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Voorwoord 

In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de cursus Slachtoffer in 

Beeld als taakstraf. De opdracht daartoe is door het Ministerie van Justitie verstrekt 

aan BUREAU DUIPMANS. Het onderzoek is verricht in de periode tussen eind augustus 

1995 en eind februari 1996. 

De begeleidingscommissie die voor dit onderzoek is ingesteld, bestond uit: 

de heer mr J.P. Evenhuis, kinderrechter te Groningen, voorzitter; 

de heer drs Ph. Eggink, Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam; 
mevrouw drs E.M. Naborn, Ministerie van Justitie, Directie Beleid, sector Onder-

zoek & Analyse; 
de heer dr mr F.W. Winkel, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam bij de vakgroep sociale psychologie, tevens bestuurslid van de Stichting 

Slachtoffer in Beeld; 
mevrouw drs M.J. Wijn, Ministerie van Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescher-

ming en Reclassering, voorzitter van de Commissie Onderzoek Taakstraffen, bij 
afwezigheid vervangen door mevrouw drs L. Erftemeyer. 

Voor het samenstellen van dit rapport is de medewerking van velen onmisbaar 
geweest. Het heeft me daarbij aangenaam verrast dat iedereen die ik benaderde, 
enthousiast wilde meewerken. Ik wil alien daarvoor dan ook bedanken. In de eerste 
plaats geldt dat de kinderrechters, officieren van justitie, coordinatoren van de 

Bureaus Taakstraffen en cursusleiders met wie ik heb gesproken. Hun wensen, 

ideeen, opvattingen en commentaren zijn leerzaam geweest. Ook de jongeren die ik 

tijdens de eindgesprekken heb ontmoet, hebben me soms een verrassende blik op 
deze cursus kunnen bezorgen. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ben Serkei, coordinator van de 

Stichting Slachtoffer in Beeld. Zonder zijn bereidheid om mij wegwijs te maken in 
de cursus, haar organisatie en, heel pralctisch, verschillende dossiers was het 
ongetwijfeld veel lastiger geweest om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. 

D. Duipmans 	 Drachten, februari 1996 
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Het leerproject Slachtoffer in BeeId is een van de leerprojecten die aan jongeren 
kunnen worden opgelegd als (onderdeel van een) taakstraf. De Landelijke Organisa-
tie Slachtofferhulp heeft dit project op verzoek van het Bureau Taakstraffen te 
Arnhem ontwikkeld. Vanaf 1 juni 1988 is ermee geexperimenteerd in de arrondisse-
menten Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden en Utrecht. Met ingang van 1 januari 1991 
is het landelijk ingevoerd. 

De doelstelling van het project is jongeren inzicht te bieden in de gevolgen 
van delicten voor slachtoffers. Het gaat dan om jongeren die zich schuldig hebben 
gemaakt aan delicten die zijn te omschrijven als 'typische jeugdcriminaliteit'. Alleen 
jongeren die zedendelicten hebben gepleegd of delicten die te malcen hebben met 
drugsgebruik, komen niet voor de cursus in aanmerking. Verdere voorwaarden voor 
deelname zijn dat de jongere tussen de 14 en 19 jaar oud is, bereid is de cursus te 
volgen, niet teveel persoonlijke problemen heeft, redelijk kan lezen en schrijven, een 
verband kan leggen tussen het gepleegde misdrijf en de persoon van het slachtoffer, 
en in een groep kan functioneren. De grootte van de cursusgroep bedraagt minimaal 
4 en maximaal 8 deelnemers. 

Het onderzoek naar dit leerproject is aan de hand van de volgende vier 
hoofdvragen gestructureerd: 
1 	op welke wijze is aan Slachtoffer in BeeId gestalte gegeven, 
2 	in welke mate wordt de cursus toegepast, 
3 	wat is de effectiviteit ervan, en 
4 	hoe ervaren de verschillende betroldcen partijen Slachtoffer in BeeId? 

1 	Organisatie van Slachtoffer in BeeId 

In het eerste onderdeel van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen: 
la 	Wat is de inhoud van de cursus en hoe wordt hij in de pralctijk uitgevoerd? 

Worden er bepaalde kwaliteitseisen gesteld aan de inhoud en uitvoering van 
de cursus? Wordt op de deelname eraan gecontroleerd?. 

lb 	Wie stelt vast of, en zo ja waarom, een jongere baat zal hebben bij het vol- 
gen van de cursus? 
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1 c 	Zijn er in de loop der tijd verschuivingen opgetreden in de wijze waarop de 
cursus wordt uitgevoerd? 

• Inhoud en uitvoering van Slachtoffer in Beeld 

Slachtoffer in Beeld is een gestandaardiseerde cursus die bestaat uit vijf dagdelen van 

elk 21/2 uur. De cursus heeft een vaststaand programma. Er zijn vaste onderwerpen 
die ook in een vaste volgorde worden behandeld. In de eerste bijeenkomst wordt het 
onderwerp ingeleid aan de hand van ervaringen van de cursisten zelf als slachtoffer 
en wordt ingegaan op de ernst van delicten. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst 

staan respectievelijk de slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten centraal. In 
het tweede dagdeel is er ook een gesprek met een medewerker van de plaatselijke 
politie. De vierde bijeenkomst behandelt, met behulp van rollenspelen, het thema 
'Slachtoffer zijn, hoe voelt dit'? De laatste maal bezoekt een medewerker van het 

regionaal Bureau Slachtofferhulp het leerproject en wordt de cursus afgesloten. 

Na afloop bericht de cursusleider aan de coordinator taakstraffen of de jon-
gere de cursus naar behoren heeft afgerond. Daarvan is sprake als de jongere altijd 

aanwezig is geweest en voldoende inzet heeft vertoond. 

Kenmerkend voor de methodiek van de cursus is dat jongeren niet-moralise-
rend worden benaderd. Bij elk van de onderwerpen die in de cursus aan de orde 
komen, wordt steeds weer gerefereerd aan de delicten die de jongeren zelf hebben 
gepleegd. 

De belangrijkste (impliciete) kwaliteitseis voor de cursus is die van program-

ma-integriteit. Uit het onderzoek is gebleken dat daarvan spralce is. Niet alleen in 
naam maar ook feitelijk wordt overal dezelfde cursus verzorgd. Daarnaast moet de 
kwaliteit van de cursus vooral blijken uit de resultaten. 

De centrale coordinatie van dit leerproject vormt een belangrijke waarborg 
voor die programma-integriteit. Eon van de belangrijke facetten daarbij is het stellen 
van eisen aan en het handhaven van het niveau van de cursusleiders. De belangrijk-

ste eisen zijn dat ze een opleiding hebben op minimaal HBO-niveau, ervaring hebben 
in het werken met groepen, affiniteit hebben met jongeren en kennis hebben van 

slachtofferproblemen. Handhaving van het niveau vindt plaats op twee momenten. 
Het eerste is het moment waarop nieuwe cursusleiders worden geworven en inge-

werkt. Het tweede, periodiek terugkerend, moment wordt gevormd door regelmatige 
teambesprekingen. Door hun inhoud hebben deze in belangrijke mate ook de functie 

van deskundigheidsbevordering. 
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• Wie legt Slachtoffer in BeeId op? 
Ruim zeventig procent van de jongeren heeft de cursus gevolgd omdat de rechter 
hun een taakstraf heeft opgelegd. Bij bijna dertig procent is dat gedaan door de 

officier van justitie. 
Als Slachtoffer in BeeId de invulling is van (een deel van) de straf die de 

rechter heeft opgelegd, is dat in 86% van de gevallen ook expliciet aangegeven. Als 

de cursus wordt gevolgd na het opleggen van een taakstraf door de officier van jus-
titie, is dat bij 49% van de gevallen vermeld. Jongeren die de cursus hebben gevolgd 

terwijI dit niet door de rechter of de officier van justitie is aangegeven, hebben dat 

gedaan op voorstel van de coordinator taakstraffen. 

Slachtoffer in BeeId wordt opgelegd als de jongere laat merken geen inzicht te 

hebben in de gevolgen van zijn/haar daad voor het slachtoffer en rechter, officier of 

coordinator het idee heeft dat hij of zij daar door het volgen van deze cursus meer 
begrip voor zal Icrijgen. De informatie in de rapportage van de raad voor de kinder-
bescherming of de jeugdreclassering speelt bij de beoordeling daarvan een belangrij-

ke rot. 

• Verschuivingen 
Vanaf het moment dat de cursus landelijk wordt toegepast, is het programma niet 

veranderd. Ook in de wijze waarop Slachtoffer in BeeId wordt uitgevoerd, hebben 
zich geen wijzigingen voorgedaan. 

Overige bevindingen 
Aan de randvoorwaarden voor de groepssamenstelling wordt voldaan. De resultaten 

omtrent de effecten vormen een (indirecte) aanwijzing dat de cursisten over het 
algemeen voldoen aan de voorwaarden die aan hen persoonlijk worden gesteld. 

Alleen met betreklcing tot de eis 'redelijk kunnen lezen en schrijven' zijn in enkele 

gevallen twijfels geuit. 

De uitvoering van Slachtoffer in BeeId kent twee soorten van knelpunten. Het 

eerste probleem doet zich voor in kleinere arrondissementen. In deze arrondissemen-

ten kan het voorkomen dat een gewenste cursus niet kan worden georganiseerd om-
dat er te weinig 'cursuswaardige' jongeren zijn. Een bijkomend probleem in deze 

arrondissementen is dat er soms voor jongeren niet voldoende reismogelijkheden zijn 

tussen woon- en cursusplaats. 

Het tweede knelpunt betreft de financien. Zowel in 1994 als in 1995 was er 
sprake van dat voor het eind van het jaar het beschikbare budget voor het uitvoeren 

van taakstraffen op was. Doordat alsnog aanvullende middelen zijn gevonden, kon-
den opgelegde cursussen toch doorgang vinden. 
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2 	Toepassen van Slachtoffer in Beek! 

De tweede hoofdvraag in het onderzoek betreft de mate waarin de cursus wordt toe-

gepast. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld: 

2a 	Hoe vaak wordt deze vorm van taakstraf jaarlijks opgelegd, welke ontwik- 

keling zit daarin en hoe verhoudt zich dat tot de frequentie waarmee andere 

taak- of leerstraffen worden opgelegd? 

2b 	Bij welke soorten van delicten wordt deze cursus opgelegd? 

2c 	Welke jongeren moeten dit leerproject volgen? 

2d 	In welke context wordt Slachtoffer in Beck! toegepast? 

2e 	Tegenover hoeveel uren werkstraf staat de cursus? 

• Frequentie van toepassen 
Slachtoffer in Beekl heeft zich in betreklcelijk korte tijd een vooraanstaande positie 

weten te verwerven in het geheel van taakstraffen. In vier jaar tijd is het aantal 

gegeven cursussen verdubbeld: van 43 in 1991 tot ongeveer 95 in 1995.' Het aantal 

jongeren dat de cursus heeft gevolgd, is navenant toegenomen. In de genoemde jaren 

steeg dat aantal van 281 tot ongeveer 600. Ook het aandeel in het totaal aantal 

leerprojecten is sterk gestegen. In 1988, het eerste experimentele jaar van de cursus, 

was dat ruim 5%, in 1994 was dat gestegen tot ruim een derde. 

Hoewel er landelijk gezien een sterke groei is in het aantal opgelegde cur-

sussen, geldt dat niet voor alle arrondissementen in dezelfde mate. Naast arrondisse-

menten waarin de cursus vrij frequent wordt opgelegd, zijn er arrondissementen 

waarin hij niet of nauwelijks wordt gebruikt. 

• Welke delicten 
Bij 30% van de jongeren van de cursisten is Slachtoffer in Beeld opgelegd vanwege 

het plegen van 'zuivere' vermogensdelicten (diefstal, inbraak). In 20% van de ge-

vallen gaat het om vermogensdelicten waarbij geweld is gebruikt (zoals tasjesroof) 

en in ongeveer de helft van de gevallen om geweldsdelicten. 

Verder blijkt dat de meeste jongeren (ruim 85%) delicten in groepsverband 

hebben gepleegd. 

1 	Op het moment van schrijven waren de defirlitieve cijfers voor 1995 nog niet bekend. Deze 
zullen overigens niet veel afwijken van de voorlopige gegevens. 
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• Welke jongeren 
Verreweg de meeste cursisten (95%) zijn jongens. 2  De meesten gaan naar school 
(83%). Van de schoolgangers gaat meer dan de helft (60%) naar het vbo, bijna 20% 

gaat naar de mayo. Verder is het grootste deel van de cursisten nog niet eerder met 
justitie in aanraking geweest: zo'n 80% is first offender. Ruim 90% van de cursisten 

is in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 17 jaar. Binnen deze leeftijdscategorie is 
een evenwichtige spreiding. 

Rond twee derde (65%) van de cursisten is Nederlander, zo'n 13% is van 

Maroklcaanse komaf. Van het resterend deel van de is de etnische achtergrond zeer 
divers: Surinaams, Antilliaans, Turks, Kaap Verdisch. Wel zijn er in dit opzicht 

grote verschillen tussen de arrondissementen. In Amsterdam en Rotterdam bedraagt 

het aantal niet-Nederlanders rond de 65% a 70%. In de andere arrondissementen 

varieert dat aantal van minder dan 10% tot ongeveer 25%. 

• Welke context 
Slachtoffer in Beeld wordt zowel alleen als in combinatie met andere vormen van 

taakstraf opgelegd. Voor ruim de helft (58%) van de jongeren is het de enige straf 
die ze hebben gekregen, ruim een derde (35%) van de cursisten moet naast dit leer-

project nog een aantal uren werkstraf verrichten. Bij de overigen wordt Slachtoffer 
in Beeld vooral opgelegd in combinatie met een sociale vaardigheidstraining. 

In de periode waarop het onderzoek betrekking heeft, konden taakstraffen 
niet als een hoofdstraf worden opgelegd. Wanneer de officier van justitie de taakstraf 

oplegde, was dat als een bijzondere voorwaarde bij niet-vervolgen. Wanneer de 
rechter dat deed, was dat vooral als een bijzondere voorwaarde bij een (voorwaarde-

lijke) vrijheidsstraf (61%). Daarnaast is de cursus opgelegd als (onderdeel van) een 
taakstraf bij uitstel van vonniswijzing (24%) of het schorsen van voorlopige hechte-

nis (15%). 

• Aantal uren 
Slachtoffer in Beeld is een leerproject dat 'staat' voor 25 uur taakstraf. 

2 	Dit is het steekproefgemiddelde. In de jaren 1990 tot en met 1995 is het aantal meisjes dat de 
cursus heeft gevolgd, gestegen. Voor deze jaren bedroeg dat percentage achtereenvolgens 1.4, 
2.1, 6.0, 6.8, 9.5 en 8.5. 



12 

3 	Effectiviteit van Slachtoffer in BeeId 

De derde hoofdvraag in het onderzoek betreft de vraag naar de effectiviteit van 

Slachtoffer in BeeId. Hierbij zijn de volgende vragen geformuleerd: 

3a 	In welke mate wordt de cursus afgerond? 

3b 	Leidt het volgen van Slachtoffer in BeeId ertoe dat de cursisten meer kennis 

en inzicht verwerven waardoor zij zich meer bewust worden van 

- de ernst van de door hen gepleegde delicten, 

- de schadelijke consequenties die dat met zich meebrengt, en 

- de gevolgen die dat heeft voor het slachtoffer? 

3c 	Leidt dit inzicht ook tot een vermindering van recidive? 

3d 	Hoe snel kan Slachtoffer in BeeId worden opgelegd en uitgevoerd? 

• Afronding 

Jongeren die met Slachtoffer in BeeId beginnen, ronden het leerproject praktisch 

altijd af (95%). 

• Kennis en inzicht 

Met behulp van een door het WODC ontwildcelde inzicht-enquete, die zowel aan het 

begin als aan het eind van de cursus wordt afgenomen, is nagegaan of jongeren meer 

inzicht in en kennis van de gevolgen van delicten voor slachtoffers hebben gekregen. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat daarvan sprake is. Op alle onderzoch-

te aspecten (het zich bewust zijn van de ernst van criminele feiten, van de schade-

lijke consequenties van crimineel gedrag en van wat het betekent om slachtoffer te 

zijn) zijn veranderingen in de beoogde richting opgetreden. De resultaten zijn zeer 

consistent. Aileen op onderdelen scoren enkele categorieen soms wat minder dan 

gemiddeld. Dat geldt voor de jongste leeftijdscategorie (13- en 14-jarigen), jongeren 

tegen wie al vaker een proces-verbaal is opgemaakt en jongeren die vermogensdelic-

ten hebben gepleegd waarbij geweld is gebruikt. 

• Recidive 

Tegen jongeren die de cursus hebben afgerond, wordt binnen een half jaar na afloop 

van de cursus minder vaak opnieuw proces-verbaal opgemaakt (20%) dan tegen jon-
geren die de cursus niet afmalcen (een derde). De vraag of deze percentages hoog of 

laag genoemd moeten worden, kan slechts voorlopig worden beantwoord. We weten 

namelijk niet hoe de recidive is onder een overeenkomstige categorie van jongeren 

die deze taakstraf niet opgelegd heeft gekregen. We kunnen alleen maar, en dan nog 

met het nodige voorbehoud, vergelijken met de resultaten van ander onderzoek. 
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Voor zover aan die vergelijking conclusies zijn te verbinden, lijkt het erop dat 
Slachtoffer in BeeId in dit opzicht niet slechter scoort. 

• Snelheid van opleggen en uitvoeren 

De tijd die verloopt tussen het plegen van het delict en het beginnen met de cursus 

kan in individuele gevallen varieren van drie maanden tot bijna twee jaar. Gemid-

deld bedraagt die tijdsperiode jets minder dan 11 maanden. 

4 	Beeldvorming rond Slachtoffer in BeeId 

In het laatste onderdeel van het onderzoek komt de vraag naar de beeldvorming bij 
de rechterlijke macht, cursusleiders, coordinatoren taakstraffen en cursisten aan de 

orde. Omdat het voor de hand ligt te verwachten dat het beeld van dit leerproject 

voor elk van deze partijen steeds weer anders zal zijn, valt het des te meer op dat 
het algemene oordeel over dit leerproject positief is. 

Uiteraard zijn er op specifieke onderdelen verschillen tussen de betrokken 

partijen. Zo ligt bij het beoordelen van de geschiktheid voor de cursus bij rechters 

en officieren van justitie sterk de nadruk op het ontbreken van inzicht in de gevolgen 

van het plegen van delicten voor slachtoffers. Voor hen is Slachtoffer in BeeId een 
mogelijkheid om jongeren indringend met die consequenties te confronteren. Vooral 

als het om geweldsdelicten gaat, wordt dit leerproject een geschikte sanctie bevon-
den. Ook voor de coOrdinatoren taakstraffen gelden deze overwegingen. Maar daar-

naast spelen zaken als motivatie en criminele carriere van de jongere bij hen even-
eens een rot. 

Over de structuur en opbouw van de cursus is eigenlijk iedereen enthousiast. 
Hoewel er wet wat kritische geluiden zijn, hebben deze betreldcing op zaken in de 

marge. Het raamwerk van de cursus en de achterliggende gedachte en werkwijze 
. 	- hebben ieders instemming. 

Over de vraag in hoeverre Slachtoffer in BeeId een straf is, wordt verschil-
lend gedacht. De volwassenen die ermee te maken hebben zijn daarin duidelijk: dit 

leerproject is een straf. De jongeren zijn echter ambivalent. Enerzijds is het een straf 
omdat het verplichte karakter van de cursus een verlies aan vrije tijd met zich 

meebrengt. Anderzijds ervaren ze in dit leerproject niet het element van 'boete' 
waardoor het eigenlijk weer geen straf is. Alle partijen zijn het er wet weer over 

eens dat dit leerproject naar verhouding een lichte straf is. 

Over de cursus zelf zijn de jongeren, op een enkele uitzondering na, goed te 

spreken. In uiteenlopende bewoordingen weten ze aan te geven enig inzicht te 

hebben gekregen in wat het betekent om slachtoffer van een misdrijf te zijn. 
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Daarmee geven ze aan dat het leerproject in dit opzicht en vanuit hun optiek aan zijn 

doelstellingen beantwoord. Interessant tenslotte is de bevinding dat het groepskarak-

ter verreweg de meeste jongeren aanspreekt. Het met elkaar praten over delicten en 

de consequenties daarvan wordt als leerzaam ervaren. 

Slachtoffer in BeeId is een landelijk toegepast leerproject. Toch zijn er enkele 

arrondissementen waarin deze cursus niet of nauwelijks wordt opgelegd. Naast de al 

genoemde praktische problemen liggen daaraan meer inhoudelijke bezwaren ten 

grondslag. Deze kennen twee varianten. De eerste variant betreft bezwaren tegen 

leerprojecten in het algemeen, namelijk het ontbreken van een strafkarakter. Dat zou 

aan slachtoffers niet duidelijk zijn te maken. De tweede variant geldt het leerproject 

zelf. De gehanteerde argumenten komen erop neer dat de cursus efficienter en in een 

korter tijdsbestek kan. 

Op grond van de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat Slacht-

offer in BeeId aan de verwachtingen voldoet. Zo wordt de cursus vanaf het moment 

dat hij landelijk is ingevoerd in toenemende mate toegepast. Verder blijken de 

jongeren die de cursus hebben afgerond zich over het algemeen meer bewust te zijn 

geworden van wat het betekent om slachtoffer van een misdrijf te worden. Vervol-

gens is komen vast te staan dat de cursus vooral wordt opgelegd aan die categorie 

van jongeren voor wie de cursus is ontwikkeld. Tenslone zij vermeld dat de theorie 

en pralctijk van de cursus met elkaar overeenstemmen. 

In twee opzichten worden de toelatingscriteria niet helemaal strak gehanteerd, 

namelijk het leeftijdscriterium en het type delict. Zo wordt de cursus ook aan 13- 

jarigen opgelegd. De resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit wettigen 

echter het standpunt dat Slachtoffer in BeeId niet geschikt lijkt voor al te jeugdige 

deelnemers (zie ook pagina 15). 

Hoewel Slachtoffer in BeeId voor alle delicten kan worden opgelegd, laat de 

praktijk zien dat vooral jongeren die geweldsdelicten hebben gepleegd, naar de cur-

sus worden verwezen. 

In hoeverre altijd goed wordt gescreend op de eis 'redelijk kunnen lezen en 

schrijven' is niet helemaal duidelijk. In enkele gesprekken met cursusleiders werd 

gemeld dat het wel eens voorkwam dat jongeren daaraan niet of slechts met de 

grootste moeite konden voldoen. Over de frequentie hiervan hebben we geen indi-

catie. Dit punt verdient enige aandacht. Met name coordinator en enqueteur/rappor- 
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teur moeten dit goed in de gaten houden, juist ook omdat er melding van wordt 

gemaakt dat het niveau in de groepen over het geheel genomen niet al te hoog is. 

Hoewel de resultaten van de cursus Slachtoffer in BeeId over het algemeen tot 
tevredenheid stemmen, moeten we ook constateren dat sommige jongeren het in 
enkele opzichten wat minder goed doen. Bij 'kennis en inzicht' blijken de jongste 

leeftijdscategorie (13- en 14-jarigen), de jongeren tegen wie al eerder een proces-

verbaal is opgemaakt en de jongeren die vermogensdelicten hebben gepleegd waarbij 

geweld is gebruikt, in een of meer opzichten niet goed te scoren. Ook blijkt de 
recidive onder beide eerstgenoemde categorieen significant hoger te zijn. 

De resultaten weklcen de indruk dat de cursus voor de jongste leeftijdscatego-

rie nog te moeilijk is. Er is waarschijnlijk een zekere vaardigheid nodig om voldoen-

de afstand te kunnen nemen tot het eigen gedrag. Deze is bij de jongste deelnemers 
waarschijnlijk nog niet in voldoende mate ontwildceld. Voor deze categorie lijkt het 

dan ook weinig zinvol aanpassingen in de cursus aan te brengen. 
Wat de overige categorieen betreft: de resultaten doen enigszins vermoeden 

dat de cursus met name voor de 'zwaardere' categorie van jongeren geen effecten 
heeft. Voor hen zou de cursus te licht of niet confronterend genoeg kunnen zijn. 

Aanpassing van het programma zou differentiatie moeten betekenen: handhaven van 

het bestaande programma voor de 'lichte gevallen' en een aangepast, zwaarder 
programma voor de 'zwaardere gevallen'. 

6 	Aanbevelingen 

Op grond van de gegevens die in het voorgaande zijn gepresenteerd, zijn de 
volgende aanbevelingen te formuleren. 

Organisatorisch 
• Er is geen reden wijzigingen aan te brengen in de groepssamenstelling. De 

cursus is zowel voor kleine als voor grote groepen effectief. Ook de leeftijds-
samenstelling doet er in dat opzicht weinig toe. 

• De resultaten met betrekking tot 'kennis' en 'recidive' in aanmerking geno-
men, verdient de selectie van bepaalde categorieen van jongeren meer aan-
dacht. Dit geldt met name 13-jarigen, recidivisten en jongeren die vermo-
gensdelicten hebben gepleegd waarbij geweld is gebruikt. Bij hen moet extra 
zorgvuldig worden nagegaan of Slachtoffer in BeeId wel de meest geeigende 
taakstraf is. 
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• De voorwaarde 'in voldoende mate kunnen lezen en schrijven' dient bij de 

intake meer aandacht krijgen. 

• Het is van belang alle betrokken partijen permanent en actief van goede in-

formatie over de mogelijkheden en wenselijkheden rond Slachtoffer in BeeId 

en de uitvoeringspraktijk daarvan te blijven voorzien. Naast rechters, officie-

ren en coOrdinatoren geldt dat ook advocaten en rapporteurs/enqueteurs. 

Inhoudelijk 

• Slachtoffer in BeeId wordt door alle respondenten ervaren als een relatief 

lichte taakstraf. Van verschillende kanten is aangegeven dat het wenselijk is 

dat ook jongeren die ernstiger delicten hebben gepleegd, met de gevolgen 

daarvan voor het slachtoffer worden geconfronteerd. Het ontwikkelen van een 

'zwaardere' variant verdient zeker overweging. Het draagvlak hiervoor bij 

kinderrechters, officieren van justitie en coordinatoren taakstraffen is aanwe-

zig. 

• Omdat veel jongeren die de cursus krijgen opgelegd delicten in groepsver-

band hebben gepleegd, zou meer aandacht besteed dienen te worden aan het 

functioneren van jongeren in een groep. Leren hoe 'nee' te zeggen tegen de 

groepsdruk is daarvan een belangrijk element. 

• Dit onderzoek laat zien dat Slachtoffer in BeeId vooral wordt opgelegd bij 

delicten waarbij geweld is gebruikt. Bij een aanpassing van de cursus valt te 

overwegen hiervoor in het programma meer plaats in te ruimen. 

• Gebleken is dat Slachtoffer in BeeId met enige regelmaat in combinatie met 

een andere vorm van taalcstraf wordt opgelegd. Om het rendement van deze 

'cocktail' optimaal te laten zijn, moeten de verschillende elementen van die 

straf zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Zeker wanneer er naast deze 

cursus nog een ander leerproject moet worden gevolgd, is afstemming 

noodzakelijk. 

• Over het algemeen laten de resultaten van dit onderzoek zien dat Slachtoffer 

in BeeId een goed functionerende taakstraf is. Om goed te blijven functione-

ren is regelmatig 'onderhoud' nodig. Dat geldt zowel de eventuele bijstelling 

van de cursus als voor het regelmatig evalueren en zonodig vernieuwen van 

het cursusmateriaal. 

I I  

II 
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Onderzoek 

• Niet alleen tussen maar ook binnen arrondissementen zijn er verschillen in de 

mate waarin Slachtoffer in BeeId wordt opgelegd. Het is de vraag of dit 

wenselijk is. Een discussie hierover kan alleen zinvol worden gevoerd als 

duidelijk is op grond van welke criteria de verschillende 'beslissers' komen 

tot het opleggen van een bepaalde taakstraf. Onderzoek daarnaar is wenselijk. 

• Een van de aspecten die in dit onderzoek aan de orde is gesteld, is de vraag 

of Slachtoffer in BeeId ertoe leidt dat jongeren minder gaan recidiveren. Het 

antwoord op deze vraag hebben we slechts met de nodige voorzichtigheid 

kunnen formuleren. Meer definitieve uitspraken hieromtrent zijn alleen 

mogelijk op basis van verder onderzoek. Een dergelijk onderzoek dient bij 

voorkeur een opzet te hebben waarin de recidive onder jongeren die dit 

leerproject hebben moeten volgen, wordt vergeleken met die onder overeen-

komstige jongeren die dat niet hebben moeten doen. De waarde van dergelijk 

onderzoek kan worden vergroot door een uitbreiding waarin ook andere 

vormen van taakstraffen worden betrolcken. 

• Er zijn landelijke en lokaal toegepaste leerprojecten. Juist omdat taakstraffen 

vanaf september 1995 ook als hoofdstraf kunnen worden opgelegd is het, 

vanwege beginselen als rechtsbescherming en rechtsgelijkheid, noodzakelijk 

dat duidelijk is welke projecten dit zijn en wat ze inhouden. Een inventarise-

rend onderzoek, waarin de aard, de doelstellingen en het gebruik van de uit-

eenlopende leerprojecten en het daaraan ten grondslag liggend beleid duidelijk 

in kaart worden gebracht, vormt daartoe een eerste aanzet. 



Slachtoffer in Beeld als taakstraf 

1.1 	Inleiding en probleemstelling 

Vanaf het begin van de jaren tachtig is er in de Nederlandse strafrechtelijke praktijk 
op ruime schaal geexperimenteerd met de toepassing van taakstraffen l . Het gaat dan 
om mogelijkheden om bij (bepaalde vormen van) strafrechtelijke vergrijpen andere 
vormen van straf op te leggen dan de traditionele (voorwaardelijke) vrijheidsstraf of 
boete. In het bijzonder geldt het gebruik van deze taakstraffen jeugdige delinquenten. 
Naast het ontwikkelen van sancties voor een afdoening van een specifiek type delict 
als vandalisme in de vorm van de Halt-procedures, zijn er vooral veel en uiteenlo-
pende vormen van algemeen toepasbare taakstraffen ontwikkeld. 

Taakstraffen voor strafrechtelijk minderjarigen kunnen op twee manieren 
gestalte krijgen: in de vorm van een werkproject, waarbij een aantal uren om niet ten 
algemenen nutte moet worden gewerkt, en in de vorm van leerprojecten. Zeker in de 
eerste jaren waarin taakstraffen werden toegepast, heeft de nadruk vooral gelegen op 
het gebruik van werkprojecten. Onderzoek van Van der Laan (1991: 110) laat zien dat 
van de 2425 taakstraffen die in de periode januari 1983 tot september 1987 in zes 
arrondissementen zijn opgelegd, minder dan tien procent (202) de vorm van een 
leerproject had. Halverwege de jaren '90 is, landelijk gezien, de verhouding tussen 
het aantal opgelegde werk- en leerprojecten aanmerkelijk gewijzigd. Van het totaal 
aantal taakstraffen dat in 1994 en in de eerste helft 1995 aan minderjarigen is opge-
legd, had ruim een derde de vorm van een leerproject. 2  

De cursus Slachtoffer in Beeld, die het onderwerp van dit onderzoek vormt, is een van 
de leerprojecten die thans worden gebruikt. Het doel van de cursus is de dader inzicht 
te geven in de gevolgen die zijn/haar daad voor het slachtoffer kan hebben. Door 
inzicht te verschaffen in deze gevolgen en in de motieven die ten grondslag kunnen 

1 	De vorm van straffen waarover het hier gaat, is ontwikkeld onder de naam 'alternatieve sancties'. 
Met het inwerking treden van het nieuwe jeugdstrafrecht per 1 september 1995 kunnen deze 
sancties als hoofdstraf worden opgelegd. 

2 	In 1994 zijn in totaal 3891 taalcstraffen voor minderjarigen van start gegaan. 2760 daarvan waren 
werkprojecten, 1131 leerprojecten. In de eerste helft van 1995 bedroegen deze aantallen respec-
tievelijk 2085, 1360 en 725. Dat laatste aantal omvat de 'zuivere' leerprojecten (576) en de 
combi-projecten waarin zowel een werk- als een leerstraf moest worden gedaan (149). 
Bron: Ministerie van Justitie, DPJR, voormalig Bureau Taalcstraffen. 
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liggen aan het plegen van misdrijven zou, via kennisvermeerdering en attitu-

deverandering, herhaling van delinquent gedrag kunnen worden voorkomen. 

Binnen het geheel van leerprojecten neemt Slachtoffer in BeeId een prominente 

plaats in. De gegevens van tabel 1.1 laten zien dat, na een experimenteel begin vanaf 

1 juni 1988, het aantal malen dat de cursus is gegeven, en daarmee ook het aantal 

cursisten, in betrelckelijk korte tijd bijzonder snel is toegenomen. Zoals we in hoofd-

stuk 3 nog nader zullen zien, is deze cursus daarmee het meest toegepaste leerproject 

voor jongeren geworden. 

Ondanks de relatief grote 'populariteit' die de cursus zich in korte tijd heeft weten te 

verwerven, is er nog maar weinig systematische kennis voor handen over de cursus 

zelf, de mate waarin en de wijze waarop hij wordt toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld 

tussen de arrondissementen grote verschillen waar te nemen in het aantal malen dat de 

cursus wordt opgelegd zonder dat valt aan te geven welke factoren daaraan ten grond-

slag liggen. 

Ook over beleidsmatig relevante vragen als onder welke condities en aan welke 

jongeren de cursus wordt opgelegd en wat de effectiviteit ervan is, is vrij weinig 

bekend. Om op deze en andere vragen antwoord te krijgen, is in opdracht van het 

Ministerie van Justitie een verkennend onderzoek verricht naar deze cursus. In overleg 

met de opdrachtgever zijn ten behoeve van dat onderzoek de volgende vier hoofdvra-

gen geformuleerd: 

1 	op welke wijze is aan Slachtoffer in BeeId gestalte gegeven?, 

2 	in welke mate en op welke wijze wordt de cursus toegepast?, 

3 	wat zijn de effecten van de cursus?, 

4 	hoe is de beeldvorming rond Slachtoffer in Beeld? 

Waar dat mogelijk is en voor zover van toepassing, wordt ook ingaan op de vraag of 

er zich tussen de arrondissementen verschillen voordoen op een of meer van deze 

punten. 

Tabel 1.1 	Aantallen cursussen en cursisten van de cursus Slachtoffer in BeeId over de jaren 
1990 tot en met 1994 

cursussen 	 cursisten 

1990 	 21 	 140 
1991 	 43 	 281 
1992 	 74 	 436 
1993 	 84 	 532 
1994 	 88 	 550 
Bron: LOS, Jaarverslag 1994 

1 

■ 

II 

II 
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Ik wijs er hier vast op dat de cijfermatige gegevens die in dit rapport worden 

gepresenteerd, betrekking hebben op de periode tot 1 juli 1995, een moment waarop 

het nieuwe jeugdstrafrecht nog niet inwerking was getreden. Dat betekent dat in 

tegenstelling tot de situatie zoals die per 1 september 1995 geldt, in dit verslag alleen 

over Slachtoffer in Beeld gesproken kan worden als een bijzondere voorwaarde bij een 

(voorwaardelijke) straf, uitstel van vonniswijzing of het schorsen van voorlopige 

hechtenis. 

Tenslotte zij nog vermeld dat de cursus Slachtoffer in Beeld een cursus is die 

zich richt op en bestemd is voor strafrechtelijk minderjarigen. 

1.2 Uitwerking vraagstelling en onderzoeksopzet 

De eerste onderzoeksvraag die we hebben geformuleerd, heeft betrekking op de wijze 

waarop de cursus gestalte krijgt. Het betreft hier met name de inhoudelijke aspecten 

van de cursus en de organisatorische context waarin hij wordt gegeven. Meer speci-

fiek komen hierin de volgende vragen aan de orde: 

la 	Wat is de inhoud van de cursus en hoe wordt hij in de praktijk uitgevoerd? 

Van belang hierbij is ook of er bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld aan de 

inhoud en uitvoering van de cursus en de controle op de deelname daaraan. 

lb 

	

	Wie stelt vast of, en zo ja waarom, een jongere baat zal hebben bij het volgen 

van de cursus? 

lc 	Zijn er in de loop der tijd verschuivingen opgetreden in de wijze waarop de 

cursus wordt uitgevoerd? 

De doelstelling van dit deel van het onderzoek is het geven van een zo adequaat 

mogelijke beschrijving van de wijze waarop aan de cursus gestalte wordt gegeven. De 

gegevens die hiervoor nodig zijn, zijn ontleend aan vraaggesprelcken met degenen die 

verantwoordelijk zijn voor opzet en uitvoering van de cursus zijn. Verder is informa-

tie ontleend aan projectbeschrijvingen en jaarverslagen. 

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de mate waarin de cursus wordt 

toegepast. Hierbij zijn de volgende vragen geformuleerd: 

2a 	Hoe vaak wordt jaarlijks in welk arrondissement deze vorm van taakstraf 

opgelegd, welke ontwildceling zit daarin en hoe verhoudt zich dat tot de 

frequentie waarmee andere taak- of leerstraffen worden opgelegd? 

2b 	Bij welke soorten van delicten wordt deze cursus opgelegd? 

2c 	Welke jongeren moeten dit leerproject volgen? 

2d 	In welke context wordt Slachtoffer in BeeId toegepast? 
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2e 	Tegenover hoeveel uren werkstraf staat de cursus? 

2f 	In welke mate wordt de cursus voltooid? 

Met het beantwoorden van de eerste vraag (2a) wordt beoogd een algemeen beeld te 

schetsen van de plaats die Slachtoffer in BeeId inneemt in het geheel aan leerprojecten. 

De informatie die daartoe nodig is, is verkregen door het raadplegen van relevante 

statistische bronnen. Een punt dat hier ook aan de orde komt, is de vraag in welke 

mate er verschillen zijn tussen de arrondissementen. 

De gegevens die nodig zijn om de volgende vragen (2b tot en met 20 te beant-

woorden, zijn ontleend aan een steekproef die is getroldcen uit de jongeren die voor 

het volgen van Slachtoffer in BeeId zijn aangemeld. Daarbij is de volgende werkwijze 

gevolgd. Om te beginnen zijn zes arrondissementen geselecteerd: Amsterdam, 

Arnhem, Breda, Den Bosch, Leeuwarden en Rotterdam. Bij deze selectie hebben twee 

overwegingen een rol gespeeld: de frequentie waarmee in het verleden de cursus in de 

verschillende arrondissementen is opgelegd en geografische spreiding. Binnen elk 

arrondissement is vervolgens een aantal cursussen geselecteerd. Alle jongeren die an 

een van deze cursussen hebben deelgenomen, zijn in het onderzoek betrokken. Om 

over een voldoende aantal jongeren informatie te verkrijgen, is uitgegaan van de 

laatste zes cursussen die voor 1 september 1995 in elk van deze arrondissementen zijn 

gegeven. Daaraan hebben in total 225 jongeren deelgenomen. Over 212 daarvan is, 

door het raadplegen van de dossiers zoals die bij de betreffende Bureaus Taakstraffen 3  

beschikbaar zijn, de benodigde informatie verzameld. °  

De derde hoofdvraag behelst de vraag naar de effecten van de cursus. Overeenkomstig 

de doelstellingen van de cursus komen daarbij twee aspecten an de orde: kennis en 

inzicht, en recidive. Hierop aansluitend zijn de volgende vragen geformuleerd: 

3a 

	

	Leidt het volgen van Slachtoffer in BeeId ertoe dat de cursisten meer kennis 

van en inzicht en inzicht verwerven waardoor zij zich meer bewust worden van 

- de ernst van de door hen gepleegde delicten, 

- de schadelijke consequenties die dat met zich meebrengt, en 

- de gevolgen die dat heeft voor het slachtoffer? 

3b 	Leidt dit inzicht ook tot een vermindering van recidive? 

Beide aspecten zijn in samenhang te onderzoeken. 

3 	Voorheen de Bureaus Alternatie Saneties (BAS). 
4 	Van 13 jongeren konden de dossiers niet warden geraadpleegd omdat deze waren vernietigd, ten 

tijde van de dataverzameling niet beschikbaar waren of onduidelijke en niet bruikbare informatie 
bevatten. 
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Bij het trekken van de steekproef heeft de wens om zowel voor de kortere als 

voor de langere termijn uitspraken te kunnen doen over het effect van de cursus op 

recidive, voorop gestaan. Daartoe zijn in de zes genoemde arrondissementen kleine 

steekproeven getrokken van jongeren die in de jaren 1992, 1993 en 1994 de cursus 

hebben gevolgd. Voor elk jaar zijn de jongeren die de eerste of tweede in dat jaar 

gegeven cursus hebben gevolgd in het onderzoek betrokken. Dit heeft een steekproef 

opgeleverd van 215 jongeren. Door het raadplegen van de Centrale Verwijzingsindex 

(CVI) van de politie is na te gaan of er in de periode die is verstreken tussen de afloop 

van de cursus en 1 juli 1995 tegen hen nieuwe processen-verbaal zijn opgemaakt. 5  

De vraag of de cursus ertoe heeft geleid dat jongeren meer kennis en inzicht 

hebben gekregen, is te beantwoorden door voor dezelfde steekproef de inzicht-

enquetes die aan het begin en eind van de cursus worden afgenomen en waarin deze 

aspecten uitvoerig aan de orde komen, te raadplegen. 

Naast deze twee aspecten is er nog een derde mogelijkheid om de effectiviteit 

van de cursus te beoordelen. Daarin wordt gekeken naar de snelheid waarmee 

Slachtoffer in BeeId wordt opgelegd en uitgevoerd. Dit is onderzocht door aandacht te 

schenken aan twee termijnen. De eerste betreft de tijd die verstrijkt tussen het moment 

van het plegen van het delict en het opleggen van de cursus. De tweede termijn betreft 

de tijd die zit tussen het opleggen van de cursus en de start ervan. De gegevens die 

hierover zijn ontleend aan de dossiers van de Bureaus Taakstraffen. 

De laatste onderzoeksvraag heeft betrelcking op de wijze waarop iedereen die met de 

cursus te maken heeft, deze waardeert. Deze vraag is geformuleerd als: 

4 	Welk beeld hebben kinderrechters, officieren van justitie, trainers en coordi- 

natoren taakstraffen en cursisten van dit leerproject? 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn: wordt de cursus als nuttig en 

zinvol ervaren, zijn er wellicht voorwaarden waaronder de cursus juist wel of juist 

Met gegeven kan worden, wat zijn de sterke en zwaldce kanten van de cursus, wat valt 

ervan te verwachten? 

Dit deel van het onderzoek beoogt de beleving van Slachtoffer in Beeld in 

kaart te brengen en is daarmee, in tegenstelling tot de voorgaande vragen, in hoge 

5 	De datum van 1 juli 1995 is op grond van twee overwegingen gekozen. Als we rekening houden 
met de mogelijkheid dat den van de cursussen van 1994 pas aan het eind van dat jaar wordt 
gegeven, hebben we toch nog een zekere minimale lengte in de periode waarover we recidive 
lcunnen meten. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat er enige tijd kan verstrijken 
tussen het opmaken van een proces-verbaal en opname in de CVI. Er moet dus voldoende 
tijdsruimte zitten tussen het tijdstip dat het einde van de periode waarover recidive wordt gemeten 
markeert en het moment waarop de CVI wordt geraadpleegd. Dat raadplegen is halverwege 
november 1995 gedaan. We gaan ervan uit dat die tijdsruimte daarmee voldoende groot is. 
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mate kwalitatief van karakter. De informatie is verkregen door het voeren van 

gesprekken met iedereen die in de reeds genoemde arrondissementen is betroldcen bij 

het opleggen, uitvoeren, controleren of 'ondergaan' van de cursus: kinderrechters, 

officieren van justitie, cursusleiders, coOrdinatoren van de Bureaus Taakstraffen en 

jongeren die de cursus hebben gevolgd. 

Het onderzoek is eind augustus 1995 van start gegaan en per 1 maart 1996 afgerond. 

Met de dataverzameling is halverwege september 1995 begonnen, halverwege 
december 1995 is deze afgesloten. 

1.3 	Verslaglegging 

In de opbouw van dit rapport hebben we de volgorde van de vragen die in de vorige 

paragraaf zijn behandeld, aangehouden. In hoofdstuk 2 komt de eerste vraag aan de 

orde: hoe is aan Slachtoffer in BeeId vorm gegeven? Daaropvolgend gaan we in 

hoofdstuk 3 nader in op de vraag welke plaats de cursus zich in het geheel van 

leerstraffen heeft verworven en welke jongeren hem moeten volgen. De vraag 

betreffende de effecten van de cursus wordt in hoofdstuk 4 behandeld, waarna we in 

hoofdstuk 5 uitvoerig ingaan op de wijze waarop alle betrokkenen Slachtoffer in BeeId 

ervaren. 

In de samenvatting die aan deze rapportage vooraf gaat, zijn enkele conclusies 

getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 



2 	Inhoud en organisatie van Slachtoffer in Beeld 

2.1 	Inleiding 

Het leerproject Slachtoffer in BeeId (SiB) is binnen het geheel van taakstraffen een 
relatief jonge telg. Het leerproject is, op initiatief van het toenmalige Bureau Alter-
natieve Sancties minderjarigen in Arnhem, ontwikkeld door de Landelijke Organi-

satie Slachtofferhulp (LOS). Vanaf 1 juni 1988 is er in vier arrondissementen 

(Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden en Utrecht) mee geexperimenteerd. De resultaten 
van dit experiment waren van dien aard dat is besloten het project landelijk in te 
voeren. Vanaf 1 januari 1991 wordt de cursus landelijk uitgevoerd. In de volgende 

paragrafen volgt een korte beschrijving van de cursus en de organisatie daarvan.' 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de doelstelling van de cursus, de doelgroep 

waarop het leerproject zich richt, de wijze waarop de cursus is georganiseerd, de 
inhoud van het programma, en het gebruik ervan. Nadat ook de knelpunten die zich 

bij de uitvoering ervan voordoen zijn aangegeven, wordt dit hoofdstuk besloten met 
een korte discussie. 

2.2 	Doelstelling 

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is opgezet als een voorlichtingscursus die in de 
vorm van een taakstraf aan jeugdige delinquenten wordt gegeven. Het uitgangspunt 

van de cursus is dat jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en dat ze 
daarop op een niet moraliserende wijze aangesproken kunnen worden. 

De doelstelling van het leerproject is omschreven als het bieden van inzicht in 
de mogelijke gevolgen (fysiek, psychisch, materieel, sociaal) van delicten voor 

slachtoffers. Een nevendoelstelling is het bieden van inzicht in de motieven die aan 

het plegen van jeugdcriminaliteit ten grondslag kunnen liggen. Door op een aan jon-
geren aangepaste wijze van overdracht van informatie wordt ernaar gestreefd kennis-
vermeerdering en attitudeverandering bij de jongere tot stand te brengen. Het uitein-

delijk doel is recidive en zodoende toekomstig slachtofferschap te voorkomen. 

1 	De informatie in dit hoofdstuk is ontleend aan Eindverslag leerproject 'Slachtoffer in BeeId' 
(1990) en Leerproject 'Slachtoffer in Bee 	(1991) en aan vraaggespreldcen met de landelijk 
coordinator. 
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De cursus Slachtoffer in BeeId is opgezet voor jongeren die zich schuldig hebben 

gemaakt aan delicten die zijn te omschrijven als 'typische jeugdcriminaliteit'. Het 

gaat om delicten die doorgaans in groepsverband worden gepleegd, waarbij vaak 

motieven als 'groepsdruk', 'stoer willen doen', 'voor de kick' een belangrijke rol 

spelen. Het gebruik van alcohol en/of drugs kan hierbij ook een rol spelen. Wat de 

delicten betreft, komt in beginsel een breed scala in aanmerking: winkeldiefstal, 

woninginbraak, tasjesroof, openlijke geweldpleging, brandstichting, enzovoorts. 

Alleen zedendelicten en delicten die te malcen hebben met druggebruik komen niet 

voor dit leerproject in aanmerking. Bij dergelijke delicten of achtergronden daarvan 

is er praktisch altijd sprake van specifieke problemen. 

Behalve deze uitzonderingen kan iedere jongere die een taakstraf opgelegd heeft 

gekregen in aanmerking komen voor het volgen van dit leerproject. De selectie voor 

de cursus vindt veelal plaats op grond van het (gebrek aan) inzicht dat jongeren 

tonen voor de mogelijke gevolgen van delicten voor slachtoffers. Daarnaast zijn nog 

enkele criteria en randvoorwaarden geformuleerd. 

De algemene voorwaarden zijn: 

• het moet een dagvaardingswaardige zaak betreffen, 

• de grootte van de cursusgroep bedraagt minimaal 4 en maximaal 8 jongeren, 
• de jongeren zijn tussen de 14 en 19 jaar oud, 

• vandalisme en fiets- en winkeldiefstal mogen in beginsel als delictsoort bin-

nen een leerproject niet overheersen. 

Ook aan de jongeren worden enige eisen gesteld: 

• ze moeten instemmen met het volgen van het leerproject en enige motivatie 

tonen, 

• ze moeten niet teveel persoonlijke problemen hebben, omdat ook aandacht 

aan anderen gegeven moet kunnen worden, 

• ze moeten redelijk kunnen lezen en schrijven, 

• ze moeten een verband kunnen leggen tussen gepleegd misdrijf en de persoon 

van het slachtoffer, en 

• ze moeten in een groep kunnen functioneren. 

1 

I. 

II 
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De cursus Slachtoffer in Beeld wordt verzorgd door de Stichting Slachtoffer in 

Beeld, welke is voortgekomen uit de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS). 

Deze stichting is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor de cursus. 

Ten tijde van het onderzoek werd de cursus gegeven door zeven cursuslei-

ders. 2  Zij hebben met de Stichting Slachtoffer in Beeld een contract getekend en 

worden voor elke door hen verzorgde cursus betaald. Buiten de landelijk coordinator 

wordt de cursus gegeven door mensen die dat veelal naast een andere betrekking 

doen. 

Het verloop onder de cursusleiders is gering. Vanaf het moment dat de cursus 

landelijk wordt gegeven, zijn er in totaal drie cursusleiders vertrokken. Voor twee 

van hen was dat omdat ze van mening waren het lang genoeg te hebben gedaan. De 

derde vertrok na de proefperiode omdat het geven van de cursus niet met andere 

bezigheden te combineren bleek. 

Tot nu toe is het altijd gelukt nieuwe cursusleiders intern te werven, dat wil 

zeggen onder de mensen die werken bij de Bureaus Slachtofferhulp. De eisen die 

aan cursusleiders worden gesteld, zijn dat ze in ieder geval een opleiding op HBO-

niveau moeten hebben gevolgd en ervaring hebben in het werken met groepen. Het 

niveau van de opleiding is belangrijker dan de specifieke richting. Ervaring in het 

werken met jongeren is een pre. Het is daarbij van belang dat de cursusleider weet 

wanneer naast en wanneer boven de jongeren te moeten staan. Verder is belangrijk 

dat hij of zij de nodige kennis heeft van slachtofferproblemen. Dat is ook de reden 

dat de werving van nieuwe cursusleiders primair binnen de Bureaus Slachtofferhulp 

plaats vindt. 

Nieuwe cursusleiders worden door de landelijk coOrdinator ingewerkt. Dat 

houdt in dat eerst gedurende twee dagen op het landelijk kantoor verdere uitleg 

wordt gegeven over onder meer de methodiek van de cursus. Vervolgens is de 

nieuwe cursusleider aanwezig bij een door de coordinator verzorgde cursus. Daarna 

worden de rollen omgedraaid en verzorgt hij/zij zelf een cursus verzorgt in aanwe-

zigheid van de coordinator. Tijdens deze in totaal tien cursusdelen is er voldoende 

ruimte voor nadere uitleg en instructie. Na een proefperiode van een half jaar waarin 

/ 	Aan het eind van de onderzoeksperiode werden drie nieuwe cursusleiders begeleid, waarmee hun 
totaal op tien komt. V oor de volledigheid wijs ik erop dat in plaats van cursusleider ook cursus-
leidster gelezen mag worden. 
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zelfstandig enkele cursussen worden gegeven wordt, wederzijds, beoordeeld of het 

contract wordt verlengd. Met de reeds gememoreerde uitzondering heeft die 

contractverlenging ook steeds plaats gevonden. 

Naast regelmatig individueel contact tussen coordinator en cursusleiders is er 

gemiddeld eens in de twee maanden een teambespreking. Dat is het forum waar 

cursusleiders en coordinator met elkaar inhoudelijke zaken bespreken. Ook wordt 

dan ingegaan op problemen waarop men is gestuit. Door de aard van deze bespre-

kingen vervullen ze voor een deel ook de functie van deskundigheidsbevordering. 

Hoewel de cursusleiders in beginsel geen eigen werkgebied hebben, is er wel een 

zekere 'natuurlijke' begrenzing die door de reistijd wordt gevormd. Daarnaast 

groeien al snel bepaalde gewoontes. Doordat coOrdinatoren enkele malen met een 

bepaalde cursusleider te maken hebben gehad, wordt deze door hen al snel benaderd 

wanneer er weer voldoende cursisten zijn voor een nieuwe cursus. 

Bij het opzetten van Slachtoffer in BeeId is ervan uitgegaan dat de selectie van de 

jongeren voor de cursus plaats vindt door de coOrdinatoren van de Bureaus Taak-

straffen in nauw overleg met de kinderrechter en de officier van justitie. 

Bij een voldoende aantal cursisten neemt de co6rdinator contact op met de 

cursusleider en worden de bijeenkomsten geregeld. Gebruikelijk is dat de coordina-

tor bij het begin van de eerste bijeenkomst aanwezig is. Aan het eind van de cursus 

vindt, ook weer in aanwezigheid van de coordinator, individueel of in groepsverband 

een evaluatie plaats. 

Voordat het leerproject begint, moet de jongere een contract ondertekenen 

waarin hij/zij zich bereid verklaart tot het deelnemen aan deze cursus.' Op grond 

hiervan verplicht de jongere zich te houden aan de, hieronder vermelde, voorwaar-

den. 

Wat het tijdstip betreft: het leerproject kan zowel overdag als 's avonds wor-

den uitgevoerd, zodat zowel schoolgaande als werkende jongeren aan de cursus kun-

nen deelnemen. 

Tijdens het leerproject moeten de cursisten zich aan de volgende voorwaarden 

houden: 

3 	In Bijlage I zijn de contracten zoals deze in enkele arrondissementen worden gebruikt, opgeno- 
men. 



29 

de eerste bijeenkomst is essentieel voor het verder verloop van de cursus en 

mag, om welke reden dan ook, niet worden gemist, 

de cursist moet zich houden aan de afspraken die zijn neergelegd in het con- 

tract dat met het Bureau Taakstraffen is gesloten, 

de jongere moet altijd aanwezig zijn, 

de jongere moet voldoende inzet tonen, 

als de jongere jets te melden heeft, moet hij/zij contact opnemen met de 

coordinator. 

Het niet voldoen aan de voorwaarden heeft consequenties. Tenzij het de eerste 

bijeenkomst betreft wordt bij eenmalige afwezigheid de reden van geval tot geval be-

keken. 4  Als de cursist, ter beoordeling van de coordinator, een geldige reden heeft 

voor dit verzuim, moet de gemiste bijeenkomst worden ingehaald door middel van 

een schriftelijke inhaalopdracht. De cursusleider beoordeelt of deze opdracht naar 

behoren is uitgevoerd. 

Als een jongere vaker dan een bijeenkomst afwezig is, wordt deelname aan 

het project niet meer zinvol geacht. 

Mochten zich tussentijds ongeregeldheden voordoen, of als er twijfel bestaat 

aan inzet en motivatie van de jongere dan neemt de cursusleider contact op met de 

betreffende coordinator. Deze onderneemt zonodig verdere stappen. Dat kan zijn het 

geven van een officiele waarschuwing aan de cursist (de 'gele kaart'), waarbij twee 

waarschuwingen onherroepelijk betekenen dat het leerproject voor de jongere is 

mislukt ('tweemaal geel is rood'). Ook is het mogelijk direct vaststellen dat het 

leerproject niet naar behoren is volbracht. Beide gevallen worden aan de officier van 

justitie gemeld. 

Na afloop van de cursus bericht de cursusleider de coordinator over het 

verloop van de cursus. Van elke jongere wordt de aanwezigheid aangegeven en de 

mate waarin hij/zij heeft deelgenomen (voldoende/matig/onvoldoende). Daarnaast 

geeft de cursusleider nog een zeer beknopt persoonlijk oordeel over de jongere. Op 

grond hiervan bericht de coordinator de officier van justitie of de jongere het 

leerproject naar behoren heeft voltooid. 

4 	Dit lijkt enigszins in strijd met de eerder genoemde eis dat de jongere altijd aanwezig moet zijn. 
Overigens wijkt Slachtoffer in BeeId wat de aanwezigheidsplicht betreft niet af van andere taak-
straffen. 
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2.5 Progranuna van Slachtoffer in BeeId 

Het programma van het leerproject bestaat uit vijf dagdelen van elk 21/2 uur die 

binnen hooguit zes weken moeten zijn afgerond. Het leerproject staat voor 25 uur 

taakstraf. De dagdelen worden op de volgende wijze ingevuld. 

eerste dagdeel 

introductie en kennismaking 

invullen inzicht-enquete s  

slachtoffer zijn, wat is dat? 

In dit onderdeel komen de ervaringen van de cursisten als slachtoffer aan 

bod. Aan de hand van foto's en cijfermateriaal wordt het onderwerp geintro-

duceerd. 

slachtoffers en de ernst van misdrijven 

Aan de hand van een delictenlijst wordt de mate van ernst die de cursisten 

aan de verschillende delicten toekennen, besproken. De cursist wordt ge-

vraagd te motiveren waarom een delict meet of minder ernstig is. 

slachtoffers van vandalisme: vertonen van een videoband, bespreken van de 

gevolgen van vandalisme en de mogelijkheden om vandalisme te voorkomen 

tweede dagdeel 
slachtoffers van vermogensdelicten 

Door middel van een schriftelijke opdracht wordt nagegaan hoe de cursisten 

en hun naaste familie zouden reageren als ze het slachtoffer zouden worden 

van een vermogensdelict als woninginbraak, diefstal of beroving. In een 

groepsgesprek worden de verschillende reacties besproken. Aan de hand van 

een videoband worden de mogelijke gevolgen voor slachtoffers van dergelijke 

delicten getoond. 

slachtoffers en de politie, politieoptreden 

Een medewerker van de plaatselijke politie wordt gevraagd om met de cursis- 

ten te bespreken wat de ervaringen van de politie zijn met slachtoffers van 

5 	Deze is in Bijlage H opgenomen. 



derde dagdeel 

vierde dagdeel 
- 	slachtoffer zijn, hoe voelt dat? 

Door middel van een rollenspel wordt een kinderstrafzitting nagespeeld. De 

cursisten spelen daarbij de rol van rechter, officier, verdachte, advocaat en 

slachtoffer. Het rollenspel wordt opgenomen en nabesproken, waarbij vooral 

wordt ingegaan op (het ontbreken van) de aandacht voor het slachtoffer 

tijdens de zitting. 

vijfde dagdeel 

- 	 slachtofferhulp 

Gastspreker Bureau Slachtofferhulp: welke mogelijkheden zijn er voor de 

dader om jets te doen voor het slachtoffer? 
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delicten. Ook wordt de cursisten de gelegenheid gegeven hun ervaringen met 

de politie en het optreden van de politie te bespreken. 

slachtoffers van geweldsdelicten 

Aan de hand van een schriftelijke opdracht worden de gevolgen voor het 

slachtoffer van een geweldsmisdrijf systematisch besproken. Daarbij komen 

zowel de 'grote' (bijvoorbeeld ziekenhuisopname) als de 'kleine' gevolgen 

(ergernis, kost veel vrije tijd) aan de orde. Vervolgens wordt een interview 

met een slachtoffer van een geweldsdelict getoond. 

Ook de gevolgen voor daders worden besproken (geschonden vertrouwen, 

'slechte naam'). 

motieven om geweldsdelicten te plegen 

Aan de hand van het voorbeeld wordt ingegaan op de eigen ervaringen van 

de jongeren met geweldssituaties. Ingegaan wordt op de vraag hoe ze zelf 

met dergelijke situaties omgaan en wat ze van anderen verwachten als ze zelf 

het slachtoffer dreigen te worden. Daarna komen mogelijke alternatieve 

gedragswijzen aan de orde. 

afronding en invullen inzichtenquete 

Eindgesprek cursusleider en coordinator Bureau Taakstraffen. Iedere cursist 

ontvangt een getuigschrift. 
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Over het geheel genomen levert de uitvoering van de cursus Slachtoffer in BeeId 
problemen op. Dat neemt uiteraard niet weg dat er wel enkele knelpunten zijn. 

Vooruitlopend op de resultaten van het volgende hoofdstuk kan ik bier al melden dat 

de cursus in sommige arrondissementen maar in beperkte mate wordt gegeven. 

Daaraan liggen voor een deel organisatorische en/of geografische oorzaken ten 

grondslag. Deze spelen met name in de kleinere arrondissementen spelen deze een 

rot. Zo kan het voorkomen dat het aanbod aan 'cursuswaardige jongeren' in een 

bepaalde periode onvoldoende is. Dat kan betekenen dat er soms een lange periode 

verloopt voordat er voldoende jongeren zijn om weer een cursus te kunnen organi-

seren. Omdat het niet wenselijk wordt geacht jongeren te lang te laten wachten op 

het kunnen volgen van de cursus, kan er dan voor worden gekozen een andere invul-

ling aan de taakstraf te geven. 

Daarnaast kan het voorkomen dat er binnen een redelijk tijdsbestek wel 

voldoende jongeren zijn on een cursus te starten maar dat deze jongeren te zeer ver-

spreid over het arrondissement wonen. Er doen zich dan situaties voor waarin het, 

qua reistijd en reismogelijkheden, niet haalbaar is een cursus aan te bieden. 

Een ander knelpunt dat, zich heeft voorgedaan, heeft te maken met de financiering. 

Dit probleem speelde voor het eerst in 1994 en heeft zich in 1995 herhaald. De kern 

daarvan is dat in beide jaren voor het eind van het jaar het plafond van de beschik-

bare middelen voor het uitvoeren van taakstraffen al was bereikt. Uiteindelijk zijn er 

toch nog aanvullende middelen gevonden, zodat dit er nog niet toe heeft geleid dat 

opgelegde cursussen vanwege het ontbreken van geld geen doorgang konden vinden. 

2.7 	Slotopmerkingen en discussie 

Leerprojecten vormen een integraal onderdeel van de sanctiemogelijkheden in het 

jeugdstrafrecht. Toch is het opvallend dat er maar betrekkelijk weinig van deze 

projecten op landelijke schaal worden toegepast. Naast sociale vaardigheidstrai-
ningen en de cursus sexuele vorming geldt dat alleen nog voor Slachtoffer in BeeId. 
Daarnaast zijn er nog enkele landelijk bekende projecten die echter alleen in een 

arrondissement worden toegepast (kwartaalcursus, CASHBA, DTC). Het scala aan 

leerprojecten is echter zeer divers. Nagenoeg elk arrondissementen kent specifieke 

6 	Opgezet als een programma voor jong-volwassenen, is DTC vanaf 1994 ook toegankelijk voor 
16- en 17-jarigen. 
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voor dat arrondissement ontwilckelde leerprojecten. Om er enkele te noemen: een 

cursus vrienden, gokken, een cursus bij de Brandwondenstichting, een cursus 

'alcohol', het hanteren van groepsconflicten, drugsvoorlichting, enzovoorts. 
Als we dan kijken naar de plaats die Slachtoffer in Beeld in dit geheel 

inneemt, vallen enkele zaken in het bijzonder op. Het eerste aspect is dat de cursus 

gestandaardiseerd is. Onverlet de mogelijkheden van de cursusleider om in te spelen 

op en rekening te houden met samenstelling en niveau van de groep, bestaat de 

cursus uit een uniform programma, zowel qua inhoud als qua tijdsduur, dat ook 

overal op dezelfde wijze wordt gegeven. Deze vormgeving van het leerproject is 

alleen mogelijk doordat het centraal wordt gecoordineerd. Die centrale coordinatie 

op haar beurt maakt het gemakkelijker de kwaliteit van de cursus te bewaken. Het 

grote voordeel dat aan deze opzet van het leerproject is verbonden, is dat het atom 

en voor iedereen duidelijk is wat dit project inhoudt. Kenmerkend is dat alle 

jongeren die dit leerproject krijgen opgelegd ook hetzelfde project krijgen opgelegd. 

Anders geformuleerd: jeugdige delinquenten die dit leerproject lcrijgen opgelegd, 
ondergaan in alle gevallen dezelfde straf. 

Het tweede aspect dat naar voren komt, is het feit dat het gaat om een 

groepsproject. Voor zover thans valt te overzien, zijn de overige leerprojecten die 

landelijk worden uitgevoerd projecten waarin met jongeren individueel wordt ge-

werkt. 

In de voorgaande paragrafen is aangegeven hoe Slachtoffer in BeeId er 'op papier' 

uitziet. Dat roept natuurlijk de vraag op in hoeverre de praktijk daarmee in overeen-
stemming is. Op grond van de informatie die is verstrekt door de coordinatoren van 

de Bureaus Taakstraffen, de cursusleiders en de landelijk coordinator van de 

Stichting Slachtoffer in BeeId moet ik vaststellen dat 'papier' en 'praktijk' parallel 

lopen. Hoewel er van cursusgroep tot cursusgroep andere accenten kunnen worden 
gelegd, wordt steeds het gehele programma doorlopen in de volgorde zoals in 2.5 

aangegeven. De centrale coOrdinatie en de regelmatige teambesprekingen dragen 

ertoe bij dat de verschillende cursusleiders op 'hetzelfde spoor' blijven. 

Opvallend is ook dat de cursus vanaf het moment dat het landelijk is inge-

voerd noch inhoudelijk noch qua uitvoering wijzigingen heeft ondergaan. Dat draagt 

uiteraard bij aan de stabiliteit en herkenbaarheid ervan. 

In het verlengde van het voorgaande tenslotte zal het geen verbazing wekken 

dat er tussen de arrondissementen geen verschillen naar voren zijn gekomen in de 

wijze waarop dit leerproject wordt uitgevoerd. 



3 	 Toepassing van Slachtoffer in BeeId 

In dit hoofdstuk komt de tweede vraag die in hoofdstuk 1 is geformuleerd aan de 
orde, te weten de mate waarin en de wijze waarop van de cursus Slachtoffer in BeeId 
gebruik wordt gemaakt. Als eerste wordt in 3.1 een algemeen overzicht gegeven 

over de aard en de omvang van het gebruik ervan. Vervolgens komt in 3.2 de juri-

dische context waarbinnen de cursus wordt opgelegd aan de orde. Daarna ga ik in 
3.3 in op de vraag aan welke jongeren Slachtoffer in Beeld wordt opgelegd. Ten-
slotte komt in 3.4 de afloop van de cursus aan de orde. 

3.1 	Algemeen overzicht 

Als eerste punt besteden we aandacht aan de mate waarin van de cursus in de 

periode dat ze in alle arrondissementen kan worden opgelegd, gebruik is gemaakt. 

De cijfers in tabel 3.1 geven daarvan een overzicht. Als we daarbij bedenken dat het 
aantal in 1995 gegeven cursussen ongeveer 95 heeft bedragen, 1  dan is wet duidelijk 
dat het gebruik van de cursus Slachtoffer in BeeId in betrekkelijk korte tijd een hoge 
vlucht heeft genomen. De verwachting is dat, bij ongewijzigd beleid, het aantal 
malen dat deze cursus jaarlijks landelijk wordt gegeven, zich rond de 110 cursussen 
zou kunnen stabiliseren. 2  

Tabel 3.1 	Totaal aantal cursussen, cursisten en uitval over de jaren 1990 tot en met 1995 

aantal cursussen 	 21 	43 	74 	84 	88 	73 
aantal cursisten 	 140 	281 	436 	532 	550 	469 

uitval (abs) 	 9 	12 	30 	29 	23 	24 
uitval (%) 	 6,4 	4,0 	6,9 	5,5 	4,2 	5,1 

Toelichtitzg: 	De gegevens voor 1995 zijn voorlopige cijfers en betreffen de periode tot en met 
september 1995. 

Bron: Stichting Slachtoffer in BeeId 

1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 

1 	Op het moment van schrijven waren de definitieve cijfers voor 1995 nog niet beschikbaar. 
2 	Mondebilge mededeling van de coordinator van de Stichting Slachtoffer in Beeld. 
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label 3.2 	Aantal cursisten Slaclztoffer in BeeId in relatie tot het aantal deelnemers aan andere 
leerprojecten in de jaren 1998 tot en met 1994, in procenten 

1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 

Slachtoffer in BeeId 	 5,5 	14,1 	19,4 	33,4 	39,1 	32,8 	33,8 
Sociale Vaardigheidstrainingen 	 44,9 	38,5 	40,9 	37,4 	25,7 	26,8 	21,6 
Leerproject Sexualiteit 	 3,5 	3,1 	6,3 	4,5 	5,1 	5,1 	6,0 
Overig. 	 46,1 	44,3 	33,3 	24,8 	30,0 	35,3 	38,6 

Totaal" 	 401 	512 	618 	629 	785 	1244 	1131 

Deze gegevens zijn ontleend aan de registraties van de Bureaus Alternatieve Sancties Minderjarigen. 
Voor de jaren 1991 en 1992 ontbreken de gegevens van 2 respectievelijk 4 Bureaus Taakstraffen. 

deze categorie omvat onder meer: Dader in BeeId, CASHBA, brandwondencursus, Sprang-
preventie, graffityproject, leer-vaarproject, kwartaalcursus, groepstraining. 
dit betreft her absolute aantal jongeren dat in het betreffende jaar een leerproject heeft 
moeten volgen. 

Bron: Ministerie van Justitie, DPJR, voormalig Projectbureau Taakstraffen 

Zoals bij een sterk stijgend aantal gegeven cursussen mag worden verwacht, 
neemt ook het aandeel van dit leerproject in het geheel van het totaal aantal opgeleg-
de leerprojecten toe. De cijfers in tabel 3.2 geven dat duidelijk aan. 3  

De tabellen 3.3 en 14 geven een nader inzicht in respectievelijk het aantal cursussen 

dat in de afgelopen jaren in de verschillende arrondissementen is gegeven en het 
aantal cursisten dat daaraan heeft deelgenomen. Daarbij springen vooral de ver-
schillen tussen de arrondissementen in het oog. Tegenover arrondissementen waarin 
relatief vaak van Slachtoffer in BeeId gebruik wordt gemaakt, staan arrondissementen 
waarin dit leerproject maar sporadisch wordt opgelegd. Een duidelijk patroon valt 
hierin overigens niet te onderkennen. Als we de praktische uitvoeringsproblemen 

waarop ik in het vorige hoofdstuk al heb gewezen even buiten beschouwing lawn, 
valt er eigenlijk geen verband te zien tussen het gebruik van Slachtoffer in BeeId en 
kenmerken van arrondissementen. Dit suggereert dat mogelijke verschillen in dit 
gebruik vooral gezocht moeten worden in de perceptie van (de effectiviteit van) deze 
cursus. In hoofdstuk 5 kom ik hierop terug. 

3 	We worden hier overigens wel met een probleem geconfronteerd. De gegevens van Label 3.1 
laten namelijk een ander unntal cursisten zien dan voor SInchtoffer in BeeId uit tabel 3.2 valt te 
berekenen. Deze verschillen zijn flier anders te verklaren dan dat er onzuiverheden in de registra-
ties van de Bureaus Taakstraffen zitten. 

II 



label 3.3 	Aantallen cursussen Slachtoffer in BeeId per hofressort en arrondissement over de 
jaren 1990 tot en met 1994 

Hofressort 

Amsterdam 

Arnhem 

Den Bosch 

Den Haag 

Leeuwarden 

Bron: Stichting Slachtoffer in Beeld 
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Arrondissement 	1990 	1991 	1992 1993 	1994 

Alkmaar 
Amsterdam 	 5 	9 	10 	9 
Haarlem 	 1 	4 	3 	5 
Utrecht 	 4 	3 	6 	4 

totaal 	 10 	16 	19 	18 

Almelo 	 1 	- 	- 	1 
Arnhem 	 4 	8 	7 	9 
Zutphen 	 2 	1 	2 	1 
Zwolle 	 2 	6 	6 	6 

totaal 	 9 	15 	15 	17 

Den Bosch 	 3 	8 	12 	10 
Breda 	 4 	3 	") 	1 
Maastricht 	 2 	3 	5 	7 
Roermond 	 2 	4 	6 	6 

totaal 	 11 	18 	25 	24 

Den Haag 	 3 	5 	4 	'-) 
Dordrecht 	 1 	4 	3 	9 
Middelburg 	 - 	1 	2 	- 
Rotterdam 	 3 	6 	5 	8 

totaal 	 7 	16 	14 	19 

Assen 	 2 	1 	- 	- 
Groningen 	 1 	3 	7 	6 
Leeuwarden 	 3 	5 	4 	4 

totaal 	 6 	9 	11 	10 

Totaal Generaal 	21 	43 	74 	84 	88 

Toe lichting: 	Voor 1990 zijn er geen gegevens per arrondissement beschikbaar. 



Hofressort 

Amsterdam 

Arnhem 

Den Bosch 

Den Haag 

Leeuwarden 

Arrondissement 

Alkmaar 
Amsterdam 
Haarlem 
Utrecht 

totaal 

Almelo 
Arnhem 
Zutphen 
Zwolle 

totaal 

Den Bosch 
Breda 
Maastricht 
Roermond 

totaal 

Den Haag 
Dordrecht 
Middelburg 
Rotterdam 

totaal 

Assen 
Groningen 
Leeuwarden 

totaal 

Bron: Stichting Slachtoffer in Beeld 

38 

Tabel 3.4 	Aantallen cursisten 'Slachtoffer in BeeId' per hofressort en arrondissement over de 
jaren 1990 tot en met 1994 

1990 	1991 	1992 1993 	1994 

49 	73 	60 
31 	16 	34 
15 	33 	24 

95 	122 	188 

6 
56 	43 	58 

6 	10 	8 
39 	33 	37 

101 	86 	109 

44 	88 	69 
12 	10 	4 
21 	30 	46 
22 	45 	28 

99 	165 	147 

	

28 	91 	14 

	

20 	17 	54 

	

7 	13 

	

39 	36 	42 

114 	89 	110 

4 
14 	37 	37 
29 	27 	28 

47 	64 	65 

Totaal Generaal 	140 	281 	436 	532 	550 



3.2 	Modelien van toepassing 
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De cijfers in de voorgaande paragraaf geven een algemeen beeld van het gebruik van 

de cursus Slachtoffer in Beeld. In de rest van dit hoofdstuk besteed ik daaraan meer 

in detail aandacht. Zoals in 1.2 al is aangegeven, zijn de volgende vragen daarbij 

richtinggevend: 

• door wie wordt Slachtoffer in Beeld opgelegd, 

• in welk juridisch kader wordt dit leerproject opgelegd, 

welke jongeren krijgen het opgelegd, en 

• in welke mate wordt de cursus voltooid. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn in zes arrondissementen 4  

gegevens verzameld over jongeren die hebben deelgenomen aan een van de laatste 

zes cursussen die voor 1 juli 1995 in het betreffende arrondissement zijn verzorgd. 

De benodigde gegevens zijn ontleend aan de dossiers zoals deze bij het Bureau Taak-

straffen zijn aangelegd. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de aantallen respondenten 

waarop dit deel van het onderzoek betrekking heeft. Uit deze gegevens valt af te 

leiden dat er enige verschillen bestaan tussen de op basis van de verzorgde cursussen 

getrokken steekproef en de steekproef zoals die uiteindelijk is gerealiseerd. Deze 

verschillen worden veroorzaakt door het niet (meer) aanwezig zijn van de betref-

fende dossiers. Van twee jongeren bleken de dossiers op grond van hun leeftijd te 

zijn vernietigd. Verder waren enkele dossiers niet beschikbaar omdat een van de 

raadsmedewerkers het dossier gebruikte ten tijde van de dataverzameling. Daarnaast 

was in een aantal gevallen het dossier zo summier of onduidelijk dat de daarin 

vervatte informatie voor dit onderzoek niet bruikbaar was. Uiteindelijk hebben we 

over 212 jongeren voldoende informatie kunnen verzamelen. 

Tabel 3.5 	Getrolcken en gerealiseerde steekproef dossieronderzoek, per arrondissement 

Getrokken 	 Gerealiseerde 
steekproef 	 steekproef 

Amsterdam 	 40 	 40 
Arnhem 	 44 	 39 
Breda 	 26 	 24 
Den Bosch 	 35 	 34 
Leeuwarden 	 41 	 39 
Rotterdam 	 39 	 36 

Totaal 	 225 	 212 

4 	Amsterdam, Anthem, Breda, Den Bosch, Leeuwarden en Rotterdam. 



3.2.1 Wie legt Slachtoffer in BeeId op? 
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de cursus Slachtoffer in BeeId op drie 
verschillende manieren kan worden opgelegd. 5  Om te beginnen kan dat volgens het 

officiersmodel: de officier van justitie besluit de flak niet te vervolgen onder 

voorwaarde dat de jongere een taakstraf volbrengt. De tweede wijze is dat het 

rechtersmodel wordt gevolgd: in het kader van een (voorwaardelijke) veroordeling 

!can de rechter daarbij als bijzondere voorwaarde een taakstraf opleggen. °  In beide 

gevallen kan de wijze waarop de taakstraf moet worden ingevuld expliciet zijn 

aangegeven. Rechter of officier geven dan niet alleen het aantal uren aan dat een 

taakstraf moet worden vervuld, maar ook waaruit deze moet bestaan: werkstraf of 

leerproject en zo ja welk leerproject. Als rechter of officier wel een taakstraf opleg-

gen, maar verder niet aangeven op welke wijze deze moet worden ingevuld, komt de 

derde mogelijkheid aan de orde: de coordinator geeft aan dat Slachtoffer in BeeId 

gevolgd moet worden. 7  

Van de jongeren waarover in het kader van dit deel van het onderzoek 

informatie is verzameld, heeft 72,0% een taakstraf volgens het rechtersmodel 

opgelegd gekregen tegen 28,0% volgens het officiersmodel. Interessanter echter dan 

deze globale cijfers is de verdeling per arrondissement. Zoals uit de gegevens in 

tabel 3.6 naar voren komt, verschilt de 'toewijzing' aan Slachtoffer in BeeId nogal 

van arrondissement tot arrondissement. In de arrondissementen Amsterdam, 

Arnhem, Breda en Rotterdam overheerst het rechtersmodel in sterke mate. In 

Leeuwarden worden beide modellen ongeveer even vaak gebruikt, terwijI in Den 

Bosch in twee op de drie gevallen het officiersmodel is gevolgd. 

label 3.6 	Aantal malen dat rechters- en officiersmodel zijn gevolgd, per arrondissement, in 
procenten 

A'dam Arnhem Breda Den Bosch Lwd R'dam 

rechtersmodel 	 82,5 	78,9 	95,8 	32,4 	48,7 	100,0 
officiersmodel 	 17,5 	21,1 	4,2 	67,6 	51,3 	0,0 

40 	38 	24 	34 	39 	36 

5 	Dit is overigens Met specifiek voor Slachtoffer in BeeId, maar geldt voor taakstraffen in het 
algemeen. 

6 	Met het inwerking treden van het nienwe jeugdstrafrecht per I september 1995 kunnen taakstraf- 
fen ook als hoofdstraf warden upgelegd. 

7 	Formed l doer de corirdinator een voorstel clat ter guedkeuring aan de officier van justitie wordt 
vourgelegd. 



Tabel 3.7 	Aantal malen dat Slachtoffer in Beeld in het rechters- of het officiersmodel als bij- 
zondere voorwaarde is genoemd, in procenten 

Slachtoffer in BeeId genoemd 
Slachtoffer in BeeId niet genoemd 
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rechtersmodel 	 officiersmodel 

	

86,0 	 49,1 

	

14,0 	 50,9 

139 	 57 

Als de wijze waarop een taakstraf moet worden ingevuld door de rechter of 

de officier open is gelaten, heeft de coordinator de vrijheid hieraan invulling te 

geven. De gegevens in tabel 3.7 laten daarbij een interessant verschil zien. In het 

rechtersmodel is het moeten volgen van Slachtoffer in BeeId beduidend vaker 

aangegeven dan in het officiersmodel. Het zal duidelijk zijn dat met name bij 

gebruik van het laatste model de vrijheid van de coordinator het grootst is.' 

3.2.2 Context waarin Slachtoffer in BeeId wordt opgelegd 

Uit de gegevens in tabel 3.8 blijkt dat het aantal uren taakstraf dat is opgelegd aan 

jongeren die de cursus Slachtoffer in BeeId hebben moeten volgen, nogal uiteen 

loopt. Dat de omvang van de taakstraf bij jets meer dan de helft van de jongeren 25 

uur bedraagt, mag geen verwondering wekken. Dat is tenslotte het aantal uren 

waarvoor deze cursus 'staat'. Enigszins opvallend is het feit dat er enkele jongeren 

zijn die hem hebben gevolgd terwijl minder dan 25 uur is opgelegd. Dit betreft acht 

jongeren uit Den Bosch. Bij geen van hen was de cursus expliciet in het vonnis 

genoemd. Zeven van hen kregen de taakstraf volgens het officiersmodel opgelegd. 

Daarnaast is voor een jongere een taakstraf van dertig uur volgens het officiersmodel 

eveneens ingevuld met alleen de cursus Slachtoffer in BeeId. 

Op deze uitzondering na hebben jongeren die in totaal meer dan 25 uur 

taakstraf hebben gekregen, naast het volgen van Slachtoffer in BeeId ook nog een 

andere vorm van taakstraf moeten verrichten. Uit de tabel komt naar voren dat dit 

leerproject soms de hoofdmoot van de totale taakstraf is. Daarnaast zijn er gevallen 

waarin deze cursus maar een (soms relatief beperkt) deel van de straf vormt. Op 

8 	Interessant is natuurlijk de vraag welke criteria een rol spelen bij de afweging van de coordinator 
om te komen tot het voorstellen van Stachtoffer in BeeId. Op grond van onze onderzoeksgegevens 
is daarover echter geen uitspraak te doen. Deze vraag is alleen te beantwoorden door alle 
jongeren die in een bepaalde periode voor een taakstraf zijn aangemeld in het onderzoek te 
betrekken en na te pan of en zo ja op welke aspecten jongeren die deze cursus krijgen opgelegd 
verschillen van jongeren die hem niet krijgen opgelegd. 
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grond van deze gegevens mogen we concluderen dat Slachtoffer in BeeId wordt 
toegepast bij zowel de I ichtere als de meer ernstige delicten. 

Zoals uit tabel 3.8 naar voren komt, wordt voor zo'n 45% van de jongeren 

Slachtoffer in BeeId in combinatie met een andere vorm van taakstraf opgelegd. 

Meestal is dat een werkstraf; de gegevens in tabel 3.9 laten dat zien. Bij ongeveer 

vijf procent van de jongeren die deze cursus moet volgen, is dat in combinatie met 

een sociale vaardigheidstraining, een andere taakstrat i  of een combinatie van werk-

straf en sociale vaardigheidstraining. 

label 3.8 	Aantal uren taakstraf dat in totaal is opgelegd 

	

t/m 25 uur 	 115 	 54,2 

	

26 Elm 50 uur 	 34 	 16,0 

	

51 t/m 100 uur 	 40 	 18,9 

	

101 t/m 180 uur 	 16 	 7,5 

	

geen informatie t 	 7 	 3,3 

dit betreft twee jongeren die een sociale vaardig,heidstraining opgelegd hebben gelcregen, 
waarbij geen melding is gemaakt van het aantal uren en vijf jongeren die Slachtoffer in 
Bee/ti in het program= van het leer-werkproject Cashba hebben gevolgd 

Tabel 3.9 	Wijze waarop Slachtoffer in Beeld is opgelegd 

aantal 

aantal 

alleen Slachtoffer in Beeld 	 111 	 58,4 
Siachtoffer in Bee/ti en dienstverlening 	 73 	35,3 
Slachtoffer in Beeld en andere taalcstraf(fen) 	 13 	 6,3 

Toehchting: 	De jongeren die Slachtoffer in Beeld binnen het programrna van Cashba hebben 
gevolgd, zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

In de periode waarop het onderzoek betreklcing heeft, konden taakstraffen alleen 

worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een hoofdstraf. In tabel 3.10 staat 

aangegeven onder welke bijzondere voorwaarde Slachtoffer in Beeld is opgelegd. 

Conform de verwachtingen bestaat er een nauwe samenhang tussen het model 

waarbinnen dit leerproject wordt opgelegd en de bijzondere voorwaarde waaronder 

dat is gedaan. Aileen in het officiersmodel wordt deze cursus als een bijzondere 

voorwaarde bij een sepot gebruikt. Van de overige in tabel 3.10 genoemde modal i- 

9 	In het onderhavige onderzoek betreft dat een nu rsus bajesverkenning en het hezoeken van her 

b rand weeropleid ingseentrurn 

1 

II 



teiten wordt alleen in het rechtersmodel gebruik gemaakt. We zien dat de cursus 

Slachtoffer in Beeld vaak als een bijzondere voorwaarde bij een (voorwaardelijke) 

vrijheidsstraf wordt opgelegd. Interessanter is echter dat in het gebruik van de 

voorwaarden waaronder hij wordt opgelegd twee categorieen van arrondissementen 

zijn te onderscheiden. In de ene categorie (Arnhem, Breda, Den Bosch en Leeu-

warden) wordt de cursus eigenlijk alleen maar opgelegd als een bijzondere voor-

waarde bij een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf. In de andere categorie (Amsterdam 

en Rotterdam) worden ook of zelfs vooral de andere modaliteiten gebruikt. Zeker in 

Amsterdam ligt de nadruk sterk op uitstel van vonniswijzing. In Rotterdam treffen 

we een wat meer afwisselend gebruik aan van de onderscheiden modaliteiten. 

Hierbij valt nog op te merken dat deze werkwijze niet specifiek geldt voor 

het opleggen van Slachtoffer in Beeld maar voor het opleggen van sancties in het 

algemeen. 

Tabel 3.10 	Bijzondere voorwaarden waaronder Slachtoffer in Beeld wordt opgelegd 

sepot 	 53 	27,9 
(voorwaardelijke) vrijheidsstraf 	 83 	43,9 
schorsing voorlopige hechtenis 	 20 	10,5 
uitstel vonniswijzing 	 33 	17,4 
voorwaardelijke invrijheidstelling 	 1 	 0,5 

3.3 Jongeren die Slachtoffer in Beeld krijgen opgelegd 

3.3.1 Achtergrond 

43 

aantal 

Binnen de categorie jongeren die de cursus Slachtoffer in Beeld moet volgen, is er 

een redelijk evenwichtige spreiding naar leeftijd, tabel 3.11 laat dat zien. Uit deze 

tabel komt verder naar voren dat het met name jongens zijn die de cursus moeten 

volgen. Gelet op het feit dat jeugdcriminaliteit vooral een zaak van jongens is 

(Junger-Tas, Kruissink & Van der Laan, 1992: 23), is dat natuurlijk niet ver-

wonderlijk.' Wat betreft de etnische achtergrond zien we dat ongeveer twee derde 

van de jongeren die de cursus volgen Nederlander is. Niet geheel onverwacht treffen 

we de niet-Nederlandse cursisten vooral aan in Amsterdam en Rotterdam. In deze 

arrondissementen is 64,7% respectievelijk 72,2% van de cursisten van niet-Neder- 

10 	In vergelijking met bet aancleel dat meisjes in de gepleegde jeugdcriminaliteit hebben, zijn zij in 
de categorie die Slachtoffer in BeeId moet volgen enigszins ondervertegenwoordigd. 
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landse komaf. In de arrondissementen Arnhem (20,5%), Breda (25,0%), Den Bosch 

(21,0%) en Leeuwarden (7,7%) ligt dit percentage beduidend lager. 

Bijna negentig procent van de cursisten volgt nog onderwijs: het overgrote 

deel (83,3%) een dagopleiding, een klein deel (5,2%) doet dat in combinatie met 

werken (leerlingwezen). Enkele cursisten werken, enkelen zijn werkloos. Voor zover 

er informatie over de opleiding beschikbaar was, blijkt dat ongeveer tachtig procent 

van de cursisten een opleiding op vbo- of mavo-niveau volgt of heeft gevolgd. 

Opvallend is het gegeven dat verreweg de meeste jongeren de cursus moeten 

volgen vanwege een delict dat in groepsverband is gepleegd. 

Tabel 3.11 	Achtergrondgegevens van jongeren die Slachtoffer in Beek! krijgen opgelegd 

aantal 

geslacht 	 man 	 203 	95,8 
vrouw 	 9 	 4,2 

leeftijd 	 13 jaar 	 5 	 2,4 
14 jaar 	 40 	18,9 
15 jaar 	 40 	18,9 
16 jaar 	 63 	29,7 
17 jaar 	 49 	23,1 
18 jaar 	 13 	 6,1 
19 jaar 	 / 	 0,9 

etnische achtergrond 	Nederlands 	 134 	65,0 
Marolckaans 	 97 	13,1 
Surinaams 	 10 	 4,9 
overig 	 35 	17,0 

dagbesteding 	 schoolgaand 	 169 	83,3 
school en werk 	 11 	 5,2 
werk 	 6 	 3,0 
geen school, geen werk 	17 	 8,4 

opleiding 	 vbo 	 106 	60,9 
mavo 	 33 	19,0 
havo/vwo 	 15 	 8,6 
mbo 	 17 	 9,8 
overig 	 3 	 1,7 

aantal mededaders 	geen 	 23 	13,2 
1 of meer 	 153 	 86,8 

recidive first offender 	 165 
recidivist 	 40 

80,5 
19,5 

Toelichting: 	Per categoric zijn de gevallen waarover geen informatie beschikbaar was 
buiten beschouwing gelaten. 



Tabel 3.12 	Delicten waarvoor Slachtoffer in BeeId is opgelegd 

vermogensdelicten 	 63 	30,1 
vermogensdelicten met geweld 	 41 	19,3 
geweldsdelicten, tegen personen 	 85 	40,1 
geweldsdelicten, tegen zaken s 	 17 	8,0 
overige delicten" 	 6 	2,8 

** 

Tenslotte blijkt dat tegen de meeste jongeren die de cursus moet volgen nog 

niet eerder een proces-verbaal is opgemaakt: 80,5% van hen is first offender, de 

overigen zijn recidivist. 

3.3.2 Gepleegde delicten 

Hoewel jongeren voor een breed scala aan delicten de cursus Slachtoffer in BeeId 

opgelegd kunnen krijgen, blijkt dat er in de praktijk enkele duidelijke categorieen 

zijn aan te geven. Tabel 3.12 geeft hiervan een overzicht. Dertig procent van de 

cursisten heeft vermogensdelicten (diefstal, inbraak) gepleegd. Rond een vijfde deel 

van de cursisten heeft een vermogensdelict gepleegd waarbij op enigerlei wijze 

geweld is gebruikt (tasjesroof, diefstal met bedreiging). Voor veertig procent van de 

cursisten is het plegen van een tegen personen gericht geweldsdelict de aanleiding 

geweest tot het moeten volgen van de cursus. Een relatief klein deel van de cursisten 

(minder dan tien procent) heeft andere vormen van geweldsdelicten gepleegd. 

3.3.3 Straf 
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aantal 

inclusief brandstichting (drie maal) 
drie jongeren hebben zowel vermogens- als geweldsdelicten (tegen personen) gepleegd, van 
drie anderen hebben we over het gepleegde delict geen informatie lcunnen achterhalen 

Het laatste punt dat in deze paragraaf aan de orde komt, betreft de vraag bij welke 

voorwaardelijke vrijheidsstraf de opgelegde taakstraf de bijzondere voorwaarde 

vormt. Vanzelfsprekend is deze vraag alleen te beantwoorden voor de categorie die 

de cursus in het rechtersmodel opgelegd heeft gekregen. Voor zover daarover 

informatie was te verkrijgen, blijkt dat nogal uiteenlopend te zijn. De gegevens in 

tabel 3.13 laten dat zien. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de jongeren dat 

alleen Slachtoffer in BeeId opgelegd heeft gekregen, veroordeeld is tot een (voor-

waardelijke) vrijheidsstraf van ten hoogste vijftig dagen." Voor jongeren die deze 

11 	In een geval is Slachtoffer in Beek! opgelegd als een bijzondere voorwaarde bij een transactie. 
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cursus opgelegd hebben gekregen in combinatie met een andere vorm van taakstraf, 

is dat in meerderheid als een bijzondere voorwaarde bij een hogere (voorwaar-

delijke) vrijheidsstraf. De verschillen tussen beide categorieen komen pregnant naar 

voren als we kijken naar de gemiddelde duur van de vrijheidsstraf. Voor de jongeren 
met Slachtoffer in BeeId als enige taakstraf is dat 31,1 dagen, voor de andere 

categoric is dat 85,5 dagen. Gelet ook op de verdeling van de jongeren over beide 

categorieen (die met 38 respectievelijk 53 redelijk evenwichtig is te noemen), 

kunnen we vaststellen dat dit leerproject wordt toegepast als een 'breed inzetbare' 
taakstraf. 

Tabel 3.13 	Aantal dagen (voorwaardelijke) vrijheidsstraf van jongeren die Slachtoffer in BeeId 
in het rechtersmodel opgelegd hebben gelcregen, in procenten 

	

(A) 	 (B) 	(c) 

	

totaal 	 alleen SIB 	SIB en andere 
taakstraf 

	

0 dagen 	 1,1 	 2,6 

	

1 - 25 dagen 	 19,8 	 44,7 	 1,9 

	

26 - 50 dagen 	 33,0 	 39,5 	 28,3 

	

51 - 100 dagen 	 23,1 	 7,9 	 34,0 

	

101 - 180 dagen 	 23,1 	 5,3 	 35,8 

91 	 38 	 53 

gemiddeld aantal dagen 	 62,8 
vrijheidsstraf 

31,1 	85,5 

Toelichting: 	Deze gegevens hebben betreldcing op de gevallen waarover informatie over de in 
het rechtersmodel opgelegde (voorwaardelijke) vrijheidsstraf beschikbaar was. 

Een opvallend gegeven is overigens wel dat zich nogal wat fluctuaties 

voordoen in het aantal opgelegde uren taakstraf en de daarmee corresponderende 

(voorwaardelijke) vrijheidsstraf. Een bepaald aantal uren taakstraf kan bij verschil-

lende jongeren overeenkomen met een uiteenlopend aantal dagen (voorwaardelijke) 

vrijheidsstraf. Daarbij spelen in ieder geval twee zaken een rol. In de eerste plaats 

geldt voor sommige jongeren dat ze al een (aanzienlijk) deel van hun vrijheidsstraf 

in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. Voor het resterende deel van 'hun 

aantal dagen' kan dan met een relatief beperkt aantal uren taakstraf worden volstaan. 

In de tweede plaats bestond in ieder geval onder het oude jeugdstrafrecht bij het 

bepalen van de strafmaat de mogelijkheid om op verschillende manieren rekening te 

houden met zowel de ernst van de gepleegde delicten als de persoon van de jongere. 

Daardoor konden enerzijds jongeren die een overeenkomstig delict hadden gepleegd 

dezelfde (voorwaardelijke) straf opgelegd krijgen terwij1 de als bijzondere voorwaar- 

1 

I 
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de opgelegde taakstraf totaal verschillend was. Anderzijds konden jongeren die 

geheel verschillende delicten hadden gepleegd en daarvoor ook tot uiteenlopende 

(voorwaardelijke) vrijheidsstraffen waren veroordeeld, dezelfde taakstraf opgelegd 

krijgen. 

In het voorgaande is naar voren gekomen dat Slachtoffer in BeeId zowel als enige als 

in combinatie met andere taakstraffen kan worden opgelegd. Interessant is dan de 

vraag of er in dit opzicht verschillen zijn tussen de arrondissementen. Als we kijken 

naar de mate waarin deze cursus als enige taakstraf is opgelegd (tabel 3.14), zien we 

dat hiervan voor de steekproef als geheel inderdaad sprake Tegenover ener-

zijds de relatief hoge frequentie waarmee in Amsterdam en Leeuwarden Slachtoffer 

in Beeld als enige taakstraf wordt opgelegd staat anderzijds Breda waarin dit 

leerproject naar verhouding vaak als onderdeel van een taakstraf wordt toegepast. In 

de andere arrondissementen wordt het ongeveer even vaak alleen als in combinatie 

met andere taakstraffen opgelegd. 

De verwachting dat deze verschillen samenhangen met het feit dat rechters-

en officiersmodel in de onderscheiden arrondissementen in uiteenlopende mate 

worden gebruikt, blijkt onjuist te zijn. Als we kijken naar het gebruik van dit leer-

project in alleen het rechtersmodel, blijven de verschillen tussen de arrondissementen 

bestaan. De onderste helft van tabel 3.14 laat dat zien. In vergelijking met de 

steekproef als geheel, ligt het gebruik ervan in het rechtersmodel in drie arrondisse-

menten (Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden) lager. In de overige drie arrondisse-

menten zijn er geen verschillen tussen het gebruik van Slachtoffer in Beeld als enige 

taakstraf in alleen het rechtersmodel en voor de steekproef als geheel. Dat komt 

doordat in deze arrondissementen het officiersmodel niet (Breda en Rotterdam) of 

nauwelijks is gebruikt.' 

De mate waarin Slachtoffer in BeeId in combinatie met een andere taakstraf wordt opgelegd, is 
hiervan uiteraard het complement. 

13 	Het aantal malen dat Sladztoffer in BeeId in het rechtersmodel in Amsterdam en Breda als enige 
taakstraf is gebruikt is wat hoger dan voor de steekproef als geheel. Dat komt doordat in deze 
arrondissementen enkele jongeren aan de cursus hebben deelgenomen die hem elders (via het 
officiersmodel) opgelegd hebben gekregen. 
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Tabel 3.14 	Mate waarin Slachtoffer in Bee/d in de verschillende arrondissementen als enige 
taakstraf wordt opgelegd, in procenten 

Gehele steekproef 

Rechtersmodel 

3.4 Afloop van Slachtoffer in Beek! 

A'dam Anthem Breda Den B. Lwd 	R'dam 

67,5 	56,4 	25,0 	61,8 	71,8 	54,8 
(40) 	(39) 	(24) 	(34) 	(39) 	(31) 

69,7 	43,3 	26,1 	36,4 	42,1 	54,8 
(33) 	(30) 	(23) 	(11) 	(19) 	(31) 

Toelichting: 	Tussen haakjse de absolute aantallen waarop de percentages betreldcing hebben. 

Jongeren die ermee instemmen de cursus Slachtoffer in Beeld te volgen, ronden deze 

in de meeste gevallen ook af. Net percentage afvallers in de steekproef bedraagt 

7,2.' 4  De arrondissementen verschillen hierin niet van elkaar. De twee belangrijkste 

oorzaken voor het mislukken van de cursus zijn het niet verschijnen op de eerste 

bijeenkomst (in 3,9% van de gevallen) of het niet nakomen van afspraken (2,4%). 

Daarnaast is de cursus voor een enkeling nog mislukt vanwege het vertonen van 

wangedrag tijdens de cursus of het plegen van een nieuw delict. 

De resultaten van het leerproject zijn met betrekking tot dit aspect erg goed 

te noemen. Dat komt duidelijk naar voren als we dit cijfer naast de resultaten van 

ander onderzoek zetten. Zo bedroeg het percentage afvallers onder de eerste 

'lichting' jongeren die een leerproject kreeg opgelegd (in de periode april 1983 tot 

juli 1984) 46,7. Voor de leerprojecten die in 1985 en 1986 zijn opgelegd, was dat 

12% (Van der Laan 1991: 119). Bij projecten als Cashba, de kwartaalcursus en 

DTC is het aantal jongeren dat afhaakt groter. Dan gaat het respectievelijk om 38%, 

37% en 62% (Essers c.s. 1995: 25)." Voor alle duidelijkheid wijs ik er we] op dat 

het, vanwege de al weer wat oudere cijfers of de niet geheel overeenkomstige 

categorieen van jongeren, niet is toegestaan aan de absolute verschillen tussen de 

percentages al te veel waarde toe te kennen. 

14 	Dit steekproefgemiddelde is een beetje hoger dan het werkelijke percentage afvallers. Voor de 
jaren 1990 tot en met 1995 bedroeg de uitval achtereenvolgens 6,4%, 4,3%, 6,9%, 5,5%, 4,2% 
en 5,1% (Label 3.1). 

15 	Het percentage afhakers onder de eerste groep DTC-ers bedroeg 62, later is dit gedaald naar 
vijftig. 
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Hoewel het niet vaak voorkomt dat jongeren de cursus Slachtoffer in Beeld voortijdig 

beeindigen, wordt wel met enige regelmaat de 'gele kaart' getoond: twintig procent 

van de jongeren wordt tijdens de cursus gewaarschuwd. Deze waarschuwingen 

hebben vooral betrekking op het vertoonde gedrag of het niet op tijd verschijnen. 

3.5 Samenv attend 

Het geheel van de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens is als volgt samen te 

vatten: 

• het gebruik van Slachtoffer in Beeld als (onderdeel van een) taakstraf is in 

korte tijd sterk toegenomen, 

• de cursus Slachtoffer in Beeld wordt voor uiteenlopende typen van delicten 

opgelegd, 

• Slachtoffer in Beeld wordt bij zowel de lichtere als de meer ernstige delicten 

opgelegd, 
als dit leerproject bij ernstiger delicten wordt opgelegd, is dat vaak in 

combinatie met een andere taakstraf, vooral een werkstraf, 

tussen de arrondissementen doen zich verschillen voor in zowel de wijze 

waarop als de mate waarin Slachtoffer in Beeld wordt toegepast, 

gelet op de mate van voltooiing is Slachtoffer in Beeld een effectieve cursus: 

meer dan 90% van de jongeren die ermee start rond hem ook af. 



4 	 Effecten van Slachtoffer in Beeld 

4.1 	Inleiding en vraagstelling 

In dit hoofdstuk kornt de vraag aan de orde welke effecten het volgen van de cursus 

Slachtoffer in BeeId heeft. Concreet gaat het erom aan te geven of de doelstellingen 
die voor de cursus zijn geformuleerd, worden gerealiseerd. Dat doel is de jongere 

inzicht te bieden in de mogelijke gevolgen van delicten voor slachtoffers. Daarmee 

wordt dan weer beoogd een attitudeverandering tot stand te brengen. In het verleng-

de daarvan wordt gestreefd naar het verminderen van recidive. De vraag die in dit 

hoofdstuk aan de orde komt, is dan ook tweeledig: 

1 	leidt het volgen van het leerproject Slachtoffer in Beeld tot meer kennis van 

en inzicht in de gevolgen van delicten voor slachtoffers; 

2 	leidt dit inzicht ook tot een vermindering van recidive. 

Binnen het leerproject Slachtoffer in Beeld zijn aan het verkrijgen van kennis en 

inzicht drie aspecten onderscheiden: 

* inzicht in de ernst van delicten, 

* inzicht in alle schadelijke consequenties die het plegen van delicten met zich 

kan meebrengen, en 

* het leren inzien dat het plegen van delicten slachtoffers maakt. 

De eerste vraag naar de effecten van de cursus is derhalve nader te specificeren als: 

leidt het volgen van de cursus ertoe dat jongeren 

la 	zich bewuster worden van de ernst van het plegen van crimineel gedrag; 

lb 	zich meer bewust worden van de schadelijke gevolgen van dergelijk gedrag; 

en 

lc 	beter gaan inzien wat het plegen van een delict voor het slachtoffer voor 

gevolgen met zich kan meebrengen? 

Het tweede facet van de hoofdvraag behoeft geen nadere toelichting. Dit kunnen we 

formuleren als: 

2 	leidt het leerproject ertoe dat jongeren minder recidiveren? 



4.2 Het meten van de effecten 
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Naast het beoordelen van de effectiviteit van de cursus in termen van kennis/inzicht 

en recidive, is een dergelijke beoordeling ook mogelijk door naar de 'daadkrache 

ervan te kijken. Hierbij zijn twee vragen te formuleren: 

3a 	hoeveel tijd verstrijkt er tussen het plegen van het delict en de zitting,' en 

3b 	hoeveel tijd verloopt er tussen zitting en start van de cursus? 

De opbouw van dit hoofdstuk is verder als volgt. In 4.2 wordt aangegeven hoe 

kennis en inzicht in dit onderzoek zijn gemeten. Daarna volgt in 4.3 een beknopte 

beschrijving van de steelcproef. In de volgende paragrafen komen dan de vragen naar 

de effecten aan de orde. De vraag naar mogelijke veranderingen in kennis en inzicht 

wordt in 4.4 behandeld, waarna in 4.5 het aspect van de recidive wordt besproken. 

Vervolgens ga ik in 4.6 in op de vraag naar de termijnen die met het opleggen en 

uitvoeren van Slachtoffer in BeeId zijn gemoeid. Een samenvatting van de belang-

rijkste resultaten skit dit hoofdstuk af. 

Zoals in het voorgaande al is aangegeven, wordt bij 'kennis en inzicht' een nader 

onderscheid gemaakt tussen het beoordelen van de ernst van delicten, het beoordelen 

van de schadelijke consequenties van delicten en het kunnen aangeven van de 

gevolgen van delicten voor slachtoffers. Elk van deze aspecten wordt in de inzicht-

enqu'ete2  afzonderlijk gemeten. 

Het aspect van de emst wordt gemeten door de cursisten op een schaal te 

laten aangeven hoe ernstig ze in totaal negen delicten vinden, in waardering 

oplopend van 'zeker niet erg' tot 'zeer ernstig'. Aan de waardering 'zeer ernstig' is 

een score van 5 toegekend, de waardering 'zeker niet erg' krijgt een score van 1. 

Door deze waarderingen te sommeren en vervolgens over de negen items te 

middelen, is per respondent een gemiddelde ernstscore vastgesteld. We spreken in 

het vervolg van een schaal voor gepercipieerde ernst (GE). Vervolgens kunnen de 

gemiddelde scores op de voor- en nameting met elkaar worden vergeleken. Als de 

score op de nameting hoger is dan op de voormeting, is het besef van de ernst van 

deze delicten toegenomen. In dat geval is er sprake van een positief effect van de 

cursus. Is omgekeerd de score op de nameting lager dan die op de voormeting, dan 

is er sprake van een negatief of ongewenst effect. 

1 	Gemakshalve duid ik het moment waarop de officier van jusititie beslist tot het opleggen van 
Sinchtoffer in BeeM ook aan als 'zitting'. 
Zie Bijlage II. 
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Inzicht in de schadelijke gevolgen is gemeten door de jongeren dezelfde 

delicten voor te leggen, maar dan met de vraag wie ervan het slachtoffer zou kunnen 

worden. Ook bij deze vraag zijn de scores gesommeerd en vervolgens over de negen 

items gemiddeld. Op deze wijze is per jongere een gemiddelde score berekend op 

een schaal die de gepercipieerde schadelijke consequenties van delicten aangeeft 

(GSC). 

Het derde aspect betreft de vraag welke gevolgen een slachtoffer van een 

delict kan ondervinden. Dit is gemeten door de jongeren voor drie delicten te laten 

aangeven welke van de in totaal 20 mogelijke gevolgen zich bij elk van die delicten 

kunnen voordoen. Deze scores zijn herleid tot een gemiddelde op een schaal voor 

slachtofferbewustzijn (SBS). 

De wijze waarop de steekproef is getrokken om de benodigde informatie te verzame-

len, is in 1.2 reeds besproken. Tijdens het verzamelen van die gegevens hebben zich 

echter enkele complicaties voorgedaan. 3  Om te beginnen bleek dat alleen voor het 

jaar 1992 alle inzicht-enquetes aanwezig waren. Voor het jaar 1993 bleken voor het 

arrondissement Arnhem de inzicht-enquetes te ontbreken. Van de enquetes voor de 

in 1994 gegeven cursussen waren van de in het onderzoek betrokken arrondisse-

menten alleen die van twee in Arnhem en een in Den Bosch gegeven cursus 

aanwezig. Daarom is besloten de gegevens voor dat jaar aan te vullen met die van in 

1991 gegeven cursussen. De gegevens in tabel 4.1 geven een overzicht van de 

gerealiseerde steekproef. 

Tabel 4.1 	Overzicht van de gerealiseerde steekproef 

aantal cursussen in 	 aantallen cursisten in 
1991 	1992 	1993 	1994 	1991 	1992 	1993 	1994 

Amsterdam 	2 	2 	2 	0 	 15 	15 	15 	0 
Arnhem 	 0 	2 	0 	2 	 0 	14 	0 	12 
Breda 	 2 	/ 	2 	0 	 10 	8 	10 	0 
Den Bosch 	 1 	/ 	2 	1 	 5 	11 	16 	8 
Leeuwarden 	2 	/ 	2 	0 	 12 	13 	14 	0 
Rotterdam 	 / 	2 	2 	0 	 10 	13 	14 	0 

Totaal 	 9 	12 	10 	3 	 52 	74 	69 	20 

3 	Deze zijn overigens niet van invloed geweest op de aard of de lcwaliteit van de data. 



geen metingen 	 4 
alleen voormeting 	 7 
alleen nameting 	 1 
voor- en nameting 	 189 

Totaal 
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Tabel 4.2 	Overzieht van het beschikbaar zijn van voor- en nameting 

cursus 
voltooid 

Met 

201 	 12 

voltooid 

2 
10 

geen 
informatie 

Een tweede complicatie betreft het feit dat voor enkele jongeren de voor- of 

de nameting niet aanwezig was. Voor een deel zijn dat uiteraard de jongeren die de 

cursus niet hebben afgemaakt; zij hebben de nameting niet ingevuld. Daarnaast ont-

breekt echter ook voor enkele jongeren die de cursus wel hebben voltooid Oen van 

de metingen. Tenslotte zijn er enkele gevallen waarvan beide metingen wel aanwezig 

waren maar waarvan, door het ontbreken van nadere gegevens, niet kon worden 

vastgesteld welke voor- en nameting bij welke jongere behoorde. De gegevens in 

tabel 4.2 laten zien dat van in totaal 189 jongeren de gegevens van zowel de voor-

als de nameting gebruik kunnen worden gebruikt. 

4.3 	Gerealiseerde steekproef: een beknopte beschrijving 

Voor dit deel van het onderzoek is een steekproef van 215 jongeren gerealiseerd. 

Tabel 4.3 bevat een kort overzicht van de achtergrondgegevens van deze steek-

proef. °  Verreweg de meeste cursisten zijn jongens. Wat de leeftijdscategorieen 

betreft: op het moment dat de cursus begint, is meer dan driekwart van de cursisten 

15, 16 of 17 jaar oud. Ongeveer twee derde van de cursisten volgt een opleiding op 

het niveau van het voorbereidend beroepsonderwijs of heeft dat gedaan. Verder 

kunnen we vaststellen dat de meeste cursisten van Nederlandse komaf zijn. Als we 

kijken naar de juridische aspecten, zien we dat voor ruim zeventig procent van de 

deelnemers het moeten deelnemen aan de cursus betekent dat ze voor de eerste maal 

met justitie in aanraking zijn gekomen. Driekwart van de in het onderzoek betrokken 

jongeren is via het rechtersmodel naar de cursus verwezen, bij de overige 25% is dat 

via het officiersmodel gebeurd. Overigens zegt deze verdeling weinig over de mate 

van ernst van de delicten die de jongeren hebben gepleegd. In de periode waarop het 

onderzoek betrekking heeft, is namelijk in enkele arrondissementen om principiele of 

4 	Deze gegevens zijn gebaseerd op een andere steekproef dan die van het voorgaande hoofdstuk. 
ids gevolg daarvan lcunnen de verdelingen op de verschillende variabelen enigszins van elkaar 
afwijken. 
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praktische redenen in het geheel geen gebruik gemaakt van het officiersmodel. 

Kijken we alleen naar de arrondissementen waarin van beide modellen gebruik is ge-

maakt, dan verandert het beeld. Dan blijkt dat jongeren ongeveer even vaak door de 

rechter als door de officier van justitie naar Slachtoffer in Beeld worden verwezen 

(bij respectievelijk 47% en 53% van de jongeren). 

Tabel 4.3 	Achtergrondgegevens van de steelcproef 'effect-onderzoek' 

geslacht 

leeftijd 

opleiding 

recidive 

etnische achtergrond 

arrondissement 

model 

cursus voltooid 

aantal 	 % 

man 	 203 	 94,4 
vrouw 	 12 	 5,6 

13 jaar 	 7 	 3,3 
14 jaar 	 15 	 7,0 
15 jaar 	 42 	 19,5 
16 jaar 	 64 	 29,8 
17 jaar 	 69 	 28,8 
18 jaar 	 23 	 10,7 
19 jaar 	 2 	 0,9 

vbo 	 122 	 65,2 
mavo 	 30 	 16,0 
havo/vwo 	 11 	 5,9 
mbo 	 21 	 11,2 
overig 	 3 	 1,6 

first offender 	 140 	 71,1 
recidivist 	 57 	 28,9 

Nederlands 	 127 	 63,2 
Marokkaans 	 34 	 16,9 
Surinaams 	 17 	 8,5 
overig 	 23 	 11,4 

Amsterdam 	 45 	 20,9 
Arnhem 	 26 	 12,1 
Breda 	 28 	 13,0 
Den Bosch 	 40 	 18,6 
Leeuwarden 	 39 	 18,1 
Rotterdam 	 37 	 17,2 

rechtersmodel 	 151 	 75,1 
officiersmodel 	 50 	 24,9 

ja 	 201 	 94,4 
nee 	 12 	 5,6 

Toelichting: 	Per variabele zijn de gevallen waarover geen informatie beschikbaar was buiten 
beschouwing gelaten. 



Per arrondissement zijn ongeveer evenveel jongeren in de steekproef 

betrokken. Uitzonderingen zijn de arrondissementen Arnhem en Breda. Voor 

Arnhem wordt dit veroorzaakt doordat er voor het cursusjaar 1993 geen inzicht-

enquetes beschikbaar waren. Daardoor zijn er maar vier in plaats van zes 'Arnhem-

se' cursussen in het onderzoek betrokken. In Breda is in de betreffende periode, in 

vergelijking met de andere arrondissementen, weinig gebruik gemaakt van de cursus. 

Dat vindt zijn weerslag in een kleinere gemiddelde bezetting van de cursusgroepen. 

Tenslotte merken we op dat het leeuwedeel van de jongeren dat aan het 

leerproject begint dat ook voltooid. Slechts een klein deel, nog geen zes procent, 

heeft voortijdig afgehaakt. 

4.4 	Kennis en inzicht 

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde of jongeren 'lets van de cursus 

opsteken'. Beleidsmatig is het daarbij interessant als we kunnen aangeven of bepaal-

de categorieen van jongeren meer of minder profijt van het leerproject hebben. 

Achtereenvolgens doe ik dat aan de hand van de vraag of jongeren zich meet bewust 

zijn geworden 

van de ernst van criminele feiten, 

van de schadelijke gevolgen die crimineel gedrag met zich meebrengt, en 

van wat het betekent om slachtoffer te zijn van een misdrijf. 

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat, tenzij anders aangegeven, de analyses in 

deze paragraaf betrekking hebben op de 189 jongeren van wie de gegevens van 

zowel de voor- als de nameting op de inzichtenquae aanwezig waren. 

4.4.1 Scores op voor- en nameting 
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Perceptie van de ernst van criminele feiten 
Een eerste idee omtrent de mogelijke effecten van de cursus verkrijgen we door te 

kijken naar de gemiddelde scores op de voor- en nameting op de schaal voor de 

gepercipieerde ernst van delicten. De gegevens op de bovenste regel van tabel 4.4 

laten zien dat de score op de nameting 0,2 punt hoger is dan die op de voormeting 

(respectievelijk 3,82 en 3,60). Dit verschil is statistisch significant. We kunnen dan 

ook vaststellen dat de cursus er over het algemeen toe bijdraagt dat jongeren zich 

bewuster worden van de ernst van criminele feiten. 

Deze eerste meting betreft, zoals aangegeven, een gemiddelde voor de gehele 

steekproef. Dit gemiddelde kan tot stand zijn gekomen doordat alle jongeren 

ongeveer in dezelfde mate van de cursus hebben geprofiteerd. Maar het is natuurlijk 



ook mogelijk dat door het volgen van het leerproject bepaalde categorieen jongeren 

zich beter bewust zijn geworden van de ernst van crimineel gedrag dan andere 

categorieen. Om dat nader te onderzoeken, is achtereenvolgens voor de variabelen 

delict, leeftijd, opleiding, recidive, etniciteit en model nagegaan in hoeverre de 

scores op voor- en nameting van elkaar verschillen. De resultaten staan weergegeven 

in het vervolg van tabel 4.4. Daaruit komt naar voren dat op een uitzondering na 

alle onderscheiden deelgroepen baat hebben bij de cursus. De score op de nameting 

is over het geheel genomen tussen de 0,2 en 0,3 punt hoger dan op de voormeting. 

Tabel 4.4 	Gemiddelde scores op de schaal voor gepercipieerde ernst (GE) op de voor- en 
nameting voor de steekproef als geheel en enkele deelgroepen 

Totale steekproef 

delict: 

leeftijd: 
13 - 14 jr 	 3,71 	4,04 	 -2,23 	0,03 	18 
15 - 16 jr 	 3,61 	3,81 	 -2,86 	0,00 	99 
17- 19 jr 	 3 , 54 	3,77 	 -3,64 	0,00 	72 

opleiding: 
vbo 	 3,62 	3,79 	 -2,48 	0,01 	106 
mavo en hoger 	 3 , 56 	3,91 	 -4,41 	0,00 	56 

recidive: 

etniciteit: 
Nederlanders 	 3,56 	3,82 	 -4,38 	0,00 	120 
niet-Nederlanders 	3,66 	3,83 	 -2,22 	0,03 	69 

model: 

vermogensdelicten met gebruilcmalcing van geweld 
** geweldsdelicten tegen personen gericht 

57 

voor- 	na- 
meting 	meting 

3,60 	3,82 	 -4,83 	0,00 	189 

vermogensdelict 	3,59 	3,82 	 -2,99 	0,00 	69 
vermogen + geweld* 	3,53 	3,71 	 -1,80 	0,07 	51 
geweldsdelicten`' 	3,63 	3,90 	 -3,31 	0,00 	53 

first offenders 	 3,62 	3,85 	 -4,02 	0,00 	126 
recidivisten 	 3,49 	3,71 	 -2,47 	0,01 	47 

rechtersmodel 	 3,58 	3,80 	 -3,81 	0,00 	131 
officiersmodel 	 3,59 	3,90 	 -3,57 	0,00 	44 



Totale steekproef 

** 

delict: 

58 

label 4.5 	Gemiddelde scores op de schaal voor de gepercipieerde schadelijke gevolgen (GSC) 
op voor- en narneting voor de steekproef als geheel en enkele deelgroepen 

VO0r- 	 na- 
meting 	meting 

1,26 	1,46 	 -4,94 	0,00 	189 

vermogensdelict 	1,29 	1,56 	 -3,92 	0,00 	69 
vermogen + geweld* 	1,27 	1,44 	 -1,67 	0,10 	51 
geweldsdelicten** 	1,20 	1,34 	 -2,36 	0,02 	53 

leeftijd: 
13 - 14 jr 
15- 16 jr 
17- 19 jr 

opleiding: 
vbo 	 1,26 	1,40 	 -2,88 	0,00 	106 
mavo en hoger 	 1,29 	1,56 	 -4,56 	0,00 	57 

recidive: 
first offenders 	 1,30 	1,53 	 -4,41 	0,00 	126 
recidivisten 	 1,19 	1,34 	 -1,84 	0,07 	47 

etniciteit: 
Nederlanders 	 1,27 	1,49 	 -5,09 	0,00 	120 
niet-Nederlanders 	1,25 	1,42 	 -2,05 	0,04 	69 

model: 
rechtersmodel 	 1,33 	1,51 	 -3,86 	0,00 	131 
officiersmodel 	 1,17 	1,32 	 -2,61 	0,01 	44 

vermogensdelicten met gebruikmaking van geweld 
geweldsdelicten tegen personen gericht 

	

1,45 	1,56 	 -0,93 	0,36 	18 

	

1,23 	1,40 	 -2,56 	0,01 	99 

	

1,26 	1,53 	 -5,16 	0,00 	72 

Aileen als we een onderscheid maken naar delictachtergrond, treedt een 

verschil naar voren. Evenals bij de andere categorieen blijken zowel jongeren die 

vermogensdelicten (diefstal, inbraak) hebben gepleegd als jongeren die zich schuldig 

hebben gemaakt aan geweld tegen personen (mishandeling, bedreiging) tijdens de 

cursus meer oog te hebben gekregen voor de ernst van delinquent gedrag. Voor 

jongeren daarentegen die vermogensdelicten hebben gepleegd waarbij van geweld 

gebruik is gemaakt (tasjesroof, overvallen) hoeft de cursus, gelet op het ontbreken 

van statistische significanties, niet per se effectief te zijn. 
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Gepercipieerde schadelijke consequenties 
Het tweede aspect van de eerste hoofdvraag is of de cursus ertoe bijdraagt dat 

jongeren meer inzicht krijgen in de schadelijke gevolgen die crimineel gedrag met 

zich kan meebrengen. De gegevens op de eerste regel van tabel 4.5 laten zien dat 

daarvan voor de onderzochte populatie als geheel zeker sprake is. Evenals bij de 

vorige schaal is ook hier de score op de nameting 0,2 punt hoger dan op de voorme-

ting. 

Bij nadere analyse blijken er echter enkele categorieen te zijn waarbij dit 

facet van de cursus niet aanslaat. Dat geldt voor de jongeren die vermogensdelicten 

hebben gepleegd met gebruik van geweld, de jongste leeftijdscategorie en de 

jongeren die, voordat zij de cursus Slachtoffer in Beeld moesten gaan volgen, al 

meerdere malen met Justitie in aanraking waren gekomen. Bij de 13- en 14-jarigen 

moeten we overigens wet een voorbehoud maken. In de eerste plaats is de conclusie 

gebaseerd op een betrekkelijk klein aantal. Daarnaast zou het kunnen zijn dat het 

voor hen lastig is dit aspect van het meetinstrument in te vullen. 

Slachtofferbewustzijn 
Het laatste aspect van de eerste hoofdvraag betreft de vraag of jongeren als gevolg 

van de cursus meer zijn gaan beseffen wat het voor anderen betekent slachtoffer te 

worden van een misdrijf. De gegevens op de bovenste regel van tabel 4.6 geven aan 

dat dat voor de steekproef als geheel zeker het geval is. De score op de nameting is 

0,4 hoger dan op de voormeting. Er is ook nauwelijks sprake van verschillen tussen 

de onderscheiden categorieen. Alleen voor de 13- en 14-jarigen is het verschil tussen 

voor- en nameting net niet significant is. Maar ook nu geldt dat deze meting 

betrekking heeft op een klein aantal jongeren. 

de drie aspecten in samenhang 
Als we de resultaten van de scores op de verschillende schalen met elkaar vergelij-

ken, valt het natuurlijk direct op dat, voor de steekproef als geheel, de nameting 

steeds een significant hogere score oplevert dan de voormeting. We kunnen derhalve 

vaststellen dat de cursus op alle aspecten resultaten heeft. Dat wordt nog eens 

bevestigd als we kijken naar de resultaten bij verschillende categorieen van jongeren. 

Slechts bij twee categorieen (jongeren die vermogensdelicten hebben gepleegd met 

gebruikmaking van geweld en de jongste leeftijdscategorie) zijn de verschillen in de 

scores op voor- en nameting bij twee schalen (GE en GSC respectievelijk GSC en 

SBS) in statistisch opzicht niet significant. Dat geldt eveneens voor de scores van de 

recidivisten op de GSC-schaal. Maar ook in deze gevallen wijst het verschil in de 

'juiste' richting. 
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Tabel 4.6 	GemiddeIde scores op de schaal voor slachtofferbewustzijn (SBS) bij voor- en 
nameting voor de steekproef als geheel en enkele deelgroepen 

voor- 	na- 
meting 	meting 

2,47 	2,89 	 -8,74 	0,00 	189 

vermogensdelict 	 2,56 	2,99 	 -6,27 	0,00 	69 
vermogen + geweld* 	2,34 	2,71 	 -4,14 	0,00 	51 
geweldsdelicten' t 	2,55 	2,90 	 -3,20 	0,00 	53 

13 - 14 jr 	 2,44 	2,75 	 -1,96 	0,06 	18 
15 - 16 jr 	 2,45 	2,86 	 -5,40 	0,00 	99 
17 - 19 jr 	 2,50 	2,97 	 -7,52 	0,00 	72 

opleiding: 
vbo 	 2,40 	2,89 	 -7,56 	0,00 	106 
mavo en hoger 	 2,53 	2,98 	 -5,09 	0,00 	57 

first offenders 	 2,53 	3,01 	 -7,45 	0,00 	126 
recidivisten 	 2,28 	2,68 	 -5,59 	0,00 	47 

etniciteit: 
Nederlanders 	 2,55 	3,03 	 -8,29 	0,00 	120 
niet-Nederlanders 	2,32 	2,66 	 -3,85 	0,00 	69 

rechtersmodel 	 2,51 	2,95 	 -7,75 	0,00 	131 
officiersmodel 	 2,39 	2,81 	 -4,02 	0,00 	44 

vermogensdelicten met gebruilcmaldng van geweld 
geweldsdelicten tegen personen gericht 

Tenslotte valt nog aan te geven dat deze bevindingen overeenstemmen met 

die van eerder onderzoek naar de effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld (Bunt 

& Breukelaar, 1991; Winkel, 1993). 

4.4.2 De scores op de schalen nader bekeken 

In het voorgaande konden we vaststellen dat zowel voor de steekproef als geheel als 

bij de onderscheiden categorieen de score op de nameting steeds hoger was dan op 

de voormeting. Daarmee is echter geenszins gezegd dat er geen jongeren zullen zijn 

die op de nameting lager scoren dan op de voormeting. Om na te gaan of, en zo ja 

in welke mate, deze categorie van jongeren de scores vertroebelen, is onderzocht of 

er specifieke categorieen van jongeren zijn die op een of meer van de gehanteerde 
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schalen op de voormeting een hogere score kennen dan op de nameting. Over de 

resultaten kan ik kort zijn. Op een uitzondering na is bij alle van de in het voorgaan-

de onderscheiden categorieen per schaal de verhouding tussen het aantal jongeren dat 
wel en het aantal jongeren dat geen vooruitgang heeft geboekt, ongeveer even groot. 

Alleen jongeren met een opleiding op lbo-niveau scoren op GSC vaker negatief dan 
jongeren met een opleiding op het niveau van mavo of hoger. 

Een volgende vraag die zich aandient, is of de groepssamenstelling van invloed is op 
het resultaat. Tijdens het onderzoek is enkele malen gesuggereerd dat te grote 
leeftijdsverschillen in een groep niet bevorderlijk zouden zijn voor het leerproces. 

Daarnaast werd aangegeven dat een groepsgrootte van 8 deelnemers de absolute 

bovengrens zou zijn. Aan de hand van de geraadpleegde dossiers zijn beide aspecten 

nader te onderzoeken. In plaats van, zoals in het voorgaande, uit te gaan van de 
gemiddelde scores van de voor- en nameting op elke schaal voor ieder individu, 

berekenen we deze scores voor elke afzonderlijke cursusgroep. De eerste vraag is 

dan of kleine groepen (vier, vijf of zes deelnemers) beter scoren dan grote groepen 

(met zeven of acht cursisten). De tweede vraag die aan de orde komt, is of groepen 
met kleine leeftijdsverschillen tussen de cursisten (jongste en oudste cursist verschil-
len een of twee jaar) beter of slechter scoren dan groepen met een groot leeftijds-

verschil tussen de cursisten (drie of vier jaar). De gegevens hebben betrekking op 34 

cursussen. 

Tabel 4.7 Gemiddelde scores op de schalen voor gepercipeerde ernst (GE), schadelijke con- 
sequenties (GSC) en slachtofferbewustzijn (SBS) bij de voor- en nameting voor 
grote en kleine groepen 

voor- 	na- 
meting 	meting 

kleine groepen 
GE 	 3,75 	3,77 	-0,43 	0,67 	17 
GSC 	 1,24 	1,49 	-3,53 	0,00 	17 
SBS 	 2,51 	2,99 	-4,87 	0,00 	17 

grote groepen 
GE 	 3,52 	3,88 	-4,93 	0,00 	17 
GSC 	 1,26 	1,44 	-3,20 	0,00 	17 
SBS 	 2,41 	2,81 	-5,89 	0,00 	17 

De gegevens in tabel 4.7 laten zien dat het weinig uitmaakt of de cursus aan 

een groot of aan een klein aantal deelnemers wordt gegeven. Zowel in grote als in 

kleine groepen is het inzicht in de schadelijke consequenties van crimineel gedrag 
toegenomen, terwijl ook een duidelijker beeld van de gevolgen voor het slachtoffer 



is ontstaan. Aileen in de perceptie van de ernst van crimineel gedrag vallen versch O-

len waar te nemen. Maar enigszins verrassend is dat in een onverwachte richting: bij 

grote groepen is er wel sprake van een duidelijke verbetering terwijl er bij kleine 

groepen hoegenaamd geen verschil valt waar te nemen in de scores op de voor- en 

nameting. 
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Als we letten op de leeftijdssamenstelling van de groepen, komt een soortgelijk beeld 

naar voren. De gegevens in tabel 4.8 laten dat zien. Voor groepen met een relatief 

groot leeftijdsverschil tussen de cursisten blijkt dat op alle aspecten een duidelijke 

vooruitgang wordt geboekt. Bij groepen met een naar verhouding klein leeftijds-

verschil tussen de cursisten valt een duidelijke verbetering waar te nemen als het 

gaat om verkrijgen van inzichten in de schadelijke consequenties van delinquent 

gedrag en in de gevolgen die dat voor het slachtoffer met zich mee kan brengen. 

Aileen bij het onderkennen van de mate van ernst van delinquent gedrag zijn er in 

groepen met kleine leeftijdsverschillen geen verbeteringen waarneembaar. 

In overeenstemming met de bevindingen uit de voorgaande paragraaf komt ook bij 

de hier onderscheiden aspecten (groepsgrootte en leeftijdssamenstelling) naar voren 

dat alle verschillen, of ze nu in statistisch opzicht significant zijn of niet, steeds in 

dezelfde, 'goede' richting wijzen. Een en ander leidt dan ook tot de conclusie dat er 

eigenlijk geen redenen zijn om bij het verzorgen van het leerproject Slachtoffer in 

BeeId speciale aandacht te besteden aan grootte of leeftijdssamenstelling van de 

groep. 

Tabel 4.8 Gemiddelde scores op de schalen voor gepercipeerde ernst(GE), schadelijke con-
sequenties (GSC) en slachtofferbewustzijn (SBS) bij de voor- en nameting voor 
groepen met lcleine en grate verschillen in samenstelling naar leeftijd 

voor- 	na- 
meting 	meting 

klein leeftzjdsverschil 
GE 	 3,79 	3,88 	-1,12 	0,28 	14 
GSC 	 1,27 	1,60 	-4,84 	0,00 	14 
SBS 	 2,47 	3,01 	-7,24 	0,00 	14 

groat leeftijdsverschil 
GE 	 3,52 	3,79 	-3,58 	0,00 	20 
GSC 	 1,24 	1,37 	-2,49 	0,02 	20 
SBS 	 2,46 	2,82 	-4,37 	0,00 	20 

II 



4.5 	Recidive 

Het tweede aspect waaraan de effecten van Slachtoffer in Beeld zijn gemeten, betreft 
de vraag of de cursus ertoe bijdraagt dat jongeren minder recidiveren. Alvorens de 

resultaten te presenteren, moet ik er wel met enige nadruk op wijzen dat het niet 
mogelijk is daarover absolute uitspraken te doen. Het was in het bestek van dit 

onderzoek niet mogelijk ook nog een controlegroep op te nemen, bestaande uit 
jongeren die dit leerproject niet hebben gevolgd maar voor het overige wel vergelijk-

baar zijn met de cursisten. De informatie die in deze paragraaf wordt gepresenteerd 
geeft vooral de orde van grootte aan. De vraag of een bepaalde mate van recidive 

veel of weinig is, is slechts tentatief te beantwoorden door te vergelijken met de 

resultaten van soortgelijk onderzoek. 
Een tweede opmerking vooraf betreft het felt dat Slachtoffer in BeeId maar 

een korte cursus is die slechts op beperkte schaal verandering bij cursisten beoogt te 

bereiken. Het spreekt voor zich dat van zo'n betreklcelijk kleine interventie geen 
overdreven verwachtingen mogen worden gekoesterd. 

Tenslotte wijs ik er vast op dat, als er sprake is van recidive, het veelal om 

dezelfde soort delicten gaat als die welke de aanleiding vormden tot het moeten 

volgen van dit leerproject. 

4.5.1 Recidive in de gehele steekproef 
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Om te onderzoeken in welke mate jongeren die aan de cursus hebben deelgenomen 
recidiveren, is nagegaan of tegen hen binnen periodes van 6, 12, 18 en 24 maanden 

na afloop van de cursus opnieuw een proces-verbaal in verband met een overtreding 

van het wetboek van strafrecht is opgemaakt. 5  De cijfers in tabel 4.9 geven daarvan 

een eerste indruk. Daarin wordt in ieder geval de suggestie gewekt dat de jongeren 
die de cursus afronden minder recidiveren dan jongeren die de cursus niet voltooien. 
Zonder daarbij verder de cijfers te vermelden, kan ik er ook nog op wijzen dat als 

we letten op het aantal processen-verbaal dat binnen 6 (respectievelijk 12, 18 en 24) 

maanden na afloop van de cursus is opgemaakt, dit bij de jongeren die de cursus 
voortijdig hebben beeindigd beduidend hoger ligt dan bij de jongeren die de cursus 

wel hebben afgerond. Bij dit resultaat zijn echter enkele kanttekeningen te maken. In 

de eerste plaats zijn, mede door het kleine aantal jongeren dat heeft afgehaakt, de 

verschillen tussen beide categorieen in statistisch opzicht niet significant. In de 

tweede plaats is het niet ondenkbaar dat de jongeren die de cursus niet hebben 

5 	De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de Centrale Verwijzingsindex (CVI) van de politie. 



afgerond, in &en of meer opzichten afwijken van jongeren die het leerproject wel 

hebben afgemaakt. Vanwege het zeer kleine aantal afhakers heb ik dit niet nader 

kunnen analyseren. De rest van de analyse is dan ook beperkt tot de in totaal 201 

jongeren die de cursus hebben afgemaakt. 

label 4.9 	Recidive binnen periodes van 6, 12, 18 en 24 maanden in afloop van het leer- 
project, in procenten 

cursus voltooid 

cm-sus niet voltooid 

Toelichting: 

Leeswijzer: 
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4.5.2 Recidive in verschillende categorieen 

6 mnd 	12 mnd 18 mnd 	24 mud 

19,9 	28,4 	34,4 	38,2 
(201) 	(194) 	(183) 	(173) 
33,3 	50,0 	58,3 	58,3 
( 12) 	( 12) 	( 12) 	( 12) 

De absolute aantallen waarop de percentages betrelcking hebben, staan tussen 
haakjes vermeld. De twee jongeren van wie niet duidelijk is of zij de cursus 
hebben voltooid, zijn hierin niet opgenomen. 
Van de 201 cursisten die de cursus hebben voltooid, wordt tegen 19,9% binnen 6 
maanden na afloop van de cursus een of meerdere malen opnieuw proces-verbaal 
opgemaakt. 

Tabel 4.10 geeft een overzicht van de recidive binnen een aantal categorieen die ook 

al bij eerdere analyses zijn onderscheiden. Een opvallend resultaat daarbij is dat op 

de variabelen 'recidive' en 'etniciteit' bij alle recidive-periodes de verschillen tussen 

de onderscheiden categorieen significant zijn. Jongeren tegen wie bij aanvang van de 

cursus al vaker proces-verbaal was opgemaakt, recidiveren beduidend meer dan 

jongeren met eon proces-verbaal. Dat geldt ook voor de niet-Nederlandse jongeren in 

vergelijking met de Nederlandse jongeren. 

In het oog springend zijn verder de resultaten bij de variabele leeftijd'. 

Naarmate de deelnemers aan de cursus wat ouder zijn, wordt tegen hen minder vaak 

opnieuw proces-verbaal opgemaakt. Dit geldt voor elk van de onderscheiden 

recidivetermijnen. 6  

Bij de variabele 'delict' komt een interessant beeld naar voren. Voor de 

langere recidivetermijnen lijkt er namelijk een onderscheid gemaakt te kunnen 

worden tussen enerzijds jongeren die vermogensdelicten (al dan niet met gebruikma-

king van geweld) hebben gepleegd en anderzijds jongeren die geweldsdelicten tegen 

6 	Vanwege het kleine aantal 13- en 14-jarigen hechten we niet zoveel waarde aan de statistische 
significanties; deze verdwijnen als we de jongste leeftijdscategorie buiten beschouwing laten. 

1 
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personen (zoals mishandeling) hebben gepleegd. De laatste categorie recidiveert op 

langere termijn minder vaak dan de eerste. 

Tenslotte heb ik nog onderzocht of de gevolgde opleiding dan wel het model 

volgens welk de cursus is opgelegd, samenhang vertoont met recidive. Dat bleek niet 

het geval te zijn. 

Tabel 4.10 	Recidive onder verschillende categorieen van jongeren binnen periodes van 6, 12, 
18 en 24 maanden na afloop van het leerproject, in procenten 

delict 

leeftijd 

** 	geweldssdelicten tegen personen 

6 mnd 	12 mnd 	18 mnd 	24 mnd 

vermogensdelict 	 17,1 	31,5 	38,0 	41,8 
( 76) 	( 73) 	( 71) 	( 67) 

vermogen + geweld + 	29,6 	34,0 	38,5 	41,2 
( 54) ( 53) 	( 52) 	( 51) 

geweldsdelicten** 	16,4 	20,4 	24,0 	27,1 
( 55) ( 54) 	( 50) 	( 48) 

13 - 14 jaar 	 36,8 	52,9 	60,0 	72,7 
( 19) 	( 17) 	( 15) 	( 11) 

15 - 16 jaar 	 21,2 	30,3 	36,2 	39,3 
(104) 	( 99) 	( 94) 	( 89) 

17- 19 jaar 	 14,1 	20,5 	27,0 	31,5 
( 78) 	( 78) 	( 74) 	( 73) 

opleiding 	vbo 	 22,4 	32,7 	39,8 	41,2 
(116) 	(110) 	(103) 	( 97) 

mavo en hoger 	 16,5 	22,6 	27,5 	34,2 
( 85) 	( 84) 	( 80) 	( 76) 

recidive 	first offender 	 14,3 	21,1 	26,3 	29,1 
(133) 	(128) 	(118) 	(110) 

recidivist 	 38,5 	50,0 	56,9 	61,2 
( 52) 	( 52) 	( 51) 	( 49) 

etniciteit 	Nederlanders 	 15,3 	20,2 	26,6 	31,1 
(124) 	(119) 	(109) 	(103) 

niet-Nederlanders 	27,3 	41,3 	45,9 	48,6 

( 77) 	( 75) 	( 74) 	( 70) 

model 	officiersmodel 	 19,1 	26,1 	32,5 	35,0 
( 47) 	( 46) 	( 40) 	( 40) 

rechtersmodel 	 14,0 	27,0 	37,5 	40,6 
( 43) 	( 37) 	( 32) 	( 32) 

Toelichting en leeswifter: 
Zie tabel 4.9. Bij de gecursiveerde percentages zijn de verschillen tussen de onderscheiden cate-
gorieen statistisch significant (p < 0,05). 

vermogensdelicten met gebruilcmalcing van geweld 



label 4.11 	Recidive in relatie tot veranderingen in de scores op de verschillende schalen ender 
jongeren die de cursus hebben afgemaakt binnen periodes van 6, 12, 18 en 24 
maanden na afloop van het leerproject, in procenten 

enist van delicten 
positief verschil 

geen positief verschil 

schadelijke consequetzties 
positief verschil 

geen positief verschil 

slachtofferbewustyjn 
positief verschil 

geen positief verschil 

Toefielding en leeswijzer: Zie tabel 4.9. 
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4.5.3 Recidive in relatie tot kennis en inzicht 

6 rand 	12 mnd 	18 mnd 	24 mnd 

19,5 	27,7 	33,3 	392 
(118) 	(112) 	(105) 	( 99) 
21,1 	24,3 	30,3 	38,4 
( 71) 	( 70) 	( 66) 	( 62) 

21,2 	26,7 	33,0 	36,0 
(104) 	(101) 	( 94) 	( 86) 
18,8 	25,9 	31,2 	36,0 
( 85) 	( 81) 	( 77) 	( 75) 

21,1 	26,9 	32,4 	35,7 
(152) 	(145) 	(136) 	(126) 
16,2 	24,3 	31,4 	37,1 
( 37) 	( 37) 	( 35) 	( 35) 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat met de cursus Slachtoffer in Beeld wordt beoogd 

jongeren meer inzicht te bieden in de mogelijke gevolgen voor slachtoffers van 

delicten. In het verlengde hiervan ligt het doel een bijdrage te leveren aan het 

terugdringen van recidive. Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat de cursus het op bet 

eerste punt over het algemeen 'goed doet'. Toch zijn er jongeren voor wie dat niet 

geldt: kennis en inzicht zijn bij hen na afloop van de cursus niet toegenomen. Een 

voor de hand liggende vraag is dan ook of jongeren bij wie dit inzicht wel is 

toegenomen, minder recidiveren dan jongeren bij wie daarvan geen sprake is. Uit de 

cijfers van tabel 4.11 valt af te leiden dat dit niet het geval is. De recidive onder de 

categorie die wel iets van de cursus heeft geleerd, verschilt niet van de recidive 

onder de categorie die er niets van heeft opgestoken. Ook dit stemt overeen met de 

reeds vermelde resultaten uit ander onderzoek (Bunt & Breukelaar, 1991; Winkel, 

1993). 

Overigens moeten we voorzichtig zijn met hieraan vergaande conclusies te 

verbinden. Om te beginnen moeten we bedenken dat bij het verklaren van (verschil-

len in) recidive ook andere factoren een rol spelen. Een nadere analyse, waarin 

rekening is gehouden met de variabelen etniciteit en strafrechtelijk verleden, laat 



zien dat die laatste variabele veruit de belangrijkste factor is bij het verklaren van 

die verschillen. 

Verder moeten we ons goed realiseren dat de relatie tussen kennis en gedrag 
veel complexer is dan in dit model wordt gesuggereerd. Als we er dan verder 

rekening mee houden dat de interventie van Slachtoffer in BeeId uiteindelijk maar 
betrekkelijk klein is, zal het duidelijk zijn dat daaraan geen irrealistische verwachtin-

gen mogen worden verbonden. 

4.5.4 Recidive in ander onderzoek 
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Het laatste punt waaraan nog aandacht moet worden besteed, is de vraag hoe we de 

resultaten met betreklcing tot de recidive moeten beoordelen. Zijn de gevonden 

recidivepercentages nu hoog of laag? Deze vraag kunnen we slechts met de nodige 
reserves beantwoorden. We moeten dan namelijk met de resultaten van ander 

onderzoek vergelijken. Aan een dergelijke vergelijking zitten echter nogal wat haken 

en ogen. De onderzoeken die met elkaar worden vergeleken, kunnen immers op 

meerdere relevante aspecten van elkaar verschillen. Enkele voor de hand liggende 
facetten waarop zich verschillen kunnen voordoen zijn onder meer: de onderzochte 
populatie, de periode waarover en de wijze waarop recidive is gemeten, de geraad-
pleegde bronnen. Indien de onderzoeken waarmee wordt vergeleken al wat langere 

tijd geleden zijn verricht, moet er verder rekening mee worden gehouden dat 
wijzigingen in registraties of beleidsmatige veranderingen van invloed kunnen zijn 
op (verschillen in) recidivecijfers. 7  De cijfers van tabel 4.12 geven ons dan ook niet 
meer dan een relatieve indicatie voor het al dan niet succesvol zijn van Slachtoffer in 

Beeld. De reeds genoemde problemen die aan een vergelijking zijn verbonden in 
aanmerking genomen kunnen we, met de nodige reserves, niet verder gaan dan op te 
merken dat de resultaten van de cursus op dit aspect niet slechter lijken te zijn dan 

die welke uit ander onderzoek naar voren komen. 

7 	Zie bijvoorbeeld Stol & In't Veld, 1991: 263. 
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Tabel 4.13 	Tijd die verloopt tussen het plegen van het delict en het aanvangen van Slachtoffer 
in Beeld, voor verschillende categorieen, in procenten 

	

(A) 	 (B) 	 (C) 

	

Totaal 	tussen delict 	tussen opleggen 
en opleggen SiB 	en begin SiB 

1 - 3 maanden 	 3,8 	 20,5 	 56,9 
4- 6 maanden 	 13,5 	 28,1 	 36,3 
7 - 9 maanden 	 29,2 	 25,9 	 6,4 
10 - 12 maanden 	 22,7 	 15,7 	 0,5 
13 - 18 maanden 	 21,1 	 8,1 
19 - 24 maanden 	 9,7 	 1,6 

185 	 185 	 204 

gemiddelde, in maanden 	10,8 	 7,2 	 3,6 

De laatste indicatie voor het beoordelen van de effectiviteit van de cursus wordt 

geboden door het tijdsverloop tussen het plegen van het delict en het volgen ervan. 

De gegevens in tabel 4.13, kolom A, laten in dat opzicht bij Slachtoffer in BeeId een 

nogal gevarieerd beeld zien. Voor enkele jongeren is de reactie zeer voortvarend: 

binnen drie maanden na het plegen van het delict kunnen zij met de cursus beginnen. 

Voor anderen daarentegen kan deze periode anderhalf tot twee jaar bedragen. 

Gemiddeld bedraagt het tijdsverloop bijna elf maanden. Deze verschillen in tijds-

verloop doen zich in alle arrondissementen in ongeveer in dezelfde mate voor (tabel 

4.14, bovenste rij). 

Het totale tijdsverloop wordt bepaald door twee periodes. De eerste periode betreft 

de tijd die verstrijkt tussen het plegen van het delict en het opleggen van Slachtoffer 

in Beeld, de tweede periode betreft de tijd die verloopt tussen het opleggen van de 

cursus en de start ervan. De kolommen B en C van tabel 4.13 laten zien dat het 

totale tijdsverloop vooral wordt bepaald door de lengte van de eerste periode. 8  Is de 

cursus eenmaal opgelegd, dan wordt daarmee in meer dan de helft van de gevallen 

ook binnen drie maanden aangevangen. Zoals uit de onderste twee rijen van tabel 

4.14 blijkt, zijn er nauwelijks verschillen tussen de arrondissementen. 

8 	In enkele gevallen wordt de lange periode veroorzaakt doordat de zitting enkele malen 'in het 
belang van het onderzoek' wordt geschorst. In dergelijke gevallen bedraagt het tijdsverloop 
tussen de eerste zitting en de zitting waarop de definitieve strafrnaat wordt bepaald al gauw vier 
maanden. 
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Tahel 4.14 	Gemiddeld aantal maanden tussen het plegen van het delict en het beginnen aan 
Slachtoffer in Beck?, per arrondissement 

Adam Arnhem Breda Den 13. Lwd R'dain 

Totaal 	 10,5 	11,7 	11,7 	10,7 	11,5 	9,0 

tussen della en opleggen SiB 	 7,1 	8,0 	7,9 	6,8 	7,5 	6,0 
tussen opleggen en aanvang SiB 	 3,4 	3,8 	3,9 	3,8 	4,0 	3,1 

Tabel 4.15 	Gemiddelde tijd die verloopt tussen het plegen van het delict en het aanvangen 
van Slachtoffer in Beeki, in het officiers- en het rechtersmodel, in maanden 

	

(A) 	 (B) 	 (C) 

	

Totaal 	tussen delict 	tussen opleggen 
en opleggen SiB 	en begin SiB 

officiersmodel 	 9,6 	 5,6 	 4,0 
rechtersmodel 	 11,2 	 7,7 	 3,5 

Eerder hebben we gezien dat Slachtoffer in Beeld volgens twee modaliteiten kan 

worden opgelegd: het officiersmodel en het rechtersmodel. De voor de hand 

Iiggende vraag is dan of er tussen de beide modellen verschillen bestaan in de 

termijnen waarbinnen de cursus opgelegd en uitgevoerd wordt. De gegevens in tabel 

4.15 geven daarin inzicht. Daaruit valt af te leiden dat in het officiersmodel sneller 

op een delict wordt gereageerd dan in het rechtersmodel. Het verschil is ruim twee 

maanden (kolom B). Opvallend genoeg kunnen de jongeren die de cursus volgens het 

rechtersmodel opgelegd hebben gekregen daarmee wat eerder beginnen (kolom C). 

Per saldo is de totale tijd die verloopt tussen het plegen van het delict en het 

beginnen van de cursus in het officiersmodel ruim anderhalve eerder korter (kolom 

A). 

De vraag of deze scores hoog of laag zijn, is alleen goed te beantwoorden 

door te vergelijken met de scores voor andere vormen van taakstraffen die in 

dezelfde periode zijn opgelegd. Die gegevens ontbreken. Wel is het mogelijk te 

vergelijken met de gegevens uit onderzoek van Van der Laan. Daarbij moeten we er 

echter rekening mee houden dat deze betrekking op een periode waarin het gebruik 

van taakstraffen nog in de kinderschoenen stond. Bovendien betreft dat vooral 

werkstraffen. De nodige voorzichtigheid is dus geboden. 1k vermeld dan ook alleen 

maar de cijfers om een indicatie voor 'hoog' of 'Iaag' te krijgen, zonder er verder 

conclusies aan te verbinden. 

1 

I. 

1 



71 

Genoemd onderzoek (Van der Laan, 1991: 137-138) laat zien dat 23,4% van 

de jongeren binnen een half jaar na het plegen van het delict met de taakstraf kan 

beginnen. Voor 79,4% is dat binnen een jaar. Voor Slachtoffer in BeeId bedragen 

deze percentages respectievelijk 17,3 en 69,2. 

4.7 	Sarnenvatting en discussie 

In dit hoofdstuk zijn drie verschillende aspecten van de effectiviteit van de cursus 

Slachtoffer in Beeld behandeld: de mate waarin de cursus ertoe bijdraagt dat 

jongeren meer kennis en inzicht verwerven in wat het betekent om slachtoffer van 

een misdrijf te zijn, de mate waarin de cursus bijdraagt aa.  n het verminderen van 

recidive, en de termijn waarbinnen hij wordt opgelegd en uitgevoerd. Bij het eerste 
punt hebben we kunnen vaststellen dat op alle drie onderscheiden facetten (het 

beoordelen van de ernst van delicten, van de schadelijke consequenties van delicten 

en het slachtofferbewustzijn) jongeren aan het eind van de cursus beter scoren dan 
aan het begin. De meest interessante bevinding in dit opzicht is wel dat we dit 

resultaat voor elk van deze aspecten zien bij alle onderscheiden categorieen van 
jongeren, ook voor die gevallen waarin aan het verschil tussen voor- en nameting 

volgens statistische maatstaven geen betekenis mag worden toegekend. Meer nog dan 

de statistische significantie is het deze consistentie in de meetresultaten die leidt tot 

de conclusie dat de cursus bijdraagt aan het verwerven van meer kennis en inzicht in 
de (gevolgen van) slachtofferschap. 

Verder is gebleken dat het voor dit resultaat niet van belang is hoe de 

cursusgroep is samengesteld. Dat geldt zowel voor het aantal deelnemers als voor 
(verschillen in) de leeftijd van de deelnemers. 

De vraag of het toegenomen inzicht ertoe bijdraagt dat jongeren minder 
recidiveren, is lastiger te beantwoorden. Uit een vergelijking tussen jongeren die op 

de verschillende kennisaspecten waren vooruitgegaan en jongeren bij wie dat niet het 
geval was, kwam naar voren dat beide categorieen in praktische dezelfde mate 
recidiveren. Daaruit kunnen we echter niet zonder meer concluderen dat de cursus 

geen bijdrage levert of zou kunnen leveren aan het verminderen van recidive. 9  De 

relatie tussen kennis en inzicht enerzijds en gedrag anderzijds is uiteraard veel 

complexer dan ons onderzoeksmodel suggereert, terwijl de interventie van Slachtof-
fer in Beeld maar kort en beperkt is. Vanwege de korte periode die er ligt tussen 

9 	Een onderzoeksopzet waarin jongeren die Slachtoffer in Beeld hebben gevolgd worden vergeleken 
met overeenkomstige jongeren die Slachtoffer in Beeld niet hebben gevolgd, maakt het wellicht 
mogelijk hierover wat duidelijker uitspraken te doen. 
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voor- en nameting, is het niet realistisch te verwachten dat veranderingen in kennis 

direct in gedragsveranderingen zullen resulteren. 

Tenslotte is gebleken dat er gemiddeld ongeveer elf maanden verlopen tussen 

het plegen van het delict en de start van Slachtoffer in BeeId. De lengte van deze 

periode wordt vooral veroorzaakt door de tijd die verloopt tussen het plegen van het 

delict en het opleggen van de cursus. In het officiersmodel is deze periode ongeveer 

twee maanden korter dan in het rechtersmodel. 

Bij de gedetailleerde bespreking van de resultaten bleek zo af en toe dat voor enkele 

categorieen geen significante verschillen tussen voor- en nameting konden worden 

vastgesteld. Dit gold voor de jongeren die vermogensdelicten met gebruik van 

geweld hadden gepleegd op de GE- en de GSC-schaal, voor de 13- en 14-jarigen op 

de GSC- en de SBS-schaal en voor de jongeren tegen wie voordat zij met de cursus 

begonnen at meerdere processen-verbaal waren opgemaakt op de GSC-schaal. Beide 

laatstgenoemde categorieen blijken ook beduidend vaker te recidiveren dan de andere 

jongeren. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen bij verwijzing van deze catego-

rieen naar de cursus bijzonder kritisch te zijn. 

Een dergelijke lcritische houding bij de toelating tot de cursus lijkt ook ten 

opzichte van jongeren die vermogensdelicten onder gebruikmaking van geweld heb-

ben gepleegd, gewenst. Zij laten, zoals gezegd, geen verandering zien op twee van 

de drie gemeten aspecten van kennis en inzicht. Weliswaar doen zij het in het op-

zicht van de recidive niet beter of slechter dan de jongeren die andere delicten 

hebben gepleegd, maar dat bevestigt vooral dat de relatie tussen enerzijds kennis en 

inzicht en anderzijds gedrag complex is. 

II 



5 	 Perceptie van Slachtoffer in Beeld 

De voorgaande hoofdstukken bieden een beschrijving van de cursus Slachtoffer in 

BeeId die in hoge mate kwantitatief van karakter is. De wijze waarop de verschillen-
de betrokken partijen deze leerstraf ervaren, is daarbij buiten het gezichtsveld 

gebleven. Deze beeldvorming over de cursus vormt het laatste onderwerp van dit 

onderzoek. 
De informatie waarop ik me baseer, is ontleend aan gesprekken die met alle 

bij de uitvoering van de cursus betrokken partijen zijn gevoerd: kinderrechters, 

officieren van justitie, coordinatoren van de Bureaus Taakstraffen, cursusleiders en 

cursisten. In elk van de in het onderzoek betrokken arrondissementen is gesproken 

met een kinderrechter en een officier die met (de coordinatie van) jeugdzaken is 
belast. Ook is in elk arrondissement met een van de coordinatoren gesproken.' Ten-

slotte zijn ook met zes cursusleiders gesprekken gevoerd. 
Daarnaast komen de jongeren aan het woord. Het verkrijgen van hun verhaal 

kon worden gecombineerd met het bijwonen van de eindevaluatie van de cursus 
waaraan ze deelnamen. In de periode van het onderzoek heb ik in vijf van de zes 

arrondissementen de evaluatie van een cursus kunnen bijwonen. Daaraan hebben in 

totaal 36 jongeren deelgenomen. 

De vraagstelling die aan dit onderdeel van het onderzoek ten grondslag ligt, is op 

welke wijze elk van de genoemde partijen de cursus Slachtoffer in Beeld percipieert. 

De informatie die uit de gesprekken is verkregen, levert een caleidoscopisch beeld 
op. Aan de hand van de volgende thema's heb ik daarin enige ordening aangebracht: 

- voor welke jongeren is Slachtoffer in Beeld geschikt?, 

- moet Slachtoffer in Beeld volgens het rechters- of het officiersmodel worden 

opgelegd?, 

- hoe wordt de dagelijkse praktijk van de cursus ervaren?, 

- wat zijn de meningen en ervaringen van de jongeren? 

Deze vragen komen in de volgende paragrafen achtereenvolgens aan de orde. Bij de 
eerste drie vragen gaat het om onderwerpen waarmee vooral degenen die de cursus 

opleggen, controleren en uitvoeren te maken hebben. Bij het beantwoorden van de 

laatste vraag komt de opvattingen van de jongeren expliciet aan de orde. 

1 	In een arrondissement betreft dit een gesprek met twee coordinatoren. 
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5.1 	Voor welke jongeren is Slachtoffer in BeeId geschikt? 

Het eerste punt dat aan de orde komt, is de vraag welke categorieen van jongeren 

het meeste baat bij de cursus zullen hebben. Het gaat dan niet zozeer om de formele 

criteria die gelden om jongeren de cursus wel of niet op te leggen, maar meer om de 

factoren die daarbij op de achtergrond een rol kunnen spelen. Uit de gesprekken valt 

af te leiden dat drie aspecten van belang worden gevonden: de aard van het delict, 

het ontbreken van inzicht bij de jongere in de gevolgen die zijn daad heeft voor het 

slachtoffer, en de motivatie van de jongere. Het valt op dat de nadruk die op elk van 

deze aspecten wordt gelegd voor elk van de betroldcen partijen weer anders is. 

Bij het oordeel van rechters en officieren van justitie neemt het aspect type 

delict een belangrijke plaats in. 

Vaak goat het dan om geweldsdelicten of een tnishandeling. Sinus passen we het oak wet toe 
bzj vermogensdelicten. Maar in feite is Slachtoffer in Beeld overal mogelijk. (03) 

Qua delicttype moet vooral aan delicten in de vermogenssfeer worden gedacht. Voor delicten 
waarbij geweld komt lafken, acht ik de cursus minder geschikt. (06) 

Slachtoffer in Beeld wordt vooral gebruikt bij geweldsdelicten. Met name bij dit soort delicten 
is de confrontatie met het slachtoffer zeer indringend. Bij vermogensrechtelijke delicten is dat 
wat minder het geval. (R4) 

Door de coOrdinatoren is ons voorgespiegeld dat Slachtoffer in Beeld vooral nuttig is voor 
een directe confrontatie met het slachtoffer. Duidelijke gevallen zijn tasjesroof, mishandeling, 
afpersing. Bij een woninginbraak ligt het er war aan. Rif puur vertnogensdelicten is het een 
uitzondering als het komt tot Slachtoffer in Beeld. Zelf denk ik er dan niet clan, zeker niet als 
er geen advies in die richting is. (R6) 

Hoewel de bewoordingen soms uiteenlopen, is er over het geheel genomen een vrij 

grote mate van eenstemmigheid onder de betrokkenen uit de 'juridische hoek'. Op 

een enkele uitzondering na zijn zowel rechters als officieren het erover eens dat 

Slachtoffer in Beeld vooral een geeigende straf kan zijn als er sprake is van ge-

weldsdel icten. 

Daarnaast wordt ook enkele malen in meer algemene bewoordingen aangegeven voor 

welke categorie van jongeren dit leerproject geschikt zou zijn. Er wordt dan minder 

gekeken naar de aard van het delict en meer op de criminele carriere van de jongere 

gelet. Dit is vooral de invalshoek van de coordinatoren. 

In mijn ogen is Slachtoffer in Beek! niet geschikt voor de horde kern maar meer voor de 
jongere jongens die nog redelijk aan het begin staan van bun carriere. (Cl) 

De cursus is vooral geschikt voor jongeren die nog niet teveel op hun ketfstok hebben. Als ik 
zie wat de cursus kan, zeg ik: voor de jongere klanten, niet de doorgewinterde. Voor 17- of 
18-jarigen die at het nodige hebben gedaan is voor nufn gevoel de cursus niet op zijn plaats. (0) 

1 

I .  

I i  
II 

I I  

I I  

1 
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Een aspect dat bij rechters en officieren verder een rol kan spelen, is de inforrnatie 

die zij over de achtergrond van de jongere hebben. De rapportage die door de raad 

voor de kinderbescherming of de jeugdreclassering wordt uitgebracht neemt daarbij 

een belangrijke plaats in. Voor zover dat ter sprake is gekomen, geven zowel 

kinderrechters als officieren van justitie aan veel belang aan die rapportage te 

hechten en deze ook in sterke mate in hun beslissing laten meewegen. 

lk vind die rapportage ook een belangrijk moinent waaraan ik toets. Ik heb er heel sterk 
behoefte aan. Het pad wordt geeffend door de jeugdreclassering. Hun advies wordt bijna 
altijd klaklceloos opgevolgd, zeker bij de rninderjarigen. (03) 

Bij het opleggen van Slachtoffer in Beeld speelt de informatie van de raad een belangrijke 
rol. In de rapportage moet Slachtoffer in Beeld geIndiceerd zijn. Wat de raad ons biedt, is 
feitelijk bepalend. Dat heeft ook te maken met het feit dat tzjdens de enquete van de raad de 
verschillende mogelijkheden van taalcstraffen al zijn besproken. Dan is al enigszins duidelijk 
of de jongere 'vatbaar' is voor een leerproject. (05) 

De rapportage van de raad is een onderdeel van het dossier in strafzaken. Daarin geeft de 
raad ook een advies ointrent de afdoening. Nu is het advies van de raad niet bindend, ik zal 
het niet blindelings opvolgen. Maar het is voor mij wel zeer zwaarwegend. (R2) 

lk vind het belangrijk over die rapportages te beschikken. in het halve uur dat voor een 
zitting staat, kan ik immers nooit teveel te weten komen van de jongere. In de rapportages 
wordt vaak een strafadvies gegeven. lk toets dat advies en vraag de jongere er zelf ook naar 
wat hij ervan denkt. Daarbij ga ik ook in op de houding tegenover het slachtoffer. lk ga nooit 
blindelings af op het advies. lk conformer me er meestal wel aan, maar wijk ook wel eens 
af. (R5) 

Bij het beoordelen van de vraag of een jongere in aanmerking komt voor het volgen 

van Slachtoffer in Beeld speelt vaak ook een ander punt een rol: het wel of niet 

aanwezig zijn van inzicht in de gevolgen voor het slachtoffer. De cursus wordt met 

name geschikt geacht voor jongeren bij wie dit inzicht niet of in onvoldoende mate 

aanwezig is. 

Aan Slachtoffer in Beeld denk ik btjvoorbeeld in zaken als tasjesroof. Vaak hebben jongeren 
absoluut geen idee wat een dergelijk delict voor het slachtoffer betekent. (04) 

lk verwacht dat de jongere enig begrip knjgt voor wat het betekent om slachtoffer te zijn. Dat 
is namelijk het grote problem dat ze op zittingen etaleren: niet in staat zijn zich in te leven in 
de gevoelens van anderen. (R2) 

Vaak blijkt namelijk dat jongeren die geweldsdelicten plegen absoluut niet in de gaten hebben 
welke gevolgen hun daden hebben. Hetzelfde geldt voor mishandelingen. Orndat in dit soon 
gevallen het besef van de consequenties totaal niet aanwezig blijkt te zijn, wordt de cursus 
opgelegd. (R3) 

Deze mening wordt niet alleen door rechters en officieren geuit, ook coordinatoren 

laten zich in die zin uit. 

De achterliggende vraag is: weet de jongere wel of niet voldoende van de gevolgen? Als hij 
wel voldoende weet, selecteer ik hem niet voor de cursus. ilet hoeft dan niet nicer. (C2) 
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Iii .fene kan SlachrofTer in Beek! at heel gnaw worden gegeven. 	de incest zaken hcb Ic 
nannerlyk wel eel? slachtoNr. Set hangt oak cen beetle af van (le jongere, of hif enig gevoel 
heel?. von, -  ',vat her voor een slachtoffer is. (C4) 

Als laatste punt is gebleken dat jongeren gemotiveerd moeten zijn. Het is een punt 

dat in het bijzonder door cursusleiders naar voren wordt gebracht, maar ook andere 

betrokkenen onderkennen het belang hiervan. 

Motivatie is heel belangrijk. Eigenlljk is dat de belangnikste voorwaarde am aan de cursus te 
kunnen meedoen. lk heb in elk geval gemerkt dat die motivatie belangnjker is dan het delict 
dat ze hebben gepleegd. Het gaat crow: willen ze jets oppikken? Als ze een houding hebben 
van 'alles is beter dan zitten' thin werkt het niet. (L1) 

Bij de jongere ntoet wel enige motivatie zijn am de cursus te volgen. Sowieso Leggen we eerst 
uit wat de cursus inhoudt. Aileen is het wel heel moeilijk am dat goed te doen. Jon geren die 
een 'schoolcarriere' kennen van niet afgemaakte opleidingen, voelen vaak bitter weinig voor 
ins dat met leren' te maken heeft. Hun belevingswereld is totaal anders. (C3) 

Hoewel motivatie in hoge mate een intrinsieke factor is, kunnen externe factoren een 

rot spelen bij het beInvloeden daarvan. In dit verband zijn in het onderzoek twee 

aspecten naar voren gekomen: een goede uitleg van wat de cursus inhoudt en steun 
vanuit de sociale omgeving. 

Slachtoffer in Beeld moet geen automatisme worden, geen standaard. Als het goed is, zorgt 
de sociale ontgeving van zo'n jongen er we/ in voldoende mate voor dat hij te weten komt wat 
het slachtoffer is aangedaan. (C2) 

En natuurlijk de orngeving. De sociale context is heel belangrijk. Je kunt er nog zoveel 
hulpverlening opzetten als je wilt, als ze niet willen werkt het niet. Terwift anderen thuis al 
eens flunk hard zijn aangepakt. Die weten er dan wel wat uit te halm. (LI) 

Het is belangrijk dat tijdens de uitspraak goed vvordt uitgelegd wat de cursus inhoudt. 
Jon geren mogen vaak kiezen we/ice alternatieve straf ze willen doen, maw nujn ervaring is 
dot ze vaak niet eens weten wet een altematieve straf inhoudt. Het schort nog we/ eens aan 
de voorlichting die rechters, officieren of advocaten geven. (L3) 

lk heb nu een groep die helemaal niet 	Ze willen niets, doen niets. 'Ze zeiden dot we wat 
naar films moesten 14/ken en zo.' Dat werkt this echt verschrikkelijk. (LI) 

Samenvattend zien we dat vooral bij degenen die vanuit een juridische functie met de 

cursus te maken hebben de aard van het delict een rot speelt bij het opleggen van 

Slachtoffer in Beeld. Voor de overige betrokkenen geldt dat in veel mindere mate. 

Daarnaast is het facet van het ontbreken van inzicht een belangrijke overweging bij 

het opleggen van de cursus. Verder zijn in de optiek van rechters en officieren de 

adviezen die worden uitgebracht een zwaarwegende factor. Tenslotte kunnen we 

vaststellen dat motivatie eveneens een rot speelt. Daarbij valt aan te tekenen dat die 

motivatie in elk geval enigszins is te beInvloeden door het geven van voldoende in- 
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formatie. Het spreekt voor zich dat degenen die dat moeten doen voldoende op de 

hoogte dienen te zijn van de aard en inhoud van de cursus. 2  

5.2 	Rechters- en officiersmodel 

In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat Slachtoffer in Beeld zowel via het 

rechters- als via het officiersmodel kan worden opgelegd. We hebben daarbij ook 

kunnen waarnemen dat het officiersmodel niet in alle arrondissementen wordt ge-

volgd. Als er wel gebruik van wordt gemaakt, is dat niet in alle arrondissement in 
dezelfde mate. Hoewel niet alle betrokken zich daarover hebben uitgelaten, zijn er 

over de redenen daarvoor soms duidelijke (en tegenstrijdige) meningen naar voren 
gebracht. De voorstanders van het gebruik van het officiersmodel wijzen erop dat 

het een snelle manier van reageren is. De resultaten in het vorige hoofdstuk bevatten 
daarvoor ook aanwijzingen. Het tegenargument is dat alleen de rechter de strafmaat 

behoort te bepalen. 

Het voordeel van het officiersmodel is dat het veel sneller is. Er kan veel sneller op delicten 
worden gereageerd. (02) 
Dit is een van de arrondissernenten waarin geen gebruik wordt gemaakt van het officiersmo-
del. Het tnotief daarvoor is van oudsher geweest dat de rechter de straf moet bepalen, niet de 
officier. (06) 

Naast het principiele argument zijn er soms ook praktische of organisatorische zaken 

die ertoe bijdragen dat het officiersmodel niet of slechts in beperkte mate wordt 

gebruikt. 

Sinds een jaar of drie hebben we geen echte jeugdafdeling meer. Nu is er geen specialistne 
meer, hebben alle officieren ook kinderzaken in hun pakket. Dat houdt in dat op het OM ook 
minder kennis aanwezig is omtrent de mogelijkheden van alternatieve straffen. Het OM is 
mede daaront ook passiever geworden in het gebruik van altematieven. (01) 

5.3 Vormgeving van de cursus 

5.3.1 Praktische uitvoering 

77 

In hoofdstuk 2 is het raamwerk van de cursus beschreven. Dat raamwerk bepaalt de 

wijze waarop de cursus wordt gegeven. Bij het begin van de cursus is de coordinator 

korte tijd aanwezig. Na de cursisten nogmaals op hun verplichtingen van aanwezig- 

Naast de reeds genoemde categorieen is in enkele gespreklcen ook aangegeven dat hierin voor de 
advocatuur eveneens een rol is weggelegd. 
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heid en inzet te hebben gewezen en de cursusleider te hebben geintroduceerd, 

vertrekt de coordinator. Ook tijdens de laatste bijeenkomst, wanneer de cursus met 

de jongeren wordt geevalueerd, is de coordinator aanwezig.' 

De cursusleiders krijgen vooraf enige informatie over de jongeren die in de 

betreffende groep zitten. Hoewel niet iedereen daarvan gebruik maakt (om de 

jongeren zo open en onbevooroordeeld tegemoet te kunnen treden), stellen de meeste 

cursusleiders enige informatie vooraf wel op prijs. 

Dan weet ik wear ik can toe ben. Tijdens de cursus hoef je dan ook niet zo te trekken. (Li) 

De cursus kent, zoals gezegd, een gestructureerde opbouw. Bij de wijze waarop het 

raamwerk worth ingevuld, spelen de delicten die de jongeren hebben gepleegd een 

belangrijke rol. In de cursus vormen die delicten een terugkerend element. De 

deelnemers moeten er tijdens die cursus een of meerdere malen over vertellen, ook 

al vinden ze dat moeilijk of genant. Een van de kenmerken van de cursus die het 

praten over het gepleegde delict mogelijk maakt en er tegelijkertijd een voorwaarde 

voor is, is het feit dat de benaderingswijze in de cursus niet moraliserend is. Zodra 

"het vingertje wordt geheven", haken jongeren at 

Jon geren tnoeten in de groep enkele keren over hun delict vertellen. (...) Kenmerkend is dot 
bij elk van die keren niet moraliserend wordt get/can. Doe je dat wel, don voelen ze zich 
aangevallen en goon ze in de verdediging. (L2) 

In deze tnethode wore/en ze niet beschuldigd. (...) In A. heb ik een paar maal een gastspreker 
gehad die deed dat wel. Die was heel erg betuttelend. Dat werkte dus niet. (Li) 

Ondanks de vaststaande opbouw van de cursus, biedt de structuur de cursusleiders 

voldoende mogelijkheden daaraan hun eigen invulling te geven. Uiteraard is er 

voldoende ruimte on verschillende soorten van lesmateriaal of on bepaalde metho-

dieken te gebruiken. Zo wordt het rollenspel in de vorm van een rechtszitting zoals 

dat in hoofdstuk 2 is aangegeven, niet altijd op die manier gebruikt. Alternatieven 

daarvoor zijn rollenspelen in de vorm van het maken van radio- of tv-interview. In 

enkele gevallen wordt, gelet op de groepssamenstelling, op een andere wijze aan dit 

dagdeel invulling gegeven. Ook de aandacht die aan een bepaald onderwerp worth 

gegeven kan, al naar gelang de samenstelling van de groep, enigszins worden 

aangepast. 

3 	Aileen in het arrondissement Arnhem is de coOrdinator noch bij het begin noch bij het eind van 
de cursus aanwezig. 
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Als een groep vooral bestaat uit jongeren die geweldsdelicten hebben gepleegd„ zal ik 
daaraan meer aandacht besteden. De gevolgen van bijvootheeld inbraken komen dart wat 
minder uitvoerig aan de orde. (L5) 

Het spreekt voor zich dat er in de wijze waarop de cursus wordt gegeven rekening 

wordt gehouden met het bevattings- en concentratievermogen van de deelnemers. 

Een van de cursusleiders merkte in dit verband op dat de spanningsboog van veel 

jongeren niet groot is. Dat komt terug in de cursus. Om te beginnen is de cursus 
zelf kort. Daarnaast moet de cursusleider er ook elke bijeenkomst steeds weer voor 
zorgen niet te lang op een bepaald deelonderwerp in te gaan. 

Dan verliezen ze hun aandacht en is het heel moeilijk ze weer terug te knjgen. (L2) 

Je moet er wet voor zorgen de vaart erin te houden, anders za1cken ze weg. (L1) 

Dat de spanningsbogen ook in elke bijeenkomst kort zijn, wordt door een van de 
cursusleiders als volgt verwoord: 

De cursus heeft een flitsend karakter met snelle overgangen. Nadat bijvoorbeeld een film is 
bekeken, wordt deze nabesproken. Van daaruit vloeien we dan over naar een ander onder-
deel, bijvoorbeeld een kranteartikel. Dat goat dan in de still van: 'we hebben gezien hoe het 
in de film was, hoe zit het nu in dit artikel?' (L4) 

Ook op andere wijzen wordt met het niveau van de cursisten rekening gehouden. 

Dat kan door met verschillende opdrachten te werken of door het taalgebruik aan te 
passen. 

Zo kun je bij HAVO-leerlingen wat verder gaan net een opdracht. Pc laat ze wel eens 
berekenen wat hun daad de samenleving nou heeft gekost. (L4) 

De leeftijd van de jongeren maakt natuurlijk ook uit hoe de cursus wordt gegeven. Bij een 
jonge groep moet je je fonnuleringen aanpassen. Een 13-jarige kun je nu eenmaal niet zo 
aanspreken als een 18-jarige. (L6) 

De suggestie die hiervan uitgaat, namelijk dat de groepssamenstelling heterogeen kan 

zijn, wordt door de cursusleiders bevestigd. Opmerkingen dat er soms jongeren zijn 
die het begrip 'gevolgen' niet kennen, of niet weten wat het verschil tussen een 

dader en een slachtoffer is, wijzen duidelijk in die richting. 

Als ze de enquete invullen, krijg ik enig idee van het niveau van de groep. Dan blijkt dat 
sominigen moeite hebben met lezen. Vaak zitten er enorme verschillen in de groepen, met als 
uitersten iemand die naar het zmok gaat en iemand in het laatste jaar van HAVO of VW0. 
(L5) 
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5.3.2 Waardering voor Slachtoffer in BeeId 

Uit een landelijke enquete die in de eerste helft van 1995 onder de coOrdinatoren van 

de Bureaus Taakstraffen is gehouden, kwam naar voren dat men over het algemeen 

zeer tevreden is over de cursus. 

Over de opzet en de structuur van de cursus zijn we zeer te spreken. Er is een duidelijke en 
heldere opbouw. De grote kracht van de cursus is de groep actief nee te laten doen. (CI) 

Die duidelijke opbouw en structuur wordt door de cursusleiders gewaardeerd en als 

een van de sterke punten van de cursus aangemerkt. 

Die duidelijke opbouw van het programma is ook Mn van de sterke kanten: de din gen kotnen 
terug. Een voorbeeld daarvan is het rollenspel, waarin de zaken die in de votige bijeenkom-
sten aan de orde zijn geweest, weer terugkomen. (..) De gastspreker van het Bureau Slacht-
offerhulp aan het eind van de cursus is ook een sterk punt. Alles Icon de revue nog eens 
passeren. Er zit dan een soort van terugblik in, waarbij ook de vraag aan de orde komt: wat 
kun jij voor jouw slachtoffer doen? (L6) 

Ook de wijze waarop de cursus vorm is gegeven, slaat aan. 

Het sterke punt van de cursus is het concreet ntaken van zaken, ook visueel. Jon geren kunnen 
dan niet meet zeggen dat ze er zich niets meer bij kunnen voorstellen. (L3) 

Het sterke punt van Slachtoffer in Beeld vind ik dat het een goede methode is om jongeren op 
een andere manier aan het denken te zetten. (...)Dit is een inva !shock die jongeren misschien 
ook wel bedacht hebben, waarop ze tot nu toe niet zijn ingegaan. In deze methode worden ze 
niet beschuldigd. Je merkt dat ze aan het eind vaak zeggen: nooit geweten dat het voor een 
slachtoffer zo erg kon zijn. (Li) 

Het sterke punt van de cursus is dat de jongeren inzicht knjgen. Het is niet iets dat ze uit het 
hoofd moeten leren. Het gaat er om de interne motivatie te prikkelen, dat ze niet meet (liken 
afgaan op externe prikkels van hun ouders, de rechter of de politic. (L4) 

Die positieve waardering voor Slachtoffer in Beeld geldt ook rechters en officieren 
van justitie. 

lk ben van mening dat Slachtoffer in Beeld een prachtige mogelijkheid is om ietnand duidelijk 
en indringend te infortneren over wat ha is om slachtoffer te zijn. (02) 

Slachtoffer in Beeld Icon vooral helpen wanneer kinderen iets doen wat des kinds is, de 
consequenties ervan niet overzien, maar wel weten dat ze over de rand zijn gegaan. Dan is 
Slachtoffer in Beeld zeer geschikt en dat soon kinderen zie je ook nooit meet -  terug. (R2) 
Slachtoffer in Beeld vult een bepaalde lacune op. Er was een leerproject nodig voor gewone, 
normcde jongeren die zich door de problemen van hun leeftijd en de egocentrische instelling 
die daarbij hoort niet kunnen inleven in het slachtoffer. Slachtoffer in Beeld voorziet in die 
'no gelijkheid. (Ri) 
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Ondanks deze positieve waardering geven enkele respondenten ook aan dat deze 

opinie niet stoelt op recente informatie over wat de cursus nu precies inhoudt. 

Enkele rechters geven aan het zicht op de cursus wat te hebben verloren. 

Zicht op de cursus en het verloop daalvan heb ik eigenlijk niet, over de afloop ervan hoor ik 
ook niets. Aileen als de cursus mislukt, hoor ik dat. (R4) 

Hoewel men zich bij de introductie van Slachtoffer in BeeId goed op de hoogte had 
gesteld van doelstelling en inhoud van de cursus, is de controle daarop na verloop 
van tijd enigszins verwaterd. Of de cursus er nog net zo uitziet als enkele jaren 

geleden, weten ze niet precies. Het is frappant dat dit zowel geldt voor arrondis-
sementen waarin Slachtoffer in BeeId als een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd 
bij een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf als in arrondissementen waarin dit leerproject 

wordt opgelegd bij uitstel van vonniswijzing. Met name in de laatste situatie heeft de 

rechter mogelijkheden om op de slotzitting een meer dan marginale toetsing over het 
verloop van de leerstraf te verrichten. Van die gelegenheid wordt blijkbaar weinig of 
geen gebruik gemaakt. 

Kritiek overigens die niet door iedereen wordt gedeeld. 

Naast vele woorden van lof wordt er natuurlijk ook wel enige kritiek geuit. Het is 
evenwel opvallend dat deze kritiek de kern van de cursus niet raakt. Structuur, 

inhoud en opzet van de cursus staan buiten kijf. Voor zover er sprake is van kritiek, 

heeft deze vooral betrekking op een deel van het beschikbare lesmateriaal. In het 
bijzonder betreft dat het gebruikte videornateriaal. 

We hebben bijvoorbeeld een video over een inbraak. Vaak is de eerste reactie dan: wat 
hebben die auto's een oude nummerborden. Dat zegt op zich natuurlijk niets over de kwaliteit 
van de film, maar de reactie geeft wet aan dat de boodschap niet goed overkomt. (L3) 

De enige kritiek die ik heb, slaat op de gebruikte video's. We hebben hier te maken met een 
gekleurde groep deelnemers. Maar in die video's komen alleen maar blanke slachtoffers voor. 
Het zou goed zijn die video's daarop aan te passen en te laten zien dat ook de gekleurde 
bevolking slachtoffer kan worden. (Cl) 

Er wordt wet eens gezegd dat het filnurzateriaal verouderd is, maar dat vind ik geen criteri-
um. Waar het om gaat is de vraag: brengt het didactisch wat je beoogt? (L4) 

Voor zover dat als een punt van kritiek valt aan te merken, wordt er verder op 
gewezen dat de cursus niet voor elk type van jeugdige delinquent geschikt is. Meer 

echter dan lcritiek valt dit te duiden als een wens de cursus ook voor andere catego-

rieen van jongeren geschikt te rnaken. Dat gaat vooral in de richting van jongeren 
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die zwaardere delicten hebben gepleegd. Het zijn wensen die met name van de zijde 

van de coordinatoren komen. 

Ik vind Slachtoffer in Beeld niet geschikt voor de zwaardere delicten of voor reciclivisten. 
Voor de zwaardere gevallen zou eventueel een speciale cursus ontwikkeld moeten worden. Na 
is het zo dat deze jongeren vaak een dienstverlening krijgen opgelegd. Maar het zou voor hen 
goed zijn daarnaast ook ins als Slachtoffer in Beeld te volgen. (Cl) 

De cursus zou wet sneer divers moeten worden. Je zou daarbij kunnen denken can Marokka-
nen. Of een uitbreiding naar de zwaardere delinquenten waarbij de cursus dan pittiger en 
uitgebreider is. Of je zou hem ook geschikt kunnen =ken voor groepsdelicten. Maar dat 
vergt natuurlijk ook aanpassingen van het OM en van de rechtbank. (C4) 

Voor de jongere categoric is het programme hard genoeg. Maar de wet ouderen zouden nicer 
persoonlijk en individueel op de gevolgen van hun daden moeten worden aangesproken. Voor 
hen is ha programme te uniform. En verder zouden er nicer mogelijkheden voor individuele 
confrontaties moeten komen. (C5) 

Een thema tenslotte dat meerdere malen terugkeert, is de ervaring van de cursuslei-

ders dat het bij veel cursisten schort aan sociale vaardigheden en de behoefte daarop 

in te gaan. 

lk zie dat er een toename is van geweldsdelicten die in groepsverband worden gepleegd. 
Tijdens de cursus zou dan ook ingegaan moeten worden op het gedrag van de jongere in een 
groep, leren hoe en wanneer 'nee' te zeggen, hoe het is om uit een groep te vallen. (...) 
Door nziddel van een cursus leer je jongeren dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Je kunt 
daarmee ook alternatieve reacties aangeven. Daarmee ontkom je ook niet helemaal aan het 
geven van een beetje sociale vaardigheidstraining. Het is weliswaar niet expliciet, maar het 
zit er door/teen geweven. (L3) 

We horen vaak in een cursus: 'hoe doe je dat, niet in de problenzen komen? Wet moet ik dan 
doen als ik wordt bedreigd of als ze mijn moeder voor hoer uitschelden?' We lopen er steeds 
weer tegen aan dat veel jongeren een gebrek can sociale vaardigheden he/then. Dat ze niet 
weten one te gaan met confficten en problemen. (Li) 

De vraag is natuurlijk of en zo ja in hoeverre het oefenen van sociale vaardigheden 

binnen Slachtoffer in Beeld aan de orde kunnen of moeten komen. Een argumenten 

pro kan zijn dat door het werken aan sociale vaardigheden, in combinatie met het 

verkrijgen van inzicht in de gevolgen die delinquent gedrag voor slachtoffers kan 

hebben, toekomstig slachtofferschap kan worden voorkomen. Het tegenargument is 

echter dat met het oefenen van sociale vaardigheden de aandacht verschuift van het 

slachtoffer naar de dader. Dat is weer strijdig met de essentie van de cursus. Omdat 

deze discussie buiten het bestek van dit onderzoek valt, ga ik er verder niet op in.' 

4 	Zie voor een bijdrage aan deze discussie bijvoorbeeld Kamp, 1995. 
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5.3.3 Bezwaren tegen Slachtoffer in Beeld 

Naast de punten van kritiek die in het voorgaande zijn gemeld, is tijdens het 

onderzoek ook op een ander vlak kritiek naar voren gekomen. Deze bezwaren 

sluiten aan bij de bevindingen van hoofdstuk 3 dat er tussen de arrondissementen 

duidelijke verschillen optreden in de mate waarin van de cursus Slachtoffer in Beeld 

gebruik wordt gemaakt. De meer praktische problemen die daaraan ten grondslag 

kunnen liggen, zijn in hoofdstuk 2 al besproken. Hier wil ik de meer inhoudelijke 

bezwaren naar voren halen. 

Gebleken is dat er een onderscheid is te maken tussen bezwaren die betrek-

king hebben op het gebruik van leerprojecten in het algemeen en bezwaren die in het 

bijzonder betrekking hebben op deze cursus. Uit het onderzoek komt naar voren dat 

met name in het arrondissement Alkmaar het eerste punt van belang is. In de periode 

waarop het onderzoek betrekking heeft, overheerste bij de justitiele instanties de 

opvatting dat een leerstraf niet als een volwaardige straf beschouwd kan worden 

omdat het element van de vergelding ontbreekt. Daarbij speelt ook de opvatting dat 

in veel leerprojecten zaken aan de orde komen die in feite elders thuishoren. Deze 

moeten dan ook niet via een omweg in het strafrecht worden gebracht. In het 

verlengde daarvan ligt de opvatting dat het vaak ook aan slachtoffers niet is uit te 

leggen dat een jongere voor straf een cursus moet volgen. 

De tweede categorie van inhoudelijke bezwaren heeft betrekking op Slachtof-

fer in Beeld zelf. Deze categorie omvat verschillende en uiteenlopende argumenten. 

Die kunnen te maken hebben met de uniformiteit cursus, 5  het onvoldoende recht 

doen aan individuele verschillen, de duur van de cursus, te veel of te weinig 

aandacht voor bepaalde onderdelen of onderwerpen, of een te vrijblijvend karakter 

van de cursus omdat de jongere niet voldoende met de gevolgen van het eigen 

gedrag zou worden geconfronteerd. Interessant is dat deze kritiek met name wordt 

verwoord door coordinatoren in arrondissementen waarin noch in het officiers- noch 

in het rechtersmodel wordt aangegeven op welke wijze een opgelegde taakstraf moet 

worden ingevuld. De praktische invulling wordt aan de coordinatoren taakstraffen 

overgelaten. 

We kunnen concluderen dat, als de coordinatoren zelf een bepaalde mate van 

vrijheid hebben bij het invullen van de taakstraf, hun houding tegenover de cursus 

bepalend is voor het gebruik ervan. Pregnant komt dat naar voren in eon van de 

arrondissementen waarin tot voor kort eigenlijk geen gebruik van de cursus werd 

5 	In feite is dit een opvallend punt van kritiek omdat voor velen die uniformiteit juist een van de 
aantrekkelijke aspecten van de cursus is. 



gemaakt. Met het aantreden van een coordinator die wel enthousiast is voor de 

cursus, begint deze ook in dit arrondissement weer toepassing te vinden. 

Illustratief in dit verband is ook het volgende. In een van de arrondissemen-

ten worth bij het opleggen van Slachtoffer in BeeId een 'gemengd model' gevolgd. 

Bij een deel van de jongeren wordt door rechter of officier van justitie aangegeven 

dat de cursus gevolgd moet worden, bij een ander deel wordt dat aan de coordinator 

overgelaten. De praktijk is dat de coordinator wacht tot de rechter of de officier van 

justitie weer voor een aantal jongeren hebben aangegeven dat ze deze cursus moeten 

volgen. 

Op dat moment 14/ken wij in ons bestand welke jongeren daarvoor nog sneer in aanmerking 
komen. Anders zijn we er niet zo op gefocused. (C3) 

Tenslotte wijs ik er nog op dat een enkele maal werd aangegeven dat een negatieve 

houding ten opzichte van de cursus mede was ingegeven door enkele slechte ervarin-

gen in het verleden met de wijze waarop de cursus was gegeven. Daaraan werd 

overigens wel toegevoegd dat dat het verleden betrof en dat men geen zicht had op 

de huidige praktijk. 

5.4 Ervaringen van jongeren 
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In de voorgaande paragrafen is vooral de visie van degenen die Slachtoffer in BeeId 

opleggen, controleren en uitvoeren aan de orde gekomen. De categorie die de cursus 

'ondergaat' is daarbij buiten zicht gebleven. In deze paragraaf verwisselt het 

perspectief en komen vooral de ervaringen en meningen van de cursisten aan hod. 

Algemeen oordeel 
Over het geheel genomen zijn de jongeren na afloop goed over de cursus te spreken. 

Een eerste oordeel wordt vaak gegeven in algemene termen als 'interessant', 

'leerzaam', 'goed', 'gezellig', 'tof', 'oke'. Het is frappant, maar wellicht niet 

geheel onverwacht, dat het geven van een nadere toelichting hierop lastiger is. Vaak 

ook blijkt dat de realiteit van de cursus niet strookt met de verwachtingen die ze 

aanvankelijk hadden, zowel wat betreft de cursus zelf als de andere deelnemers. 

Vanzelfsprekend is niet iedereen even enthousiast. Sommige jongeren geven 

ronduit aan dat ze hun tijd hebben zitten verdoen of het geheel maar waardeloos 

vonden. 
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ik vond de hele cursus gem zak aan. lk heb niks geleerd. Eigenlijk heb ik nufn tijd zitten 
verdoen, ja. lk heb mar wat gezeten, wat geluisterd, af en toe antwoord gegeven en wat 
ingevuld. (131) 

lk heb er niks van geleerd. lk weet wel hoe een slarhtoffer zich voelt. (...) lk heb er zelf heel 
weinig aan gehad. (J14) 

Toch is het opvallend dat dit in alle gesprekken de enige duidelijke dissonanten zijn. 

Alle overigen laten zich uit in termen die varieren van een neutraal tot een zeer 

positief oordeel. 

Wat heb je geleerd? 

Een van de aspecten waaraan in hoofdstuk 4 aandacht is besteed, is de vraag in 

hoeverre jongeren jets van de cursus hebben opgestoken. In de gesprekken die met 

hen zijn gevoerd, is dat punt ook aan de orde gesteld. Zoals valt te verwachten, 

levert dat een nogal gevarieerd patroon aan antwoorden op. We moeten daarbij 

natuurlijk bedenken dat een open vraagstelling als "Wat heb je ervan geleerd?" voor 

velen vrij vaag is en lang niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is. Toch hebben de 

meesten hierop wel een vrij duidelijk antwoord kunnen geven. Uit hetgeen de 

jongeren hierover naar voren hebben gebracht, zijn twee typen reacties te destilleren. 

In het ene type ligt de nadruk op het meer oog hebben gekregen voor de gevolgen 

van een delict voor het slachtoffer. 

1k heb er veel van geleerd. Hoe mensen zich voelen als er jets gebeurd is en zo. Zoals ik het 
op de film heb gezien, dat wist ik niet. Dat mensen zich zo rot kunnen voelen. (...) lk heb 
sainen met nog iemand een andere jongen met een mes bedreigd. We hebben om zijn geld 
gevraagd. lk moest toen voorkomen. lk kan me nu best wel voorstellen hoe die jongen zijn 
eigen voelt. Als hij weer terugkomt op de plek waar het allemaal is gebeurd en weet: hier ben 
ik bedreigd. (J1) 

Je weet wel dat het gevolgen heeft, mar nu praat je erover. Je wordt ermee geconfronteerd. 
Je weet wet: ik mak een slachtoffer, maar nu word je errnee geconfronteerd. (J11) 
lk heb et -van geleerd. Toen ik dingen deed, heb ik er nooit bij nagedacht. Nu zie ik dat ik 
mensen diep kan raken. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. lk denk niet dat ik nog weer een 
slachtoffer zal maken. Het levert uiteindelijk niets op. (115) 

lk heb veel gezien op t. v., hoe mensen eruit komen. lk zou zelf het slachtoffer niet willen zijn, 
dat heb ik wet geleerd. (J6) 

lk had nooit gedacht dat slachtoffers zoveel last konden hebben. (J29) 

Ook hoe slachtoffers zich voelen. Dat kan heel vervelend zijn. Bifvoorbeeld van die inbreker 
die terugging naar de mensen waar hij had ingebroken en dat die vrouw toen heel graag die 
ring terug wilde. Dat was zielig, heel erg voor die vrouw. (J35) 

Andere jongeren geven aan dat ze zich er wat meer bewust van zijn geworden dat 

hun handelen niet alleen consequenties heeft voor het slachtoffer maar dat het ook 

vervelende gevolgen voor henzelf kan hebben. 
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lk besef nu veel beter wat de risico's kunnen zijn van de vechtpartij waarvoor ik flier zit. lk 
stand daar eerder twit bij stil. (...) Het was impulsief wat ik heb gedaan. Het was heletnaal 
in/in bedoeling niet. (12) 

Ik heb er oak wel van geleerd. Volgende keer ben ik weg. Dit was de eerste keer dat ik met 
justitie in aanraking ben gekomen en ik ben er echt wel van geschrokken. Dus voortaan eerst 
effe denken. (.130) 

Wat ik heb geleerd? Dat ik het niet weer zo mod t doen. lk zal wachten tot ik de klap krijg en 
dan zal ik terugslaan, zodat ik eel) goede reden heb. (131) 

De laatste respondent wekt overigens niet de indruk echt veel van de cursus te 

hebben opgestoken. Een enkeling is zich dat bewust en windt er ook geen doekjes 

om niets te hebben geleerd. 

Ik wist het wel ongeveer. lk ben zelf ook slachtoffer geweest van enkele vechtparujen. Daar 
word je hard van. lk heb het zelf ook meegemaakt, dus met een ander heb ik geen medeW-
den. (JI2) 

Overigens hoeft niet alles wat de cursisten hebben opgestoken direct aan de cursus 

verbonden te zijn. Soms is het ook de nasieep van het delict die hen tot nadenken 

heeft gestemd of de reactie uit de sociale omgeving. 

lk denlc eerder aan de gevolgen voor het slachtoffer. lk had er voor de cursus oak wel over 
nagedacht. In dat opzicht was her niet nieuw. (J23) 

lk ga eerder can de gevolgen denken. Dc had dat al wel gedaan, maar erover praten is toch 
heel wat anders. (124) 

Of ik lets geleerd heb? Ija, weet ik eigenlijk niet. lk zit !der voor een vechtpartij die uit de 
hand is gelopen. Toen ik vastzat, dat heeft me can ha denken gezet. (13) 

Als je iemand ndshandelt, kan dat lang bWven hangen. Maar dat wist ik al. Had inijn vader 
me al gezegd. (J34) 

Goede en slechte aspecten van de curs us 

Zoals valt te verwachten, vertoont het geheel aan antwoorden op de vraag welke 

onderdelen van de cursus meer en welke minder worden gewaardeerd een bont 

geheel. Des te opvallender is het dat er tussen de jongeren over enkele aspecten een 

grote mate van consensus bestaat. Om te beginnen is eigenlijk iedereen enthousiast 

over de gastspreker van de politie. 

Het leukste vond ik het interview met de agent. Dat was ook nodig, hi] kan uitleggen hoe het 
system werkt. (19) 

Ha leukste was met de agent. Normal praat je dear nooit zo 'nee. Na kon je open vragen 
stellen. 	I) 

De agent vond ik we! tof. Hij gaf normaal antwoord en zo. (133) 

Dit beeld komt overeen met de ervaringen van de cursusleiders. 

1 
1 
1 

1 

1 
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Wat de jongeren over het algetneen interessant vinden, is het gesprek tact de politic. Als de 
agent eerlijk is, ontdooien ze vaak. (L3) 

De politic staat altijd bovenaan. (L1) 

Soms is het ook de agent die ze goed vinden. (L6) 

Tegenover de unaniem positieve waardering van dit aspect staat het algemeen geuite 

negatieve oordeel over de gastspreker van het Bureau Slachtofferhulp. 

Wat ik slecht vond, was die mevrouw van slachtofferhulp. Daar leer je niet zoveel van. Zij 
praat alleen mar over slachtoffers. Het gaat toch ook om de jongens die hier zitten? (J10) 

Ook van die politieman leer je. Niet van de vrouw van slachtofferhulp. Die praat meer over 
haarzelf dan over ons. Wij zijn toch oak slachtoffer? Omdat je bent opgepakt, ben je oak een 
beetje een slachtoffer. (J12) 

Wat ik niet zo goed vond, was die mevrouw van de slachtofferhulp. Ze legde dingen niet goed 
uit en als je jets zei, wilde zij toch gelijk hebben. Ze praatte alleen mar over het slachtoffer 
en ging niet in op de dader. (130) 

De rnevrouw van de slachtofferhulp vond ik jets minder, daar kon je niet zo mee praten. Zij 
maakt natuurlijk veel 'neer nice van het slachtoffer, zij was veel strenger. (J33) 

Het is opvallend dat de meningen van de cursisten en de waarnemingen van de 

cursusleiders in dit opzicht uiteenlopen. 

Ook de spreker van slachtofferhulp wordt gewaardeerd, al begint dat vaak wat gespannen. 
Een soort van verwachting: dat is iemand van de 'tegenpartIT, iemand die ons komt vertellen 
hoe slecht we zijn. Dat valt dan wel ,nee. (L3) 

Dat ze de politic positief waarderen en de spreker van slachtofferhulp negatief, nee, dat 
herken ik niet. Wel is het zo dat de politic altijd bovenaan staat. En dat slachtofferhulp niet 
het onderdeel is dat de tneeste aandacht heeft. (L1) 

Bij deze bevindingen moet ik wel aantekenen dat ik slechts bij drie van de vijf 

groepen een oordeel over de spreker van slachtofferhulp kon krijgen. Bij een cursus 

ging dit onderdeel niet door omdat de uitgenodigde gastspreker niet verscheen. Bij 

een andere cursus kwam dit onderdeel noodgedwongen te vervallen omdat ander 

onderdelen in verband met problemen met de video-apparatuur waren opgeschoven. 

In laatstgenoemde cursus heeft de cursusleider, zelf ook actief bij Slachtofferhulp, 

dit onderdeel voor zijn rekening kunnen nemen. We moeten er daarom rekening 

houden dat de jongeren die zich er wel over hebben kunnen uitlaten, een gastspreker 

hebben gehad die hen op een verkeerde, niet aansprekende, manier tegemoet trad. 

Uit andere gesprekken komt in ieder geval naar voren dat het oordeel over die 

spreker sterk afhankelijk is van de persoon. 

lk heb eens een nog vrij jonge vrouw gehad die vroeger zelf in een bende had gezeten. Dat 
vertelde ze ook. De jongens hingen aan haar lippen. (L2) 
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We he/ten ook wel eens een goeie gamut van stachtofferhulp. Dat was een nog jonge man 
die zelf slachtoffer was geweest en dot heel goed wist te vertellen. Dat heeft indruk gemaakt. 

bij de volgende cursus stolid er zo hittepetit, dat werkte niet. Maar ja, je kunt zo'n 
man oak niet steeds opnieuw zijn ellende laten op/mien. (C6) 

De reacties van de jongeren op de sprekers zijn verschillend. Het hangt voor een groot deel 
oak af van hoe een en ander wordt gepresemeerd. Wat slachtofferhulp betreft, het tnoet niet 
in de tram van: WU moeten weer goed zien te maken wat futile hebben aangerichti. (L2) 

Groepskarakter 
De jongeren waarderen het groepskarakter van de cursus. Weliswaar wordt er 
aanvankelijk nog wel eens tegenop gezien in een groep over het eigen delict en het 

slachtoffer te moeten vertellen, naderhand lukt dat wel. 

Het praten in de groep, dat vond ik in het begin moeilijk. Later niet nicer. (J8) 

lk ben niet zo'rz type die graag in een groep praat. De eerste keer hield ik mijn mond tnaar 
wat dicht. Daarna werd ik wel wat tosser. (J9) 

Maar het overheersende beeld is toch dat jongeren het groepskarakter van de cursus 
als prettig ervaren. Het leren kennen van elkaars mening wordt gewaardeerd. Ook 

wordt opgemerkt dat je van de mening van anderen kunt leren. 

Wat ik leuk vond aan de cursus? Tja, dat we samen over onderwerpen praatten en zo. Dat je 
weet hoe anderen erover denken. (J1) 

Het praten in de groep, dat vond ik wet fijn. leder zat er voor jets anders, inaar toch had je 
allemaal een slachtoffer gormakt. (111) 

Het meest leerzaam vond ik hoe we met zijn alien over de onderwerpen praatten. Je kon van 
elkaar leren, at waren er sorts ook domme antwoorden. Vooral in het begin. Maar dat was 
om groat te zijn tegenover elkaar. Later kwamen er betere antwoorden. De grootdoenerij ging 
eraf (J6) 

Het beeld van de cursusleiders is hiermee in overeenstemming. 

Over het algetneen leren ze in discussies van el/war. Ze hebben kritiek op elkaar en corrige-
ren &war oak. (L2) 

lk inerk dat de jongeren ha samen praten waarderen. (L6) 

Verwachtingen 
Van tevoren is het de jongeren vaak onduidelijk wat ze kunnen verwachten. Ook als 
ze aangeven geen verwachtingen te hebben gehad, blijkt achteraf toch dat ze een, zij 

het vage, notie hadden van wat ze dachten dat bun boven het hoofd zou hangen. De 

praktijk is dan web weer anders. 

lk had het anders venvacht: veel strenger, dat je je mond moest houden en schnfven en zo. 
Dat viel best we! /nee. (J33) 
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lk had de cursus niet zo verwacht. lk had verwacht dat het veel strenger zou zijn. Dat je niks 
mocht zeggen, geen geintjes kon maken, veel zou moeten schrifven. (J10) 

lk had verwacht dat we veel tneer opdrachten zouden krijgen, dat er meer straf zou zijn, net 
zoals op school. (J8) 

Slechts een cursist geeft aan niet voor verrassingen te zijn gesteld. 

zag er ook niet tegen op. Bij BAS was me al goed uitgelegd wat de cursus inhield. lk wist 
waar ik mee te maken kreeg. (J9) 

Niet alleen qua inhoud of wijze waarop de cursus feitelijk wordt gegeven kunnen 

jongeren zich verkijken. Dat geldt ook de verwachtingen over wie of wat hun 

medecursisten zullen zijn. 

De cursus was anders dan ik had verwacht. lk had yerwacht dat ik hier met rare kinderen, 
met zware criminelen zou komen te zitten. Dat viel dus wel ,nee. Maar eerst dacht ik dat. 
(J26) 

Deze mening wordt in een groepsevaluatie naar voren gebracht en het is frappant dat 

de andere cursisten dit allemaal bevestigen. Ondanks het feit dat enkelen toch een 

zeer zwaar delict achter hun naam hebben staan (zoals een overval of de beroving 

van een oude vrouw), waren ze er vooraf stuk voor stuk heilig van overtuigd dat 

alleen de andere deelnemers zware criminelen zouden zijn. 

Slachtoffer in Beeld als straf 
Het laatste punt dat aan de orde is gesteld, is de vraag in hoeverre de cursus als een 

straf is ervaren. Dat Slachtoffer in Beeld in formeel-juridische zin een straf is, 

behoeft geen betoog. Het jeugdstrafrecht kent immers een pedagogisch uitgangspunt 

(Bartels, 1995). Dat dat door jongeren niet wordt onderkend, hoeft ook niet te 

verbazen. Voor hen zal 'straf' over het algemeen toch de connotatie hebben van het 

moeten doen van boete. Hun meningen zijn dan ook als ambivalent te kenschetsen. 

Aan de ene kant ontbreekt in hun perceptie het element van boete en daarom is het 

geen straf. Aan de andere kant moeten ze verplicht aanwezig moeten zijn. Ze 

moeten een deel van hun vrije tijd inleveren. Dat is vervelend en in die zin is het 
wel weer een straf. 

Dit is beter dan zitten. Daar word je slechter van. lk heb daar ervaring mee, ik heb vier 
dagen vastgezeten. Daar ga je je dan verharden. De cursus is beter dan wat anders. Je leert 
er wat van. Je leert er ook 'neer van clan van werken, dan leer je niks van het slachtoffer. 
heb wel 80 uur in een keuken gestaan, maar hier leer je van. (J11) 
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Als (lit een straf is, den is het wel een heel Beige staff. Het is wel de lichtste street die Lk me 
ken voorstellen. Je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen. Werken is honderd keer erger. 
lk ben er al een hele vakantie acm kwijt en het kost me nog eens ccii vakantie. (JI4) 

Net was een straf Qin liter naar toe te gaan. lk vond het vervelend oni bier near toe te gaan. 
Net  kostte tnij mijn vrije avond. Ik heb ook gewerkt als alternatieve strait. Dan heb ik Bever 
dit. Gewoon, omdat je met mensen bent. (J15) 

Je bent bier te vnj. Br] een straf heb je geen pauze. Als dit het enige was, zou ik lachend 
near buiten lopen. Een straf moet niet leuk zijn. (JI9) 

De cursus is toch we! een straf voor me geweest. Achter een tafel zitten, dat vond ik erg 
jongen! (11) 

Dit beeld wordt door de overige partijen die bij dit leerproject zijn betrokken, 
duidelijk herkend. De verplichte aanwezigheid beperkt de cursisten in hun vrijheden. 
Daarnaast is er nog een ander aspect waarop de aandacht wordt gevestigd. In de 
cursus moeten de jongeren namelijk jets van zichzelf laten zien en daarover praten. 
Niet iedereen vindt dat prettig. 

In bepaalde mate is de cursus zeker confronterend. Jon geren warden gedwongen het eigen 
handelen onder de loep te nemen. Ze worden met hun neus op de feiten geduwd en dat is 
goed. (C2) 

Daarnaast is het zeker zo dat het moeten volgen van de cursus njd kost, dat er een inspan-
ning moet worden geleverd en dat de jongeren jets van zichzelf moeten laten zien. Dat laatste 
is niet alajd even gemakkelijk. (02) 

In het voorgaande is een grote hoeveelheid gegevens gepresenteerd omtrent de wijze 
waarop iedereen die bij Slachtoffer in Beeld is betrokken, de cursus 'ziet'. Ik laat de 
belangrijkste resultaten nog eens de revue passeren. 

Bij de vraag naar welke criteria een rot (moeten) spelen bij het beoordelen 
van de 'geschiktheid' van een jongere voor Slachtoffer in Beeld, geven alle betrokke-
nen aan dat de motivatie van de jongere een belangrijke factor is. Jongeren moeten 

enige inzet willen vertonen, anders is de cursus een zinloze onderneming. Die 
motivatie kan overigens wel enigszins worden beInvloed. Steun vanuit de sociale 
omgeving van de jongere kan daarbij een rot spelen. Verder is het zaak jongeren 

tijdig en zo goed mogelijk te informeren over de aard en de inhoud van de cursus. 

Naast de in dit onderzoek betrokken partijen is daarbij in voorkomende gevallen ook 
een rol weggelegd voor de advocatuur. 

Een tweede aspect waarop worth gelet bij het beoordelen van de vraag of 
Slachtoffer in Beeld een passende sanctie is, is of de jongere er blijk van geeft 
weinig of geen inzicht te hebben in de gevolgen van het gepleegde delict voor het 
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slachtoffer. Zowel coordinatoren als rechters en officieren geven aan dat zij deze 

cursus minder zinvol achten als dat inzicht in voldoende mate aanwezig is. 

Het ligt voor de hand dat rechters en officieren bij de beoordeling daarvan 

over wat meer informatie omtrent de jongere willen beschikken. Gebleken is dat de 

rapportage die bij strafzaken door de raad voor de kinderbescherming of jeugdreclas-

sering wordt uitgebracht daarbij houvast biedt. In deze rapportage is vaak ook een 

advies opgenomen omtrent de wijze waarop de zaak kan worden afgedaan. Het zal 

duidelijk zijn dat waar dat advies in belangrijke mate het kompas vormt waarop 

degenen die de cursus opleggen varen, de rapporteur ervoor moet zorgen ook een 

goed kompas aan te leveren. Een van de voorwaarden daarvoor is dat zij goed op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden van en voorwaarden voor de verschillende vormen 

van leerstraffen en de inhoud daarvan. 

Voor rechters en officieren van justitie tenslotte speelt ook de aard van het 

delict een rol speelt bij hun beoordeling. Beide categorieen zijn het er in grote mate 

over eens dat dit leerproject vooral geschikt is voor jongeren die geweldsdelicten 

hebben gepleegd. 

In hoofdstuk 2 is de structuur van de cursus beschreven. Die beschrijving wekt licht 

de indruk dat Slachtoffer in Beeld een statisch geheel is. Dat kan al gauw weer als 

een nadeel van de cursus worden uitgelegd. De praktijk wijst anders. In feite zijn 

alle betrokkenen tevreden over die structuur. 

Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat de waardering ervoor bij 

alle partijen positief is. Dat de nadruk bij die waardering voor elke partij op weer 

een ander element ligt, ligt voor de hand. Los daarvan echter kunnen we vaststellen 

dat er binnen het kader waarin het opleggen en uitvoeren van Slachtoffer in Beeld 
moet plaats vinden een breed draagvlak voor de cursus bestaat. 6  

Voor zover er kritiek is geuit, betreft deze marginale zaken. De kern van de 

cursus wordt niet onderuit gehaald. 

Hoewel het moeten volgen van de cursus Slachtoffer in BeeId een strafrechtelijke 

sanctie is, wordt het straflcarakter ervan door de jongeren die de cursus hebben 

gevolgd niet altijd als zodanig erkend of ervaren. Er is sprake van een ambivalente 

houding. Als het een straf is dan is dat vooral omdat het een vervelende verplichting 

waaraan ze zich niet kunnen onttreldcen en die ten koste gaat van hun vrije tijd. 

6 	Van der Laan (1993) laat zien dat er onder de Nederlandse bevolking een draagvlak bestaat voor 
de taalcstraf. Het is opvallend dat 20 a 25% van de bevolking daarbij in voorkomende gevallen 
ook aan een relatief onbekende straf als Slachtoffer in Beeld denkt. 
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Slachtoffer in BeeId wordt echter niet ervaren als een straf in de zin van het doen 

van boete. 

Los van de vraag of dit leerproject een straf is, is het oordeel van de 

jongeren over de cursus in verreweg de meeste gevallen positief. De cursus is 

'leuk', 'gezellig', leerzaam'. De meesten zeggen ook lets te hebben opgestoken. 

Een deel van hen geeft aan zich wat meet in de positie van het slachtoffer te kunnen 

verplaatsen, voor anderen zijn de nadelige gevolgen van het vertoonde gedrag voor 

de eigen positie helderder geworden. 

Een interessant aspect dat hierbij naar voren is gekomen, is dat het verkregen 

inzicht soms niet alleen aan de cursus mag of hoeft te worden toegeschreven. Dat 

kan ook het gevolg zijn van een proces waarin verschillende elementen, waaronder 

Slachtoffer in BeeId, een rol spelen. Jongeren kunnen namelijk ook aan het denken 

zijn gezet doordat ze enkele dagen hebben vastgezeten of doordat het thuisfront zijn 

ongenoegen kenbaar heeft gemaakt. 7  Uiteindelijk is dat nadenken over de gevolgen 

het beoogde doel en of dat nu het gevolg is van alleen de interventie van Slachtoffer 

in BeeId of van een cocktail van verschillende invloeden is voor het bereikte 

resultaat uiteindelijk van minder belang. 

7 	Zie ook Eggermont, 1994: 152-158. 
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Bijlage I 	 Enkele voorbeelden van contracten 

BUREAU ALTERNATIEVE SANCTIFS JEUGDIGEN LEEU WARDEN 

OVEREENKOMST BETREFFENDE ALTERNATIEVE SANCTIE : 

- Naam 

• Adres 

Woonplaats 

• Geboren op 

- Verblijvende 

Coordinator 	en tel 	: 

• Instelling en tel. 

Voor het ( de ) strafbare feit ( en ), waarvan ik verdacht, vermeld in het strafdossier onder 
parketnummer 	, ben ik bereid, vooruitlopend op eventuele strafvervolging en / 
of oplegging van straf, de volgende werkzaamheden uit te voeren / het volgende 
leerproject te volgen. 

OMSCHRIJVING VAN DE WERICZAAMHEDEN / LEERPROJECT  : 

Alle voorkomende werlczaarnheden. 

Bc moet 
formulier. 

uren werken volgens afspraken zoals vermeld op de achterzijde van dit 

Het is mij bekend dat 	 zich bereid heeft / hebben verklaard erop toe te 
zien dat ik mijn werlczaamheden naar behoren verricht / het leerproject met aandacht en 
naar beste kunnen volg. Het is mij bekend dat hierover via de coordinator altematieve 
sancties jeugdigen verslag wordt uitgebracht aan de Officier van Justitie / Kinderrechter. 

JJc  stel mijn ouder ( s ) / voogd ( en ) op de hoogte van de gemaalcte afspraken. 

Plaats : 	 Datum : 

HANDTEKENING JEUGDIGE 

Raad voor de ICinderbescherming Postbus 2203, 8901 JE Leeuwarden, Jacob Catsplein 3, 8913 CS Leeuwarden 
telefoon : 058 - 125141 



/Hirai& Int,  
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BUREAU TAAE...STRAFFEN TEUGDIGEN 

Voorwaardentregeis die veiden veer dc atternacieve str?  

I. Ie bent verplicht it aan de gemaake afsprakeu te houden. le zult sripc op did 

moeten rijn en Cr svorcit verwacht dar jc it best doer. Aileen in zeefdringeade 

persooniijke omstanciigheden kan een aispraak warden veranderd. Dit meet dad altijd 

met de coOrdinator word= overiegd. Bij ziette then je je tevoren at re moisten 'thj 

de inverting en bij de coOrdbator. 

2. Als er probiemen zijn met/op de hastening, moer Cr zo mei mogenfic contact warden 

oogenomen met de coordinator. 

3. Wanneer je je Diet aan de gemaakte aispraken houcit, ktijg je een 

war-sc•cutvina.  Bij optheuw "in de tout gaan %/or :dr deaitccatieve strai stop ger& 

en zal de Officier van Justine beslissea war er verder met je gebetut. 

4. Aan 'der eind van de alternaiieve scrai meet je een (eind)vrageaformuiier 'my -alien en 

dä bij bet eirtdgesprek inieveren bij de coordinator. 

5. De coordinator siuit voor jou ten AVAlongevallert vernkering al. 

Read actor de Kindcriaeseacsming Postbus 2203. 8901 M Jacob Cauplein 5. 5913 CS I.:_4-4UWARDEN 

Tc 058-115141 



Datum 
Begeleidende instantie 
Begeleid door 
Telefoon (doorkiesnr.) 

Gegevens client 
clientnummer 
naam 
geboren 
adres 
woonplaats 
parketnummer 
zittingsdatum 
vonnis 

Gegeyens project 
naam 
adres 
woonplaats 
ontactpersoon 
functie 
aard van leer- of 
leerwerkproject 
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BUREAU TAAKSTRAFFEN VOOR JEUGDIGEN 
Onderdeel van de Raad voor de KinderbescherrnIng 

Mevrouw Mr. 
&rider van Justitie 
Postbus 90.112 
4800 RA BREDA 

OVEREENKOMST LEERPROJECT 

: Raad voor de Kinderbescherming 

: (076) 5 25 58 15 

: Landelijke Organisatie Slachtofferhulp 
: p/a (cursusplaats) 

: cursusleider 

: Slachtoffer in Beeld 

Afspraken: 
aantal uren 	 : 25 
tijden 
eventuele opmerkingen : cursusavonden: 

Het leerproject zal binnen maanden na aanvaarding van het aanbod zijn voltooid. 



Voor gezien en accoord, 

namens het project 
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BUREAU TAAKSTRAFFEN VOOR JEUGDIGEN 
enderdeel van de Read veer de Klederbescherming 

ALGEMENE VOORWAARDEN TAAKSTRAF 

• De client moet bereid zijn voordat de taakstraf begint, zich medisch te laten keuren. flit 
geldt alleen als dat voor de taakstraf nodig is. 

• Als een client afspraken over de taakstraf niet kan nakomen, meldt hij dat onmiddellijk aan 
de contactpersoon van het leer of werkproject en aan de contactpersoon van de begeleiden-
de instantie, die de geldigheid van die reden beoordeelt. 

• Ms de client ziek is en daardoor niet op het leer of werkproject 'can komen, kan de begelei-
dende instantie een doktersverklaring verlangen. De client zal die dan overleggen. Ook stemt 
de client ermee in dat er bij ziekte gecontroleerd kan worden. 

* Veranderingen in de woonsituatie of in de werksituatie moeten door de client onmiddellijk 
worden doorgegeven aan de begeleidende instantie. 

* Ms de client een uitkering heeft, mag die uitkering niet door de taakstraf in gevaar komen. 
De client Icrijgt daarom de gelegenheid tegemoet te komen aan de eisen van de instantie van 
wie hij de uitkering ontvangt. (flit betekent o.a. dat een werkloze client beschikbaar blijft 
voor de arbeidsmarkt). Een client die een uitkering heeft, moet de instelling waarvan hij die 
uitkering ontvangt erover inlichten dat hij een taalcstraf doet. 

• Voor de tijd besteed aan de taalcstraf wordt de client niet betaald. De reistijd van en naar het 
project hoon niet bij de taalcstraf. De reiskosten worden niet vergoed. 

• Voordat de taakstraf begint wordt de client verzekerd tegen ongevallen en tegen wettelijke 
aansprakelijkheid (schade door opzet uligezonderd). 

• Ms de taakstraf niet goed wordt verricht kan dat leiden tot andere strafrechtelijke maatrege-
len. 

De contactpersoon van het leer of werkproject is bereid toe re zien op de goede uitvoering van 
de taalcstraf, waaronder de registratie van de gewerkte uren. Hij zal speciale aandacht geven aan 
de client tijdens de taalcstraf 
De contactpersoon van de begeleidende instantie houdt toezicht op het verloop van de 

• taakstraf. Ms dat nodig is grijpt hij in. Hij brengt ook aan Justitie verslag uit over her verloop 
van de taakstraf. 
De client neemt op zich de taakstraf goed uit te voeren, zoals die in deze overeenkomst 
omschreven is. Efij kent ook de algemene voorwaarden. Voorts zal hij zich houden aan de 
aanwijzingen van de contactpersoon van het leer of werkproject en aan de aanwijzingen van de 
contactpersoon van de begeleidende instantie. 

de client 	 de coordinator taalcstraffen 

I I  

I I  
II 



his! i le 

Datum : 

Parketrumuner 

BEREIDVERICLARINIG TOT VERVULLINIG VAN EEN ALTERNATIEVE SANCIIE 

NAAM: 

Is bereid de cursus "Slachtoffer In Beeld" op een actieve wijze te volgen. Deze cursus bestaat ult 5 bljeenkomsten 

van 21/2 uur. 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 

AANFAL UREN: 	 Dit leerprojekt telt voor 25 uur. 

AANVANGSDATUM: 

EINDDATUM: 

BEGELEIDING/TOEZ1CHT: 
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Ministerie van Justitie 

Raad voor de Kinderbescherming Arnhem 

Buro Altematieve Sancties voor Jeugdigen 

Voor het niet na kunnen komen van een afspraak en bij ziekte zal de jongere direkt contact opnemen met het 

Buro Altematieve Sancties: 

Handtekening jongerr 	 Handtekening coordinator. 



BURO KOaRDINATIE ALTERNATIEVE SANKTIES MINDERJARIGEN 

KoOrdinatie: 

van: 

P. Erkelens 
C. Roos 
H. Tillart 
K. Wits 
N. de Boer 

100 

p/a Road vuor dc Kinderbeschemling 

Amstudam 

bcruckadres : Ilsbaanpad 2. Amsterdam 

postadrcs 	: Postbus 83086. 

1080 AB Amsterdam 

telefoon 	: 020- 5750100 

tcicfax 	: 020 - 5750263 

Betreft : Alternatieve sanktie - Leerprojekt: SLACHTOFFER IN BEELD 

1. Het leerprojekt start op 24 oktober 1994 en bestaat uit 
totaal 5 bijeenkomsten, bij de hoer B. Serkei. 

2. idle bijeenkomsten moeten worden bijgewoond. Niet of to laat 
verschijnen, wordt alleen in geval van dringende persoonlijke 
omstandigheden geaccepteerd. Hiervan moot de ko6rdinator van 
to voren  op de hoogte worden gesteld. 

3. Het missen van een bijeenkomst kan, bij uitzondering, worden 
ingehaald door eon inhaalopdracht. Dit geldt niet voor de 
eerste bijeenkomst; mis je deze dan wordt het leerprojekt 
onmiddellijk beeindigd. Bij tweemaal afwezig zijn om welke 
reden dan ook wordt het leerprojekt eveneens onmiddellijk 
bedidigd. 

4. Bij het niet nakomen van afspraken wordt aan jou een 
waarschuwing gegeven. 
Mochten zich daarna weer problemen voordoen, dan wordt het 
leer-projekt bedindigd en je zaak aan de Kinderrechter en de 
Officier van Justitie voorgelegd voor afhandeling. 

5. Mochten er problemen zijn dan kan zowel jij als de trainer 
kontakt opnemen met de koordinator. 

6. Als je een strafbaar feit pleegt gedurende de periode van het 
leer-projekt dan meldt de koordinator dit aan de 
Kinderrechter en de Officier van Justitie. 

7. De trainer stelt de eindrapportage op. Jij wordt veer de 
verzending op de hoogte gesteld van de inhoud. 

8. Als het leerprojekt is afgerond stelt de koerdinator de 
Kinderrechter en de Off icier van Justitie van het verloop op 
de hoogte. 

9. 	Eon verzekering voor schade en letsel, ontstaan tijdens het 
leerprojekt, wordt afgesloten. 

10. 	 stemt in met bovenstaande 
regels en zal zich inzetten ow de gemaakte afspraken na to 
komen. 

Voor akkoord: 	 datum: 
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. 	_ 
mee 	mee 	weet 
eens 	oneens 	Met 

Winkeliers zijn altijd verzekerd tegen diefstal. 

1k kan mij voorstellen dat mensen bij wie ingebroken is, een paar 
nachten slecht slapen. 

Gevolgen van een inbraak zijn voor iedereen hetzelfde: een hoop 
troep, maar de verzekering dekt de schade, dus slechter wordt je er 
niet van. 

Kontakt tussen slachtoffer en dader heeft geen enIcele zin, alles is• 
toch al gebeurd. 

Iemand die een Map Icrijgt, zal dit zelf wel uitgelokt hebben. 
1 

Bijlage II 	 Inzicht-enquete 

Er volgen nu een aantal vragen, waarmee ik wil kijken welke kennis en welke hou-

ding jij hebt ten opzichte van slachtoffers. Door te kijken wat jij aan het begin en 

aan het eind van de kursus invult, kan ik bekijken of er tijdens de kursus lets aan 

jouw kennis en/of houding is veranderd. En dat is weer belangrijk voor mij omdat ik 

zo kan bepalen of deze kursus "Slachtoffer in BeeId" wel zin heeft. 

Het lijken heel veel vragen, maar dat valt erg mee als je ermee bezig bent. 

Hieronder staan een aantal uitspraken.  

Kruis de kolom aan waar jij het mee eens bent. 

Open vragen: 

1. Wanneer noem jij iemand een slachtoffer? Geeft twee voorbeelden. 

2. Ben jij zelf wel eens slachtoffer geweest? Zo ja, wat gebeurde er? 



heel 	erg 	ligt 	Met 	zeker 
erg 	 er 	erg 	niet 

aan 	 erg 

Diefstal van een (brom)fiets of auto 

lnbraak in een woonhuis van onbekenden 

Winkeldiefstal uit een buurtwinkel (in je 

eigen buurt) 

Tasjesroof van een oude dame 

Vemielen van een telefooncel 

Brandstichting in een school 

Mishandeling van een homofiele man 

Vechtpartije met een bende uit een andere 

buurt, ten jongen raakt zwaar gewond. 

Inbraak die uitloopt op mishandeling omdat 

de bewoners thuis blijken te zijn. 
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Nu volgen enkele vragen over strafbaar gedrag, wat vind jij nog wel kunnen, en wat 

vind jij beslist te vergaan. Zet een kruisje in de kolom waar jij het mee eens bent. 

Als je kolom "ligt eraan" hebt aangelcruist, beschrijf dan hieronder waar het aan ligt. 

1 

I I  

1 



bezitter, 	buren, 	brand- 	belas- 	voorbij- 	iemand 

eigenaar 	partner, 	weerman/ 	ting- 	ganger 	anders 

familie 	vrouw 	betaler 

Diefstal van een (brom)- 

fiets of auto 

Inbraak in een woonhuis 

van onbekenden 

Winkeldiefstal uit een 

buurtwinkel (in je eigen 

buurt) 

Tasjesroof van een oude 

dame 

Vernielen van een tele-

fooncel 

Mishandeling van een 

homofiele man 

Vechtpartij met een ben-

de uit een andere buurt, 

den jongen raakt zwaar 

gewond 

Inbraak die uitloopt op 

mishandeling omdat de 

bewoners thuis blijken te 

zijn 

1 

1 

1 
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Nu enkele vragen over de gevolgen van strafbare feiten. Kruis steeds aan wie de 

slachtoffers . kunnen zijn. Je kunt dus meerdere kolommen bij een vraag aankruisen. 

Ms jij de kolom "iemand anders ..." hebt aangelcruist, schrijf dan hieronder op wie 

er volgens jou slachtoffer is. 



inbraak in 	tasjesroof 	brandstichting 
woning 	oude dame 	in een school 

verwondingen 

kosten voor behandeling van arts 

angst 

verlies van werk 

gedwougen kontakt met politie 

ziekenhuisbehandeling 

kosten voor beveiliging 

slapeloosheid 

verlies van vrienden 

gedwongen kontakt met de verzeke-
ring 

blijvende lichamelijke klachten 

kosten om "papieren" weer ver-
theuwd te lcrijgen, by. een paspoort 

gevoel van macbteloosheid 

verlies van hobbie omdat iemand 
niet !neer over straat durft 

gedwongen kontakt met dader(s), 
by. tijdens de rechtszitting 

(voorlopig) niet lcunnen werken door 
licharnelijke klachten 

kosten voor het repareren van ver-
nielingen 

schuldgevoel 

irtkomstenverlies door het (tijdelijk) 
niet  lcunnen werken 

woede 
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Hieronder volgt een lijst met de gevolgen waar slachtoffers van strafbare feiten 

(misdrijven) last van kunnen hebben. Kruis bij elk strafbaar feit de gevolgen aan 
waarvan jij denkt dat ze voorkomen. 

1 
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Diefstal van een (brom)fiets of auto. 

Inbraak in een woonhuis van onbekenden. 

Winkeldiefstal uit een buurtwinkel (in je eigen 
buurt). 

Tasjesroof van een oude dame. 

Vemielen van een telefooncel. 

Brandstichting in een school. 	 _ 	  
Mishandeling van een homofiele man. 

Vechtpartij met een bende uit een andere 
buurt, den jongen raakt zwaar gewond. 

Inbraak die uitloopt op mishandeling omdat de 
bewoners thuis blijken te zijn. 

1 

1 

1 
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Hieronder weer het bekende rijtje strafbare feiten. Nu echter de vraag aan jou om te 

beslissen welke straf jij geschikt vindt. Het gaat hier om kinderen en jongeren die de 

strafbare feiten hebben gepleegd, en dus door de kinderrechter bestraft worden. Je 

mag maar 1 soort straf per keer aankruisen!  

Als jij de kolom "jets heel anders 	" hebt aangelcruist, schrijf hieronder op welke 
straf jij wel geschikt vindt. 



108 

Hieronder volgt een verhaal, lees dit goed door en beantwoord daarna de vragen die 

gesteld worden. 

Het is nu alweer bijna een maand geleden dat er bij jullie thuis ingebroken werd. Jij 
was aan het stappen met een paar vrienden, en je moeder was alleen thuis. Zij ging 
gewone tijd naar bed, jij kwam pas laat die nacht thuis. Toen jij nog niet thuis was, 
werd er ingebroken. Girocheques en giropas werden gestolen, en ook nog een aantal 
sieraden van je moeder waar zij erg aan gehecht was (de ring van haar eigen 
moeder, een erfstuk van de familie). Sinds deze inbraak is je moeder helemaal van 
slag, zij wil 's avonds niet meer alleen thuis zijn, en zij kan niet meer slapen zonder 
slaaptabletten. Op zich kan jij je best voorstellen dat ze erg geschrokken is, zelf 
vond je het ook geen prettig idee dat er iemand in huis had lopen snuffelen terwijI je 
moeder thuis was. Toch is de situatie zo niet houdbaar, jij kunt niet elke avond thuis 
zijn, en die slaaptabletten zijn natuurlijk ook troep. 

Vraag: Wat kun jij doen om je moeder af te helpen van haar angst? 

Een week geleden oorde jij dat de inbreker was opgepakt, en dat de inbraak bij jullie 
thuis niet de enige inbraak was die deze inbreker op zijn geween had. Hij zal 
berecht worden. 

Vraag: Zijn er nu andere dingen mogelijk om je moeder af te helpen van haar angst? 

Nu iets heel anders, waarom doen jongeren het; waarom breken zij in, waarom gaan 
zij joy-rijden, waarom mishandelen zij mensen op straat, waarom beroven zij oude 
dames van hun tas   
Wat is volgens jou de belangrijkste reden dat jongeren deze dingen doen? 
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