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I. INLEIDING 

- 1 - 

Net zoals in de meeste landen van het westelijk halfrond kennen wij twee categoralo 

vormen van maatschappelijk werk ten behoeve van degenen die met justitie in aanra-

king komen; de justitiële kinderbescherming voor jeugdigen en de reclassering voor 

volwassenen. Hoewel dat niet gebruikelijk is zou men beide vormen van maatschap- 

pelijk werk onder de noemer van het justitieel maatschappelijk werk kunnen be- • 

schouwen. Er zijn weliswaar nogal wat verschillen -zich onder meer uitend in een 

tamelijk gescheiden functioneren-, maar wij zouden in dit artikel (vanwege nog 

nader aan te geven redenen) de overeenkomsten eens willen benadrukken !) . 

Het zij overigens duidelijk gesteld: de verschillen tussen kinderbescherming en 

reclassering zijn zeker aanwezig. In de eerste  plaats speelt het civielrechtelijk 

aspect naast het strafrechtelijk element binnen de kinderbescherming een zeer groto 

rol terwijl het contact van de justitiabele met het strafrechtelijk apparaat door-

slaggevend is voor het tot stand komen van het reclasseringscontact. Anders gefor-

muleerd: de kinderbescherming houdt zich bezig met individuen die in nood zijn ge-

raakt of dreigen te raken, waarbij het in principe niet van belang is of crimina-

liteit al dan niet in het geding is,. 

In dit geval kan een civielrechtelijke ondertoezichtstelling worden uitgesproken; 

hiernaast betreft een groot deel van de werkzaamheden van de Raden voor de Kin-

derbescherming onderzoeken inzake gezagsvoorzieningen met betrekking tot echt-

scheidingsprocedures en omgangsregelingen. 

Contact met de reclassering veronderstelt echter altijd criminaliteit van de 

cliënt. In de tweede  plaats kent het kinderstrafrecht i.t.t. het volwassen-

strafrecht zijn eigen regels en bedoelingen; het kinderstrafrecht is pedagogisch 

van aard en wordt doorgaans gehanteerd als middel tot kinderbescherming. Bovendiet 

is de kinderrechter indien van strafrechtelijke vergrijpen sprake is, vrij om ci-

vielrechtelijke in plaats van strafrechtelijke maatregelen te treffen. In het vol-

wassenenstrafrecht daarentegen staat het straffend element centraal, om daarmee 

de verdachte, maar ook de samenleving, duidelijk te maken dat zijn gedrag afge-

keurd dient te worden. In de derde  plaats is de organisatie van beide instellingen 

ij Ook het maatschappelijk werk in het kader van de TBR-verpleging zou men als een 
onderdeel van het justitieel maatschappelijk werk kunnen zien. Hoewel er onge-
twijfeld van een aantal overeenkomsten sprake is, zeker indien het gaat om de 
zogeheten "ambulante" TBR of voorwaardelijke TBR, achten wij de TBR-situatie 
dermate specifiek dat een behandeling hiervan in het kader van dit artikel te 
ver zou voeren. 
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verschillend. In de kinderbescherming wordt de voorlichting aan de justitiële or-

ganen verricht door de raad van de kinderbescherming, terwijl de hulpverlening 

primair wordt gegeven door de particuliere (gezins)voogdijinstellingen en inrich-

tingen. Bij de reclassering daarentegen heeft men de voorlichting en de hulpverle-

ning in één hand;.beidé taken worden veelal door dezelfde instelling en personen 
verricht.  

Tot zover de verschillen tussen kinderbescherming en reclassering. 

Over de overeenkomsten het volgende. In de eerste plaats is het grootste punt van 

overeenkomst dat beide instanties werkzaam zijn binnen het justitiële kader; bin-

nen dit kader zijn er twee afnemers van het product van de reclassering en de kin-

derbescherming: de cliënten aan wie hulp wordt verleend én het justitieel apparaat 

aan wie diensten worden verleend, zoals voorlichtingsrapportage en het uitoefenen 

van bepaalde vormen van toezicht en begeleiding. Het feit dat twee soorten "afne-

mers" bediend moeten worden bepaalt het niet opgeloste dilemma tussen hulp en recht. 

Op dit dilemma komen we aanstonds terug. In de tweede plaats zijn de wortels van 

de kinderbescherming en de reclassering hetzelfde.Gezien de veronderstelde scha-

delijke effecten van inrichtingsverblijf, met name van vrijheidsbeneming op grond 

van een straf of een maatregel, wilde men dat inrichtingsverblijf zo veel mogelijk 

voorkomen. In het kader van het volwassenenstraf recht schiep men daartoe het insti-

tuut van de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidastelling, 

waarbij de reclassering een bijzonder toezicht op de naleving der voorwaarden uit-

oefende. In het kader van het kinderrecht werd in 1922 de ondertoezichtstelling 

ingevoerd om het mogelijk te maken waar nodig via een maatregel hulp en steun te 

bieden zonder dat het kind uit huis geplaatst zou moeten worden. Het het streven het 

(met name strafrechtelijke) inrichtingsverblijf te voorkomen of te bekorten hing 

op de derde plaats de noodzaak tot humanisering en tot individualisering van de 

justitiële bejegening samen. Deze humanisering veronderstelde voorlichting over 

de persoon en de bijzondere omstandigheden van de justitiabele, een voorlichting 

die thans op grote schaal door de raad voor de kinderbescherming en de reclassering 

wordt verricht:  Op de vierde plaats heeft men in de samenleving en in het justitiile 

apparaat oog voor het feit dat strafrechtelijk optreden als zodanig de justitiabe-

len in een noodsituatie kan brengen die verder gaat dan met dat.optreden beoogd . 

wordt. De gespecialiseerde hulpverleningsinstellingen als reclassering en (gezins)- 

voogdijinstellingen richten zich expliciet op deze nood, mede om het maatschappe-

lijk herstel te bevorderen. 

Zoals gezegd is belangrijk punt van overeenkomst dat zowel binnen de reclassering als 

in de kinderbescherming met het dilemma tussen hulp en recht, tussen de welzijnsaanpak 

en de rechtsaanpak wordt geworsteld. In het rechtsmodel wordt de nadruk gelegd op 

het gepleegde feit en de daarbij behorende sancties, op individuele verantwoorde-

lijkheid en op bescherming van de belangen van de samenleving, terwijl het wel- 
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zijnsmodel veeleer de noden en behoeften van de justitabelen, onafhankelijk van 

de aanleiding van het gerechtelijk ingrijpen benadrukt. 

Het is vooral deze ambivalentie in oriëntatie die een belangrijk stempel op het 

functioneren van het justitieel maatschappelijk werk drukt en de tongen keer op ket 

losmaakt. Hen kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de reclassering en de 

kinderbescherming zich de laatste decennia wel veel georiënteerd hebben op het 

welzijnsmodel i.p.v. op het rechtsmodel. In dit verband ie het overigens de vraag 

of deze welzijnsoriëntatie wel zulke gelukkige effecten voor de cliënten heeft. 

Als we ervan uitgaan dat cliënten in het algemeen gebaat zijn met het voorkomen 

of bekorten van uithuisplaatsing en vrijheldsbeneming, dan kan dit laatste eigen-

lijk alleen gerealiseerd worden indien de rechterlijke macht de beschikking 

heeft over een verctouwenwekkend alternatief. Dat betekent een combinatie van 

hulp en sociale controle, een combinatie die in het welzijnsmodel afgewezen wordt. 

Naast deze beperking van het welzijnsmodel is er naar het zich laat aanzien nog 

een andere omstandigheid die ons de vraag doet stellen of de hulpverlening wel 

in voldoende mate op de behoeften van de cliënten aansluit. Dat is de omstandig-

heid dat binnen het welzijnsmodel de nadruk heeft gelegen op de psycho-sociale 

hulpverlening ten koste van het werken aan concrete, veelal materiële behoeften 

van de cliënten. Kortom, het lijkt er sterk op dat noch justitie, noch de cliën-

ten tevreden kunnen zijn over de geleverde diensten. Bevindt het justitieel 

maatschappelijk werk zich tussen hamer en aambeeld? 
De huidige maatschappelijke situatie dwingt om de plaats van het justitieel maat-

schappelijk werk opnieuw te bezien. In een tijd waarin de maatschappelijke pro-

blemen groot zijn en toenemen (werkloosheid, drugproblematiek, minderhedenproble-

matiek), probleemgedrag en criminaliteit omvangrijker en ernstiger worden, zal 

een groter beroep op het justitieel maatschappelijk werk gedaan worden om het in- 

richtingsverblijf te voorkomen of te bekorten, terwijl de benodigde gelden om hier-

aan een gepaste bijdrage te levereren steeds minder beschikbaar zullen zijd ) . Deze 

plaatsbepaling van het justitieel maatschappelijk werk zal moeten geschieden aan 

de hand van de opgemaakte balans van het functioneren van het justitieel maat-

Schappelijk werk. Wij zullen hieronder een poging wagen tot enige inventarisatie 

van de stand van zaken van de praktijk van het justitieel matachappelijk werk, 

aan de hand van een literatuurstudie. 

I) Zie voor een adstructie van constateringen het rapport van de werkgroep "Capa-
citeitsproblemen bij het gevangeniswezen". 
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Achtereenvolgens komen daarbij de volgende onderwerpen ter sprake: de voorlich-

tingsrapportage, de toezichtfunctie en de hulpverlening. Daarna zullen moge-

lijke lijnen voor de toekomst worden uitgezet. 
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11. DE PRAKTIJK VAN HET JUSTITIEEL MAATSCHAPPELIJK WERK 

In dit hoofdstuk zal een poging gedaan worden om de problemen waar het 

justitieel maatschappelijk werk mee worstelt te bezien vanuit de praktijk 

zoals die in vele landen gegroeid is. Hierbij zullen we ons baseren op de 

praktijkkennis die naar voren komt uit empirisch onderzoek. Helaas betekent 

dit dat onze bronnen wat eenzijdig zijn samengesteld: in ons land Is op dit 

terrein tot nu toe niet bijzonder veel onderzoek verricht en de meeste on-

derzoekresultaten komen dan ook uit de Angelsaksische landen. Daarbij moet 

men wel bedenken dat de fundamentele vraagstukken die in dit artikel ter 

discussie staan, ook in andere landen, zij het soms in wat gewijzigde vorm, 

belangrijke problemen vormen. Twee hoofdthema's zullen hier aan de orde ko-

men. 

1. de voorlichtingsrapportage 

2. verschillende vormen van hulpverlening en toezicht waarbij gekeken zal wordel 

naar de effectiviteit van het traditionele justitiéle maatschappelijk werk 

en van bijzondere experimenten op dit terrein. 

Aan de hand van onderzoekresultaten zal een voorlopige balans opgesteld 

worden. Die balans is slechts voorlopig omdat onze kennis op dit terrein 

nog onvoldoende is, en veel onderzoek gekenmerkt wordt door een zwakke me-

thodologische onderbouwing. Tenslotte zullen enige suggesties worden gedaan 

met het oog op het inslaan van enkele beloftevolle wegen in de toekomst. De-

ze suggesties zullen in het slothoofdstuk worden uitgewerkt. 

I. IE VOORLICHTINGSRAPPORTAGE  

Voorlichtingsrapportage speelt een bijzonder belangrijke rol zowel in het 

volwassen strafrecht als In de kinderbescherming. Onder deze term vatten 

wij alle vormen van sociale enquétering en rapportage samen die achtergrondin-

formatie over de persoon van de dader wil bieden aan gerechtelijke auto- 

riteiten. Deze informatie wil de rechter behulpzaam zijn bij het nemen van 

een zo goed mogelijke beslissing en heeft voor de maatschappelijk werkers 

veelal als nevendoel een hulpverleningsproces te starten. In dit verband 

dient nogmaals gewezen op het grote verschil tussen volwassen strafrecht 

en kinderbescherming: in de kinderbescherming is voorlichtingsrapportage 

(door de Raden voor de KB) gescheiden van de hulpverleningan het volwassen-

strafrecht worden beide geboden door de reclassering. Daar echter over mo-

gelijke differentiéle effecten van dit verschil geen onderzoek i9 verricht 

zal er hier niet nader op worden ingegaan. . 
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De voornaamste aspecten van de voorlichtingsrapportage die in het kader van dit 

artikel behandeld zullen worden zijn de inhoud van die rapporten, en hun effec-

ten op de beslissers. Meer specifiek zal de analyse zich toespitsen op de vol-

gende vier punten. 

1. de betrouwbaarheid 

2. de validiteit 

1. de relevantie van de geboden informatie 

4. de impact van de rapportage op de gerechtelijke beslissing. 

1.1 Onder betrouwbaarheid  verstaan we de omstandigheid dat de bevindingen en con-

clusies in een rapport dezelfde zouden zijn indien een ander maatschappelijk 

werker het rapport zou opstellen. Het vraagstuk van de betrouwbaarheid heeft te 

maken met de persoonlijkheid van de rapporteur en met de methodiek van het tot 

stand komen van het rapport. 

Wat de persoon van de rapporteur betreft is het denkbaar dat deze van invloed 

Is op de conclusies die in het rapport worden neergelegd. 

Dat dit inderdaad het geval is blijkt uit onderzoek van Carter en van Carter en 

Wilkins die het proces bestudeerden waardoor beslissingen tot stand komen. Aan 

de hand van een simulatie experiment bekeek Carter welke factoren het sterkst 

verband hielden met het uiteindelijke advies dat aan de rechter werd uitgebracht 

(1). De belangrijkste factoren waren de aard van het gepleegde feit en het straf-

rechtelijk verleden. Andere factoren zoals de houding van de verdachte, psycho-

logische variabelen, leeftijd, werkgeschiedenis en gezinsachtergrond waren van re-

latief minder belang. Nog belangwekkender was echter de bevinding dat elke maat-

schappelijk werker zijn eigen stijl ontwikkelde bij de selectie van relevante in-

formatie. Ook in de adviezen die tenslotte uitgebracht werden verschilden zij on-

derling aanzienlijk. 

In een ander onderzoek zijn Carter en Wilkins nader ingegaan op de achtergronden 

van deze verschillen (2). Bij reclasseringswerkers in Noord Californië bleken ze 

verband te houden met de aard van de opleiding, leeftijd, en beroepservaring. 

Reclasseringswerkers met een maatschappelijk werk opleiding adviseerden "proba-

tion"-toezicht in 56,37. van de gevallen; medewerkers met een graad in de crimi-

nologie of in de Sociologie deden dit respectievelijk in 69,6% en in 67,67. van de 

gevallen. Zij die het langst in het beroep werkzaam waren adviseerden "probation" 

in 547. van de gevallen, terwijl de nieuwelingen in het vak dit in 68,47. van de 

gevallen adviseerden. 

Carter en Wilkins besluiten op grond van dit en ander vergelijkbaar onderzoek: 
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- de variatie in advisering van reclasseringswerkers is ten dele het gevolg 

van verschillen in opleiding en beroepservaring. 

- die variatie neemt af met de duur van de beroepservaring: medewerkers met 

verschillende achtergrond,verschillen sterker op het moment dat ze in dienst 

treden dan nadat ze geruime tijd reclasseringswerk hebben gedaan. 

- hoe langer men in het beroep werkzaam is hoe minder probation-adviezen men 

geeft. Dit kan het gevolg zijn van een "realistischer" of minder optimis-

tische kijk op het effect van deze maatregel. 

Afgezien echter von factoren die met de persoon van de maatschappelijk werker 

samenhangen is er nog een reden voor een gebrek aan betrouwbaarheid van de voor-

lichtingsrapportage, en dat is de open structuur van het rapport. De maatschap-

pelijk werkers beschikken in dit opzicht over een grote vrijheid en zijn niet 

gebonden aan een gestandaardiseerde en gestructureerde voorlichtingsrapportage. 

Deze omstandigheid is van grote invloed op de inhoud van het rapport. Een ana-

lyse van Buikhuisen e.a. van een steekproef van 107. van alle voorlichtingsrappo 

die in 1971 werden uitgebracht toonde aan dat op een totaal van 145 getelde va-

riabelen er 122 in minder dan de helft van de rapporten werden genoemd; 42 vari. 

beien werden slechts in IOZ of minder van de rapporten genoemd. Net  onderzoek 

bracht naar voren dat de inhoud van de verschillende rapporten sterk varieerde 

(3).  

Men mag concluderen dat de betrouwbaarheid van voorlichtingsrapporten gering 

te noemen is, hetgeen zowel verband houdt met persoonlijke achtergrondverschil-

len tussen justitiële werkers, als met de geringe voorstructurering van de rap-

porten. 

Men stuit op dit terrein echter op weerstanden bij de justitiële werkers die 

samenhangen met hun beroepsopleiding. Dit geldt met name voor die landen zoals 

Engeland en Nederland waar justitiële werkers professionele maatschappelijk 

werkers zijn. Vanuit hun opleiding die sterk geënt is op de individuele case-

work methode verzetten zij zich sterk tegen gestructureerde sociale rapporten 

(4). Zij hebben het gevoel dat zij door een dergelijke werkwijze gedegradeerd 

zouden worden tot simpele enquêteurs, en dat bovendien op die manier geen hulp-

verleningsrelatie tot stand kan worden gebracht. 

Zo heeft het WODC -als een vervolg op het onderzoek van Buikhuisen e.a.- een 

experiment uitgevoerd met gestructureerde voorlichtingsrapportage (5). Maar hoe-

wel men over het algemeen redelijk tevreden was over de resultaten van de proef-

neming -en die tevredenheid gold zowel de rechterlijke macht als de reclasserit 

werkers- is men toch niet overgegaan tot een bredere introductie van deze werk-

wijze. 
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Dit punt afsluitend herhalen we nog eens enkele van de argumenten die door Buik-

kuisen c.s. werden aangevoerd ten gunste van een betere structurering van de 

rapporten door middel van een check-list (6). 

- de rapporten worden overzichtelijker. 

- de rapporten worden onderling beter vergelijkbaar waardoor beter inzicht in 

de problematiek kan worden verkregen. 

- doordat alle op de check-list vermelde onderwerpen behandeld moeten worden 

krijgt "hobbyisme" van de werker minder kans. 

- het rapport kan sneller worden afgeleverd en sneller worden gelezen. 

- de rapporten lenen zich beter voor wetenschappelijke verwerking. 

1.2 Een tweede belangrijk element in de rapporten betreft de vraag hoe waar ze zijn, 

d.w.z. in hoeverre de gemelde feiten in overeenstemming zijn met de werkelijk- 

heid. Deze kwestie van de validiteit vormt in vele landen een probleem. Zo 

heeft onderzoek in de Verenigde Staten uitgewezen dat veel informatie in de rap-

porten, die van de verdachteis verkregen, nooit wordtgeverifieerd (7). Herhaal-

delijk ook bleken eerdere veroordelingen te ontbreken, en werd de aard van het 

gepleegde feit nauwelijks vermeld. Gegevens over opleiding werden evenmin geveri-

fieerd. 

In Engeland kwam Perry tot vergelijkbare conclusies. Volledige gegevens over aard 

en omstandigheden van het delict ontbraken in 40% van de gevallen, terwijl gege-

vens over eerdere veroordelingen in 60% van de gevallen ontbraken. Perry voegt 

hier aan toe dat die werkers die wel met de politie in contact traden 

om deze gegevens op te sporen van mening waren dat zij daardoor in staat 

waren betere hulp te verlenen aan de verdachte alsook adequater voorlich-

ting te bieden. 

Gevraagd naar de kwaliteit van de informatie waarop het advies aan de 

rechter gebaseerd werd, antwoordde 40% van de geinterviewde werkers dat 

de informatie beneden de maat was. Dit gold niet voor alle terreinen van 

onderzoek: over het algemeen meende men over goede informatie te beschikken 

over arbeidsverleden en over houdingen ten opzichte van het gezag en het 

gepleegde feit. Ontevreden was men over de informatie met betrekking tot 

de omstandigheden waaronder het feit gepleegd werd, eerdere veroordelin-

gen,de vroege levensgeschiedenis van de cliënt en zijn huidige relatie-

netwerk. De feiten die in het rapport vermeld worden zijn zelden gecheckt 

op hun juistheid en worden nauwelijks onderbouwd. 

Het lijkt waarschijnlijk dat de situatie in Nederland niet sterk verschilt 

van de hierboven genoemde landen. 
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Buikhuisen e.a. zijn nagegaan of er in de rapporten ook (krasse) uitspra-

ken voorkwamen, waarbij onduidelijk bleef op grond waarvan men daar toe 

was gekomen. Als voorbeelden noemden zij mededelingen over "zwakbegaafd-

heid", " "egocentriciteit", of "perverse sexuele neigingen". In 151 van 

de rapporten trof men een groot aantal van dit soort uitspraken aan. De-

likt-specifieke informatie was onvoldoende in 331, en matig in 181 van de 

rapporten. 

Een ander element dat de validiteit van de informatie beinvloedt is de 

houding van de justitiéle ' werker ten aanzien van de voorlichtingsrapportat 

In een onderzoek naar houdingen en meningen van reclasseringswerkers ten 

opzichte van hun werk werd als voornaamste doelstelling van het voorlich-

tingsrapport genoemd "het belichten van de belevingswereld van de cliënt". 

Als tweede doelstelling noemde men "het zoveel mogelijk juiste informatie 

verschaffen", en als derde "het uiteenzetten van de hulpverleningsmoge-

lijkheden". 

In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat men in het algemeen ge-

neigd is een vrij grote plaats in het rapport in te ruimenvoor de mening 

van de cliént. Ook komt het regelmatig voor dat de cliènt beslist over 

hetgeen wel of niet aan justitie zal worden gerapporteerd: bijna de helft 

van de geinterviewde werkers gaf te kennen deze methode vaak tot vrij vaak 

te passen (8). Uit deze gang van zaken blijkt dat de invloed van de cliënt 

op de inhoud van het rapport aanzienlijk kan zijn. Gezien de belangen voor 

de cliént die hierbij op het spel etaan, mag men concluderen dat bij deze 

vorm van rapportage de validiteit van de informatie slechts een onderge-

schikte rol speelt. Tenslotte zij nog vermeld een andere vorm van voor-

lichting, n.l. de de vroeghulprapportage. Afgezien van de inhoud van deze 

rapportage is een belangrijke factor het feit dat ze meestal mondeling 

plaatsvindt (9). Het alle begrip voor de snelheid waarmee in het kader van 

de vroeghulp gewerkt dient te worden, is het waarschijnlijk dat ook de va-

liditeit van dit type rapportage te wensen overlaat. 

1.3 Wat is nu de relevantie van de geboden informatie? 

Dit is een moeilijke vraag die sterk afhangt van wat men met het voorlich-

tingsrapport beoogt. 

Legt men de nadruk op hulpverlening aan de individuele cliënt dan kan het 

opnemen van subjectieve gegevens over attituden, gevoelens en reacties van 

de cliënt van nut zijn. Is men daarentegen van mening dat dergelijke in-

formatie voor de beslissers irrelevant is dan zal de nadruk veeleer liggen 

op gegevens die met het strabare feit en het deliktverleden verband houden 
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De derde beInvloedende factor ligt in de omstandigheid dat een rapport ver-

gezeld kan gaan van een advies ten aanzien van de te nemen maatregel. In 

dit laatste geval bestaat er -tenminste impliciet- de veronderstelling 

dat de geleverde informatie bepaalde predictieve kenmerken bevat ten aan-

zien van toekomstig sociaal gedrag van de cliënt. 

In de Verenigde Staten lijkt de belangrijkste functie van het rapport te 

liggen in de hulp die het biedt bij het tot stand komen van een rechter-

lijke beslissing. De rechters zelf zijn tamelijk vaag over wat zij nu pre-

cies aan informatie verwachten: zij verlangen een soort totaalbeeld van 

de cliënt. Let men echter op de belangtijkste factoren die de uitspraak 

van de rechter bepalen dan zijn dit de aard van het delikten het delikt-

verleden (1;2). Hiernaast bleken ook nog opleiding, inkomen, arbeids-

geschiedenis, huisvesting en stabiliteit in levensomstandighedenvan in-

vloed op de uitspraak. 

Opvallend is dat er met betrekking tot deze rangordening veel overeenkomst 

bestaat tussen probationweckers en rechters. Ook voor hen bleken de aard 

van het delikt, en het strafrechtelijk verleden de belangrijkste facto-

ren voor het bepalen van het advies. Maar behalve maatschappelijke en sta-

biliteitsfactoren betrokken zij ook houdingen van de cliënt in hun be-

schouwingen (7). 

Ook in Engeland ligt het accent op assistentie van de rechter ten behoeve 

van een oordeelkundige beslissing (Criminal Justice Act 1948). 

Volgens een rapport van de Streatfeild commissie behoort een rapport de 
volgende elementen te bevatten (10): informatie over gezinsleven van de 

cliënt en gezinsachtergrond; houding ten opzichte van het gepleegde de-

likt en ten opzichte van maatregelen genomen ten aanzien van vorige 

veroordelingen; physieke en mentale gezondheidstoestand; beoordeling van 

de clant's persoonlijkheid en karakter. 

De realiteit bleef echter ver beneden de verwachtingen. Slechts ongeveer 

de helft van de rapporten in Perry's onderzoek gaf redelijke informatie 

over gezinsachtergronden, en maar 21% over de huidige gezinssituatie; ge-

gevens over huisvesting ontbraken in 46,4% van de gevallen. 

De onderzoeker concludeerde dat het gemiddelde voorlichtingsrapport geen 

gegevens bevatte over onder meer: politie-antecedenten, deliktverleden en 

veroordelingen; leefomstandigheden en woonbuurt, financiële positie en 

gezondheid; de persoonlijkheid en houdingen van de cliënt. Het rapport 

bevatte wel gegevens over: opleiding en arbeidssituatie; hóuding ten opzichte 

van het gepleegde feit; elementaire feiten over ouders en broers/zusters; 

leeftijd en geslacht; een advies. 
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In Nederland vond Buikhuisen als opvallend feit dat een groot aantal va-

riabelen -ongeveer een derde- betrekking had op ouderlijk huis en op-

voeding, terwijl variabelen die betrekking hebben op lichamelijke en 

psychische gesteldheid en op arbeidssituatie relatief weinig voorkwamen. 

Evenals in Engeland trof het de Nederlandse onderzoekers dat vooral in-

formatie die gemakkelijk voorhanden is in de rapporten voorkomt. Bovendien 

vraagt men zich af wat de relevantie is van zaken als "aantal inwonende 

kinderen" of "lagere schoolperiode", terwijl bijvoorbeeld de omstandig-

heden waaronder het delikt werd gepleegd zo vaak ontbreekt. Ook gezins-

achtergronden ontbreken opvallend vaak en de vraag die in beide landen 

werd gesteld is of die informatie niet voorhanden is, dan wel niet rele-

vant geacht wordt. Wel is het zo dat de geboden informatie verband houdt 

met de aard van het delikt. Zo werd bijvoorbeeld agressie t.o.v. vrouw 

en kinderen vaker genoemd bij agressieve delicten dan bij andere delik-

ten. Maar de criteria die de maatschappelijk werker hierbij hanteert ble-

ken toch onduidelijk. Merkwaardig is verder nog de bevinding dat arron-

dissementen verschillen met betrekking tot het rapportage beleid: er wordt 

verschillend gedacht over het belang van bepaalde variabelen, waarbij in 

de kleinere arrondissementen uitgebreider werd gerapporteerd dan in de 

grotere. Buikhuisen c.s. hebben op grond van de criminologische literatuur 

per deliktcategorie een lijst samengesteld van relevante variabelen, en 

die vergeleken met de aanwezigheid daarvan in de rapporten. 

Ge meeste daarvan werden nog niet in de helft van de rapporten vermeld. 

Zo werd bij vermogensdelikten "werkloosheid" slechts in 522 en "directe 

aanleiding tot het delikt" in 432 van de rapporten genoemd. Bij agres-

sieve delikten kwam "agressie t.o.v. het gezin" in nog geen 402 van de 

daarvoor in aanmerking komende rapporten voor. En bij sexuele delikten 

werden variabelen als "relatie dader-slachtoffer" en "provocerende om-

standigheden" in onvoldoende mate gemeld. 

Wat mag men uit het bovenstaande nu concluderen? 

len eerste valt het grote aantal ontbrekende gegevens op of dit nu gemeten 

wordt op grond van min of meer expliciete criteria -zoals in Engeland- 

of op grond van aanwezige criminologische kennis -zoals in ons land-. 

Onbekend blijft daarbij of het ontbreken van gegevens het gevolg is van 

het oordeel van de maatschappelijk werker over de relevantie van het ge-

geven voor een bepaald geval, dan wel het gevolg is van het feit dat de 

werker de juiste gegevens niet ter beschikking had. 
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Hen kan ook andere criteria aanleggen. Als de rechterlijke macht verklaart 

een totaalbeeld van de cliënt te verlangen teneinde te kunnen komen tot 

een individualiserende rechtspraak dan is dit zo'n vaag criterium dat de 

maatschappelijk werker daarmee slecht uit de voeten kan. Ook wanneer men 

elementen zou willen aandragen met enige predictieve waarde ten aanzien 

van toekomstig gedrag begeeft men zich op glad ijs. Noch maatschappelijk 

werkers noch psychiaters blijken in staat in dit opzicht tot behoorlijke 

predicties te kunnen komen (11). 

Net komt ons voor dat het probleem bij het bepalen van de relevantie van 

verzamelde gegevens ten minste drie oorzaken heeft. 

- onduidelijkheid over de exacte doelstelling van voorlichtingsrapportage. 

- het onvoldoende toepassen van criminologische kennis over oorzaken van 

delinquent gedrag. 

- het ontbreken van voldoende kennis over factoren die predictief zijn 

voor toekomstig gedrag. 

Een der oplossingen voor de huidige problemen ligt ons inziens zeker in 

een veel sterker gestructureerde voorlichtingsrapportage waarbij de sa-

menstellende delen van zo'n rapport periodiek zouden moeten worden ge- 

toetst en wetenschappelijk moeten worden geëvalueerd op hun relevantie voor 

beslissers en hulpverleners. 

1.4 Tenslotte een laatste belangrijk aspect van het voorlichtingsrapport 

en dat is het effect  van het uitgebrachte advies op de uitspraak van de 

rechter. 

Al het tot nu toe beschikbare onderzoek toont aan dat het verband tussen 

beiden bijzonder sterk is. 

Carter en Wilkins komen in hun Californische onderzoek tot de slotsom 

dat een advies tot reclasseringstoezicht in ongeveer 95% van de gevallen 

door de rechter wordt overgenomen. Wordt er gevangenisstraf geadviseerd 

dan is de overeenkomst tussen advies en vonnis minder groot (12). Allen 

c.s. constateerde na een overzicht van de onderzoekliteratuur,dat die 

overeenkomst niet overal in de V.S. even eenduidig is, maar over het alge- 

meen worden de adviezen van probation-werkers voor het merendeel door,de 

rechter opgevolgd (7). 

In Engeland vond Perry -evenals Carter en Wilkins in Calitornië- dat 

onervaren ambtenaren vaker probation adviseerden, terwijl degenen met 

meer ervaring daarin voorzichtiger waren. Overigens werd in 40% van de 
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onderzochte rapporten geen duidelijk advies uitgebracht. Dit hield waar-

schijnlijk verband met de verwachting van de maatschappelijk werker dat 

de rechter in deze gevallen een gevangenisstraf zal opleggen, en daarom 

onthield hij zich liever van advies. Bovendien was de kans groot dat hij 

deze cliënt bij voorwaardelijke in vrijheidsstelling weer in zijn case-

bad kreeg: zou de probation werker een gevangenisstraf hebben geadvi-

seerd, dan zou dit zijn latere hulpverleningsrelatie met de cliënt na-

delig hebben kunnen beinvloeden. 

Verblijf in een detention centre of borstal-training voor minderjarigen 

werd door de probation werkers positiever beoordeeld en daarom wel gead-

viseerd. 

Opvallend is wel dat van de positieve adviezen voor toezicht slechts 56,72 dooi 

de rechter werd opgevolgd, terwijl dit van de negatieve adviezen maar 

Liefst 96,4% was. De negatieve adviezen omvatten allen een vrijheidstraf 

of maatregel (m.b.t. minderjarigen). 

Nine e.a. onderzochten de invloed van verschillende vormen van voorlich-

tingsrapportage op de beslissing van de rechter. Zij vonden dat wanneer 

het rapport een duidelijke aanbevelingvoor probation bevatte de kans dat 

er toezicht werd opgelegd veel groter was dan wanneer het rapport alleen 

sociale informatie bevatte. Adviezen voor reclasseringstoezicht leidden 

tot minder opgelegde vrijheidsstraffen (12). 

Een Australisch onderzoek naar beslissingen van de kinderrechter con-

stateerde dat de belangrijkste factor bij die beslissingen het advies 

van de maatschappelijk werker was. Als er geen advies was dan speelden 

de volgende factoren de beslissende rol: aantal eerdere contacten met 

de kinderrechter, aard van het delikt, leeftijd, en eerdere politiecon-

tacten (13). 

Uit het Nederlands onderzoek bleek dat in een vrij groot aantal gevallen 

(+ 302) geen advies werd uitgebracht (3). De uitgebrachte adviezen be- - 

troffen in 412 reclasseringstoezicht; hiernaast werd het vaakst een voor-

waardelijke vrijheidsstraf (35%) en een sepot (25%) geadviseerd. 

Ook in ons land bestaat aanzienlijke overeenstemming tussen het gegeven ad-

vies en het opgelegde vonnis en de vraag is natuurlijk waarom dit zo is. 

Carter en Wilkins schetsen 4 mogelijkheden ter verklaring van die overeen-

stemming: 

1. de rechter heeft groot vertrouwen in de competentie van de maatschappe-

lijk werkers. 

2. sommige verdachten komen "evident" in aanmerking voor gevangenisstraf of 

probation 



- 14 - 

3. probation werkers anticiperen in hun aanbeveling op de uitspraak van de 

rechter 

4. maatschappelijk werkers en rechters stemmen overeen in de selectie van 

relevante factoren ten aanzien van de te nemen beslissing. 

Waarschijnlijk is voor alle mogelijkheden wel iets te zeggen hoewel de hypo-

thesen 2 en 3 de minste steun in empirisch materiaal vinden. Vooral de vierde 

hypothese lijkt bevestigd te worden door ander onderzoek. Zowel probation 

werkers als rechters hechten veel belang aan delictvariabelen. Anderzijds ge-

ven lokale verschillen in uitspraken aan dat er regionaal duidelijke ver-

schillen in beleid bestaan. Maar toch blijkt overal de overeenstemming tussen 

adviezen en uitspraken groot. Gezien het feit dat probation werkers niet al-

tijd van te voren weten welke rechter het geval zal behandelen lijkt het 

waarschijnlijk dat er op lokaal niveau een zekere consensus ontstaat over 

het beleid in dezen. bine e.a. besluiten op grond van hun gegevens dat men 

van een bepaalde invloed van maatschappelijk werkers op rechters kan spre-

ken. Kraus is het hiermee eens en heeft met betrekking tot de jeugdrechtbank 

zelfs berekend in hoeverre de rechter -beinvloed door het rapport- beslui- 

ten neemt die hij, zonder rapport, niet zou nemen. Deze "degree of aeeep-

tance" was voor probation 21%, voorresidentiële behandeling 65%, voor be-

rispingen 59% en voor geldboetes 67%. 

Toch blijkt het moeilijk om de invloed van sociale rapporten op de uitspraak 

van de rechter op juiste waarde te schatten. Horden er sinds de invoering 

van de voorlichtingsrapportage inderdaad minder vrijheidsstraffen uitgespro-

ken en is daar dan sprake van een causaal effect? 

Heeft enerzijds de voorlichtingsrapportage geleid tot uitspraken die beter 

op de individuele persoonlijkheid zijn afgestemd, en heeft dit dan weer 

geleid tot effectievere resocialisatie? Dit zijn vragen waarop we (nos) 

geen bevredigend antwoord kunnen geven. 

Deze paragraaf afsluitend kan men het volgende concluderen. 

Voorlichtingsrapporten schieten tekort in een aantal opzichten. Er is een 

duidelijk gebrek aan betrouwbare en valide informatie. We weten niet of 

andere maatschappelijk werkers dezelfde informatie over de cliënt naar voren 

zouden brengen, noch in hoeverre de geboden informatie op zijn juistheid ge-

checkt is. 

Ernstige vragen rijzen eveneens ten aanzien van de relevantie van veel van 

wat in het rapport geboden wordt. 



- 15 - 

De meeste bezwaren tegen de voorlichtingsrapportage komen voort uit een ge-

brek aan structuur in de rapporten en uit de grote vrijheid van de maat-

schappelijk werker bij zijn taakuitoefening. Men heeft wel eens de indruk 

dat hij zijn werk veelmeer als een kunst dan als een wetenschappelijk onder-

bouwde taak opvat. 

Aan de andere kant moet erkend dat de wetenschappelijke basis waarop het 

gehele diagnostische en behandelingsmodel steunt uiterst zwak is. Diag-

nose, behandeling en predictie van toekomstig gedrag blijken bij toetsing 

in de praktijk tot zeer teleurstellende resultaten te leiden. 

Toch willen wij een pleidooi houden voor een adequate voorlichting aan ge-

rechtelijke autoriteiten, omdat zij nu eenmaal beslissingen nemen die diep 

ingrijpen in de levens van mensen. 

Het komt ons echter voor dat die voorlichting op belangrijke punten verbe-

terd zou moeten worden. Suggesties hiervoor zullen in het slothoofdstuk 

aan de orde komen. 
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In deze paragraaf willen we kritisch kijken naar de wijze waarop het jus-

titieel maatschappelijk werk probeert de taken van hulpverlening en toe-

zicht te vervullen. Hierbij maken we geen nauwkeurig onderscheid tussen 

hulpverleningstaken en toezichtstaken. Dat doen we omdat in de meeste lan-

den dit onderscheid niet in die mate op de voorgrond treedt als in Neder-

land. Hoewel het dilemma van de rolverwarring of, zoals men in de kinder-

bescherming zegt, van "de twee petten" ook in andere landen optreedt (bv. 

in Engeland en Zweden) heeft het daar toch niet geleid tot een zo ex-

treme positiebepaling als in ons land, waar men in beginsel alleen hulp 

wil verlenen op basis van absolute vrijwilligheid. 

Bovendien komt uit de onderzoekliteratuur naar voren dat in zijn algemeen-

heid het justitieel maatschappelijk werk -zowel ten aanzien van minderja-

rigen als ten aanzien van volwassenen- tenslotte toch een "helpen onder 

dwang" is, zoals Snel reeds in 1972 geconcludeerd heeft (14). 

We zullen nu eerst de uitgangspunten van het maatschappelijk werk bezien, 

waarbij ook het dilemma tussen hulp en controle en de toegepaste werkmethoden 

aan de orde komt. Hierna volgen een aantal voorbeelden van experimenten • 

en nieuwe benaderingen waarbij die projecten steeds op hun effectiviteit 

bekeken worden.. 

2.1 Uitgangspunten van het justitieel maatschappelijk werk  

Zoals hierboven reeds aangeduid gaat het justitieel maatschappelijk werk 

gebukt onder het steeds weer terugkerend dilemma van de scheiding tussen 

de hulpverlenende taak en de toezichtsverplichting (hoewel deze in ons 

land wettelijk niet als zodanig bestaat). 

Dit dilemma wordt overal ervaren en men kan zeggen dat maatschappelijk 

werkers over het algemeen de opvatting zijn toegedaan dat hulpverlening 

alleen dan positieve resultaten zal kunnen opleveren wanneer het in een 

vrijwillig kader plaatsvindt. 

Dit uitgangspunt -of beter gezegd axioma- is echter merkwaardig genoeg 

zelden empirisch getoetst en wat er aan toetsing voorhanden is geeft nau-

welijks steun aan die veronderstelling. 
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In ons land is binnen de kinderbescherming gepoogd om, in experimentele 

vorm, zowel de scheiding tussen hulp en recht als de integratie daarvan 

op zijn effecten uit te proberen. Dit is gebeurd in het kader van ont-

wikkelingsprojecten die gesubsidieerd werden door de Ministers van Jus-

titie, CSM en Volksgezondheid en Milieuhygiëne (15). 

Twee projecten toetsten de scheiding tussen hulp en recht. Het project 

Opperdan te Zaandam en het ontwikkelingsproject Jeugdwelzijnsbeleid Fries-

land. Eén project evalueerde de geintegreerde hulpverlening bij de Stich-

ting Instelling voor Jeugd en Gezin te Zwolle. 

Opmerkelijk is dat uit alle interviews met de betrokken werkers een rela-

tieve tevredenheid met de nieuwe werkmethode bleek, en dit geldt voor de 

drie projecten. Cliënten werden alleen in het Zaandamse project geinter-

viewd en ook zij bleken te spreken over de nieuwe benadering. 

Wat de scheiding tussen gezagsuitoefening en hulp betreft kwam naar voren 

dat lang niet alle bemoeienissen jegens cliënten zich als hulp dan wel als 

gezagsuitoefening lieten typeren. Een groot aantal taken werden nu eens 

door de jeugdbeschermer dan weer door de hulpverlener uitgevoerd, afhanke-

lijk van de individuele cliënt en de samenwerking tussen beide functiona-

rissen. Het is echter op grond van deze projecten onmogelijk om tot duide-

lijke conclusies te komen over de effecten van deze veranderde vormen van 

samenwerking op de kwaliteit van de hulpverlening of op het functioneren 

van de minderjarige. De wetenschappelijke evaluatie van de experimenten is 

hiervoor te zwak geweest. Men heeft zich voornamelijk beperkt tot de zgn. 

proces-evaluatie die onderzoekt hoe het nieuwe systeem functioneert en hoe 

tevreden de gebruikers ervan zijn. Hierbij werd echter geen gebruik ge-

maakt van v66r- en nametingen, of van controlegroepen, terwijl de steek-

proeven zeer gering van omvang waren. Aan de vraag naar mogelijke effecten 

van scheiding dan wel integratie van hulp en recht op het functioneren van 

cliënten, in vergelijking met eerder gehanteerde hulpverleningssystemen is 

men helemaal niet toegekomen. Dit is zeer te betreuren omdat toch veronder-

steld mag worden dat dit de uiteindelijke doelstelling van de projecten 

was. 

In het volwassen strafrecht lijkt de sterke nadruk op vrijwilligheid van de 

hulpverleningscontacten voornamelijk tot gevolg te hebben dat cliënten alleen 

zullen instemmen met reclasseringshulp als dit voor een goede rechtsgang nood 
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zakelijk blijkt of niet te vermijden valt. Zo hebben Tigges en Suyten-Edel-

broek in hun onderzoek over de vroeghulp geconstateerd dat één der doelstel-

lingen hiervan, n.1. het op gang brengen van het hulpverleningsproces nauwe-

lijks gerealiseerd wordt. Slechts in de helft der gevallen waar vroeghulp-

contact had plaatsgevonden werden de contacten voortgezet, en nadere analyse 

van deze gevallen toonde aan dat er een zeer sterk verband bestond tussen 

de aanvraag voor een voorlichtingsrapport en het voortzetten van de contacten. 

In alle andere gevallen deden de verdachten geen verder beroep op de re-

classering, terwijl de laatste evenmin pogingen leken te ondernemen om zich 

out-reachend naar de cliënten op te stellen (16). 

Met is jammer dat er zo weinig systematisch onderzoek is verricht naar 

de effecten van "gedwongen" hulpverlening vergeleken met vrijwillige hulp-

verlening. Het enige wat wij tot nu toe -op grond van veelvuldig onder-

zoek- weten is dat noch de ene noch de andere vorm kan bogen op grote 

successen in termen van blijvende gedragsverandering van cliënten of pa-

tiënten. 

Enkele aanzetten tot onderzoek wil ik niet onvermeld laten. Zo vond van 

der Linden in zijn vergelijkend onderzoek onder middellanggesttafen dat, 

na ,en follow-upperiode van 6 tot 12 maanden, 14 van de 35 harddruggebruikers 

afgekickt waren terwijl bij 8 het gebruik sterk was verminderd. Dit is een 

vrij hoog percentage. De onderzoeker schrijft dit resultaat aan twee mogelijke 

oorzaken toe: het gedwongen afkicken en de rustperiode tijdens de detentie 

die ook een geestelijk herstel kan betekenen (17). 

Een recent Duits onderzoek naar de effecten van gedwongen behandeling van 

drugverslaafde jongeren kwam tot de conclusie dat de resultaten van een der-

gelijke behandeling vergelijkbaar waren met die van vrijwillige behandeling 

(17a). Een half jaar na afloop van de behandeling bleek ongeveer een derde 

van de proefpersonen drug-vrij te zijn, een kwart meldde toch enig drugge-

bruik en 45,51 was weer aan hard drugs verslaafd geraakt. 

Gezien het feit dat de populatie >cel prevemtief gedetineerden en veroor-

deelden bevatte en zowel de traditionele criminaliteit als overtredingen 

van de opiumwet sterk verminderd waren kan men van een redelijk resultaat 

spreken. Opmerkelijk was bovendien dat van alle cliënten tweederde verklaar-

de de gedwongen behandeling een noodzakelijke en juiste zaak te vinden. 

Allen e.a. melden een onderzoek uit Maryland waarbij zeden- en geweldsde-

linquenten door de rechter naar een speciale kliniek werden verwezen, waar-

na een periode van streng reclasseringstoezicht volgde. Het programma 

had een positief effect op de recidive van de behandelden -gemeten naar 

arrestaties, veroordelingen en nieuwe detenties (18). 
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Een belangwekkend onderzoek werd uitgevoerd naar de effecten van gedwon- 

gen en vrijwillige hulpverlening aan meisjes in het kader van een toezichts-

maatregel (19). Hierbij werden 68 meisjes volgens toeval verdeeld over 

een experimentele groep (waarin gedwongen hulpverlening) en een controle-

groep (alleen hulpverlening indien door cliënten verzocht). Significante 

veranderingen in termen van gedragsverbetering traden op in de experimen-

tele groep maar niet in de controlegroep. Deze gegevens suggereren dat er 

met gedwongen hulpverlening wel degelijk iets te bereiken valt. En hoewel 

het onderzoek op dit terrein te schaars is om er duidelijke uitspraken 

op te funderen lijkt de bewering dat hulpverlening in een gedwongen kader 

geen resultaten kan afwerpen in ieder geval een onbewezen stelling. 

Nu is het echter geen toeval dat deze spanning tussen hulpverlening ener-

zijds en toezicht anderzijds voor de justitiële werkers zo'n probleem 

vormt. Dit houdt verband met het feit dat de meeste van deze werkers een 

maatschappelijk werk opleiding hebben gevolgd (In Nederland moeten sinds 

1968 reclasseringsambtenaren in het bezit zijn van een diploma sociale 

academie). 

Het maatschappelijk werk gaat er van uit dat (20): 

- mensen kunnen en zullen veranderen als ze maar de juiate hulp op de 

juiste tijd, en in voldoende mate ontvangen; 

- gegeven de complexiteit en verwevenheid van problemen, individuele 

hulp noodzakelijk is; 

- de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie bepalend is voor het slagen 

van die hulp; 

- de motivatie van de cliënt bepalend is voor het welslagen van de hulp-

verlening. 

Deze uitgangspunten vinden hun uitdrukking in de case-work methode waar-

bij men gedragsverandering als het resultaat ziet van een steunende hulp-

verlenende relatie tussen maatschappelijk werker en zijn cliënt. Het is 

nu met name het laatste uitgangspunt dat de problemen veroorzaakt omdat 

contacten met het justitieel maatschappelijk werk meestal het gevolg zul-

len zijn van onvrijwillige contacten met het justitiële apparaat. De mo-

tivatie van de cliënt tot gedragsverandering moet men daarbij niet te hoog 

inschatten: een dergelijke gemotiveerdheid kan voorkomen, maat is zeker 

geen regel. 

Over het algemeen zien de maatschappelijk werkers geen duidelijke uitweg 

voor dit probleem: sommigen van hen accepteren in de praktijk het gedwongen 

kader waarbinnen ze moeten opereren, anderen houden vast aan het beginsel 

van de vrijwilligheid. 
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Met betrekking tot ons land is 	enig onderzoek verricht naar houdin- 

gen van reclasseringsmedewerkers (21). Wat de vraag naar vrijheid en 

dwang aangaat neigen deze laatste er toe te kiezen voor de volledige vrij-

heid van de cliënt, maar ze vinden wel dat de medewerker zou moeten trach-

ten cliënten te overreden om noodzakelijk geachte hulp te accepteren. 

De controlefunctie acht men onjuist; het meest negatief staat men ten 

opzichte van controle van alcoholgebruik en van controle bij week-end 

verlof; eveneens negatief staat men tegenover controle tijdens straf-

onderbreking en toezicht op een gevaarlijke cliënt, terwijl de menin-

gen verdeeld zijn over toezicht in plaats van preventieve hechtenis. 

De houdingen ten aanzien van het werk liggen geheel 

in de traditie van de maatschappelijk werk filosofie. Het belangrijk- 

ste vindt men de hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren van 

de cliënt hetgeen men voornamelijk in gesprekken met de cliënt tracht 

te bereiken. Als tweede rangschikken de medewerkers de hulpverlening ge- 

richt op materiële zaken. Een opvallend resultaat van het onderzoek is wel dat 

degenen die hulp, gericht op het persoonlijk functioneren zeer belang-

rijk vinden ook meer belang hechten aan het activeren. van de cliént 

en aan het uitgangspunt dat de cliënt zelf het initiatief moet nemen, 

terwijl degenen die de materiële hulpverlening voorop stellen minder ge-

neigd zijn de cliënt vrij te laten en het initiatief bij hem te leggen. 

Ook bleken zij bij dit type hulpverlening minder vaak mentaal belast te 

worden. We zien dus dat de basisfilosofie van de justitiële hulpverlening 

zeer sterk bepaald wordt door het feit dat deze hulpverlening wordt gebo-

den door maatschappelijk werkers, die een speciale opleiding volgden ge-

richt op individueel case-work. 

We zouden ons echter dienen te realiseren dat het hier nier om een soort 

noodwendige ontwikkeling gaat. Gezien de povere resultaten die tot 

nu toe met individuele hulpverlening werd geboekt -en waarop we later 

terugkomen 	lijkt de continuering van het huidige model geenszins 

een vanzelfsprekende zaak. In de Verenigde Staten wordt de laatste tijd 

steeds meer gepleit voor een hulpverleningsmodel waar de hulpverlener 

een soort makelaar in diensten is. In dit model wordt veel minder nadruk 

gelegd op een goede relatie tussen individuele cliënt en zijn hulpver-

lener. Veeleer is het diens taak na te gaan welke concrete behoeften de 

cliënt heeft, welke instellingen hem bij de oplossing daarvan kunnen 
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helpen, en er op toe te zien dat hij de benodigde diensten werkelijk krijgt. 

De hulpverlener stelt zich niet ten doel de client of zijn gedrag te ver-

anderen, maar te zorgen dat zo adequaat mogelijk in diens concrete noden 

en behoeften wordt voorzien. Een dergelijke benadering lijkt heel goed 

te rijmen met een toezichthoudende taak, waarbij bijv. nagegaan kan wor- 

den in hoeverre bepaalde programma's gevolgd worden, dan wel op bepaalde 

hulpverleningsmogelijkheden wordt ingegaan. 

Het is echter duidelijk dat voor een dergelijke taakinvulling een maat-

schappelijk werkopleiding geen absolute vereiste is: ook anderen dan maat-

schappelijk werkers zouden zich de nodige kennis en vaardigheden eigen kun-

nen maken. Maar ook indien men hiervoor een maatschappelijk werk opleiding 

bij uitstek geschikt 	acht 	mag de vraag gesteld of daarbinnen niet 

plaats zou moeten zijn voor een specialisatie "justitieel maatschappelijk 

werk" waarin onder meer aan bovengenoemde aspecten aandacht wordt besteed. 

2.2 Verschillende vormen van justitiële hulpverlening  

Er ie op het terrein van de justitiële hulpverlening reeds heel wat geëxpe-

rimenteerd, hoewel de experimenten helaas lang niet altijd behoorlijk zijn 

geëvalueerd. Enkele hoofdlijnen willen we hier behandelen en wel de tradi-

tionele hulpverlening, enkele experimenten met intensief toezicht en bege-

leiding, het gebruik van vrijwilligers of milieu specifieke hulpkrachten, 

en teamhulp in plaats van individuele hulp. Steeds zal daarbij bekeken wor-

den in hoeverre de aangewende methoden effectief bleken. Als criteria voor 

effectiviteit worden onder meer gehanteerd: een verminderde recidive, een 

verbetering van sociaal functioneren -meestal in termen van het verrichten 

van arbeid- en een verbeterd functioneren in de gezinskring. 

2.2.1 De traditionele reclasseringshulp  

Het meeste onderzoek op dit terrein is verricht in de Angelsaksische lan-

den. 

Een uiterst nauwgezet onderzoek is ongetwijfeld dat van Waller "tien released 

from prison" waarin hij 423 mannen onderzoekt die een representatieve steek-

proef vormen uit de populatie die in 1963 ontslagen werd uit de gevange- 
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nissen van de Canadese provincie Ontario (22). Ongeveer de helft van deze 

groep kwam in aanmerking voor een voorwaardelijke in vrijheidsstelling en 

kwam onder toezicht te staan van een reclasseringswerker. De anderen moes-

ten hun volledige straf uitzitten. Zij dienden als controlegroep voor de 

groep "on parolen . 

Van de V.I.-groep werd 44% binnen twee jaar na vrijlating weer gearresteerd; 

van de controlegroep was dit 68%. Het verschil is terug te voeren op het 

selectiebeleid van de parole-board .waardoor de V.I.-groep een betere risi-

co-groep vormde. 

De meeste ex-gedetineerden hadden aanzienlijke moeilijkheden bij hun terug-

keer in de maatschappij. Zeer weinigen werden bij de gevangenis afgehaald. 

Alleen de politie - en niet de reclasseringswerkers- toonde in feite be-

langstelling voor hen. Het beste deden degenen het die een gezin hadden waar 

ze op terug konden vallen, en die werk kregen. 

Leeftijd en strafrechtelijk/ verleden bleken de beste predictoren voor latere 

arrestaties en veroordeling. Variabelen die, na de detentie, sterk verband 

hielden met al dan niet arrestatie binnen 24 maanden, waren arbeid, spoe-

dig contact met de kinderen, ongunstige vrienden, vechten en veelvuldig 

drinkgedrag. 

De invloed van het reclasseringstoezicht bleek uiterst gering. De reclasse-

ring zag er op toe dat de ex-gedetineerde werk zocht en dientengevolge wa-

ren meer V.I. gestelden dan mannen uit de controlegroep in het arbeidspro-

ces ingeschakeld tijdens het eerste follow-up jaar. Hiernaast bleek het 

reclasseringstoezicht de kansen op arrestatie slechts te verminderen gedu-

rende de eerste 6 follow-up maanden. Het is ook de vraag of men een succes-

volle invloed van het reclasseringstoezicht kan verwachten als dit neerkomt 

op gemiddeld een of twee gesprekken per maand met de cliënt, op het kan-

toor van de instelling. Soortgelijke resultaten worden gemeld door Ameri-

kaanse onderzoekers. In een Californische studie werd mislukking gedefi-

nieerd als de intrekking van de voorwaardelijke veroordeling op grond van 

overtreding van de opgelegde bijzondere voorwaarden of van het plegen van een 

nieuw delict (23). Vergeleek men de succesvolle gevallen met de mislukte 

dan bleek mislukking sterk verband te houden met eerdere strafrechtelijke 

factoren (strafregister, jeugddelinquentie). Mislukte gevallen kwamen ook 

vaker uit lagere socio-economische groepen en hadden minder opleiding dan 

de succesvolle gevallen. Tenslotte toonden ze een grotere instabiliteit in 

hun beroepsleven en huwelijksleven. 
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Wat in alle studies in dit opzicht opvalt is dat de hier genoemde straf-

rechtelijke factoren,en factoren die met sociale integratie samenhangen 

sterke predictoren vormen voor later succes en mislukking. Hiermee wordt 

bij de selectie van kandidaten voor een V.I. of bij het opleggen van een 

voorwaardelijke veroordeling overigens al rekening gehouden. 

Het ziet er naar uit dat de hulpactiviteiten van de reclassering hieraan 

bijzonder weinig kunnen bijdragen of afdoen. 

2.2.2 Intensief reclasseringstoezicht  

Talloos zijn de experimenten op het terrein van intensief toezicht. Hier-

mee wordt in het algemeen gedoeld op projecten met een sterk gereduceerde 

case-load en op projecten met speciale vormen van toezicht. Het model gaat 

uit van een aantal vooronderstellingen die op de volgende wijze met elkaar 

samenhangen (24). 
betere dienst- 

Vermindering van 	meer contacten—, verlening; ef- --> vermindering van 

case-load 	 fectieve behan- 	recidive . 

deling 

Nu is dit model gelukkig reeds meermalen getoetst zodat we in staat zijn 

daar enkele conclusies aan te verbinden. 

Een Engels experiment is IMPACT waarbij men het effect wilde meten van in-

tensieve praktische interventie in werk-, gezins-, en vrijetijdssituaties 

van "hoge risico" cliënten. 

De case-load van de reclasseringswerkers werd beperkt tot zo'n 20 geval-

len, terwijl ze werden vrijgesteld van andere taken zoals het opstellen van 

voorlichtingsrapporten. Het voornaamst criterium voor succes of mislukking 

was al dan niet arrestatie voor een standaardmisdrijf binnen één jaar na 

onder toezichtstelling. 

Met de experimentele groep werden meer contacten gelegd dan met de contro-

legroep terwijl men ook meer aandacht kon schenken aan zaken als het zoeken 

van werk, het zorgen voor een vakantie e.d. Bovendien vonden deze contacten 

minder vaak in het kantoor van deze reclassering plaats. Eén en twee jaar 

na de start van het experiment bleek er geen verschil in aantal veroor-

deelden te zijn tussen de experimentele en controlegroep. In één van de 

vier regio's had de intensieve supervisie een vertragend effect: in de eer-

ste 6 maanden werden meer controle personen veroordeeld dan experimentele, 
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maar dit effect was slechts van tijdelijke aard. Een typologie werd ont-

worpen op grond van twee dimensies: "criminele neigingen" en "persoonlijke 

problemen" en deze leverde een differentieel behandelingseffect op voor 

verschillende typen cliënten. Het type cliënt met matige tot uitgesproken 

criminele neigingen en gemiddeld tot weinig persoonlijke problemen deed 

het veel slechter dan onder normaal reclasseringstoezicht -in termen van 

veroordelingen-. Anderzijds suggereren de gegevens dat cliënten met weinig 

criminele neigingen en veel persoonlijke problemen het in het experiment 

beter deden. 

De auteurs concluderen dat intensief toezicht in feite geen effect 	heeft 

op de recidive, maar dat enkele resultaten wijzen op differentiële behan-

delingseffecten voor verschillende typen cliënten (25). 

Een nog ambitieuzer experiment werd opgezet in Zweden, tussen 1974 en 1978 

waarbij in de reclasseringsregio van Sundsvall de volgende voorzieningen 

werden getroffen: een drievoudige versterking van de staf, twee opvangte-

huizen met elk 20 plaatsen, een socio-medische kliniek en een functionaris 

speciaal aangetrokken om voor werk te zorgen voor cliënten (26). 

De.cliënt mocht zijn eigen hulpverlener kiezen. Deze hulpkracht kreeg een case-

bad van slechts 3 cliënten en zijn voornaamste taak was .de  behoeften van de 

cliënt te peilen en stappen te ondernemen om daarin te voorzien. Cliënten 

met een gemiddeld recidive risico zouden intensief begeleid worden, hetgeen 

in het begin 1 contact per week betekende. Drie verschillende uitkomsten 

-van het experiment werden gemeten: recidive, alcoholmisbruik, en aanpassing 

aan het arbeidsleven. 

Opvallend was dat ook hier -evenals uit de studie van Waller en van het 

Home Office bleek- een vermindering van de recidive in de experimentele 

groep slechts tijdelijk was. Na de follow-up periode van 2 jaar was er geen 

verschil tussen experimentele en controlegroep in termen van aantallen mis-

drijven, aard van het delict, ernst van de opgelegde sanctie, alcoholmis-

bruik en aanpassing aan de arbeid. De auteur ziet als een der redenen voor 

mislukking het feit dat contacten tussen cliënt en werker zo zeldzaam wa-

ren, n.l. gemiddeld 14 uur per jaar. De oorzaak hiervan was dat contacten 

meestal plaatsvonden op initiatief van de clant en niet op initiatief van 

de werker. De resultaten die ons uit de V.S. bereiken wijzen in exact de-

zelfde richting. In een evaluatief overzicht van de voornaamste projecten 
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op dit gebied besluiten Banks e.a. dat er geen steun is gevonden voor de 

veronderstelling dat vermindering van de case-load een betere resociali-

satie van cliënten tot gevolg zou hebben (27). 

De auteurs tekenen hierbij aan dat in deze projecten de contactfrequentie 

wel is toegenomen maar dat men daar weinig conclusies aan kan verbinden 

zolang men niets weet van de kwaliteit van die contacten. En dit laatste 

wordt in geen enkel project gemeten. 

Anderzijds is het de vraag hoe intensief intensieve supervisie nu wel is, 

of kan zijn. Zelfs al heeft de reclasseringswerker iedere week contact met 

de cliënt dan maakt het geen wezenlijk verschil of dit contact nu I uur 

dan wel een half uur duurt, gezien het feit dat er dan nog 167 uren in 

de week zijn die de cliënt met andere zaken en personen kan vullen. 

Tenslotte is er een nog fundamenteler probleem: wanneer men intensieve 

supervisie gaat toepassen op bepaalde groepen cliënten dan gaat men er van 

uit dat men in staat zal zijn cliënten te classificeren naar de noodzaak 

voor differentiële niveau's van supervisie. 

Nu zijn er in de V.S. een aantal classificaties in omloop hetzij gebaseerd 

op recidive risico's van cliënten, hetzij op hun behoefte aan begeleiding. 

Helaas is nog weinig onderzoek verricht ter validering van dergelijke in-

strumenten, met uitzondering van de California Base Expectancy Score die 

op effectieve wijze het recidive risico van verschillende groepen cliënten 

weet te prediceren (28). 

Zou men een dergelijk instrumentarium kunnen combineren met een adequate 

classificatie van behoeften van cliënten aan verschillende typen begelei-

ding en behandeling, dan zouden wellicht betere resultaten geboekt kunnen 

worden. Sommige resultaten van IMPACT en studies van Palmer voor de Cali-

fornia Youth Authority wijzen in die richting (29). Het. ziet er naar uit dal 

op dit terrein nog veel experimentatie en evaluatief onderzoek verricht zal 

moeten worden want onze kennis heeft geen gelijke tred gehouden met onze 

pretenties. Of zoals het Home Office rapport over IMPACT zegt: "it has 

become clear that the prospects of a big and final breakthrough are remote, 

and knowledge is more likely to be achieved through aseries of progressive 

approximations". 

2.2.3 De inzet van bepaalde hulpkrachten  

Veel discussie is -en wordt nog steeds- gevoerd over het nut van het 

inzetten van vrijwilligers bij het reclasseringswerk of als gezinsvoogd. 
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De studies die ons onder ogen kwamen naar het effect van een dergelijke 

inzet zijn allen van Amerikaanse makelij. Toch hebben ze een portee die 

de louter lokale context voorbijstreeft en daarom willen we ze hier 

vermelden. Een kwalitatief goed onderzoek werd uitgevoerd in de staat 

New Mexico waarbij cliënten op toevalsbasis (random-assignment) werden 

toebedeeld aan 2 experimentele groepen, n.1. team-toezicht en vrijwilli-

gerstoezicht, en aan een controlegroep waarbij het traditionele reclas-

seringstoezicht werd uitgeoefend (30). 

De vrijwilligers groep bestond uit 75 onbetaalde burgers die een case-load 

van 1 tot 3 cliënten hadden. Deze burgers werden vooraf geworven, gese-

lecteerd en getraind. Na training werd iedere vrijwilliger gematcht met 

een cliënt op basis van factoren zoals gemeenschappelijke interessen, 

taal, woonplaats of wijk, leeftijd, behoeften en werkuren. 

Het onderzoek toonde aan dat de vrijwilligers significant meer directe 

contacten en indirecte contacten met cliënten hadden, als ook meer con-

tacten ten behoeve van cliënten dan de gewone reclasseringswerkers. Naar 

de perceptie van cliënten zelf kenden zij hen ook beter. Keek men naar 

recidive dan kwam de vrijwilligersgroep er uit met de beste resultaten: 

deze cliënten hadden het laagste aantal arrestaties ná de toezichts-

periode. 

Andere optimistische geluiden komen uit Pennsylvania waar men eveneens op 

toevalsbasis cliënten met een voorwaardelijke veroordeling of met V.I. 

toewees aan vrijwilligers en aan professionele reclasseringswerkers. Reci-

dive cijfers gedurende een follow-op periode van 10 maanden waren 14,3% 

voor de cliënten van vrijwilligers, tegen 25,9% voor cliënten van reclas-

seringswerkers (31). 

In 1970 ondernam de stad Royal Oak in Michigan een quasi-experimenteel 

onderzoek naar de resultaten van het vrijwilligerswerk bij de reclassering 

(32). 

Vergeleken werden 310 cliënten die door vrijwilligers werden geholpen met 

223 cliënten die onder traditioneel reclasseringstoezicht stonden in een 

niburige stad. Men onderzocht de recidive die gedefinieerd werd door nieuwe 

veroordelingen in een periode van 4 jaar. 

Net verschil in recidivecijfers was groot: 14,9% voor cliënten van vrij-

willigere tegen 49.8% voor de controlegroep. 
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Tenslotte willen we graag verwijzen naar een studie van Scioli en Cook van 

250 rapporten die allen vrijwilligers projecten evalueerden (33). Een eer-

ste selectie van de rapporten op grond van de vraag of het rapport de ef-

fectiviteit van vrijwilligers programma's evalueerde m.b.t. clientgedrag, 

reduceerde de te bestuderen rappérten tot 35. De meeste projecten hadden 

betrekking op voorwaardelijke veroordelingen van minderjarigen. . 

De onderzoekers zetten alle positieve significante en suggestieve niet-

significante resultaten naast elkaar en concluderen dan voorzichtig dat 

"volunteer programs performed as well as, or better than  the program 

alternatives with which they were compared". 

2.2.4 Maatschappelijk werk in team-verband  

kon reeds genoemde variant is het toepassen van team toezicht in plaats van d 

koppeling van één individuele cliënt aan zijn reclasseringswerker. Deze--va- 

riant komt wonderwel overeen met de opvatting van reclasseringswerk als 

levering van gemeenschapsvoorzieningen. Team toezicht houdt in dat een 

bepaalde case-load clienten toebedeeld .wordt aan een team reclasserings-

werkers waarbij de nadruk gelegd wordt op zowel de verscheidenheid van de 

behoeften van cliënten als op de verscheidenheid van vaardigheden van de 

werkers. Op deze wijze krijgen cliënten het maximum aan mogelijkheden tot 

hulpverlening en probleem-oplossend vermogen tot hun beschikking. Boven-

dien kan een doorlopend toezicht gegarandeerd worden, ook bij afwezigheid 

van één van de team-leden. Hiernaast bestaat de mogelijkheid voor iedere 

werker zich te specialiseren op een terrein waar hij zich bij uitstek com- 

petent meent, zodat men een verdeling naar belangstelling en bijzondere 

• capaciteiten verkrijgt. Tenslotte is ook een meer functionele arbeidsver-

deling denkbaar waarbij bijv, een werker de intake en de case-load verde-

ling verzorgt, een ander de voorzieningen in de gemeenschap en de verwij-

zingen daarheen, en een derde de toezichthoudende rol. 

Een bijkomend voordeel is ook dat de verantwoordelijkheid voor het reclas- 

seringsoptreden niet bij de individuele hulpverlener berust maar bij het 

team als geheel. Helaas is dit model nog weinig uitgetest. Het Albuquerque 

project dat hiervoor reeds genoemd is 1 30) heeft echter niet alleen het 

functioneren van vrijwilligers geëvalueerd maar ook het team-model. 

Het team bestond uit 4 leden. Twee daarvan waren verantwoordelijk voor ach- 
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viteiten die met de rechtbank verband hielden zoals o.m. voorlichtings-

rapportage. Een lid was bemiddelaar met betrekking tot gemeenschapsvoor-

zieningen en een ander lid was verantwoordelijk voor het reclasseringstoe-

zicht. 

Wanneer men de resultaten van het onderzoek bekijkt, in termen van contac-

ten met cliënten en ten behoeve van cliënten, kennis over cliënten, verwij-

zigingen, het vinden van arbeid, overtreding en van de voorwaarden, arresta-

ties gedurende de toezichtperiode en in de periode daarna, dan blijken de 

vrijwilligers er het allerbeste van af gebracht te hebben gevolgd door het 

team. Beiden modellen boekten aanzienlijk betere resultaten dan de tra-

ditionele werkmethode. Dit gold met name het aantal arrestaties na afloop 

van de toezichtperiode. 

Gevraagd naar de redenen voor hun succesvol opereren gaven de teamleden de 

volgende verklaringen: uit de verscheidenheid van meningen over bepaalde 

cliënten kwam een beter eindoordeel naar voren; specialisatie gaf meer ge-

legenheid voor herhaalde contacten met cliënt en aldus tot betere verwij-

zingen; effectievere communicatie tussen werkers onderling: betere voor-

waarden voor een continu leerproces door het gezamenlijk opdoen van kennis 

en ervaring; het doorlopend kunnen verlenen van diensten ook in geval van 

ziekte of vakantie van individuele werkers (34). 

2.2.5 De inzet van "para-professionals". 

Tenslotte nog enkele woorden over een vorm van begeleiding die vooral in de 

Verenigde Staten een zekere populariteit heeft gekregen en dat is de inzet 

van "para-professionals" of hulpverleners die tot dezelfde socio-economische 

klasse behoren, uit dezelfde woonwijk afkomstig zijn, van dezelfde etnische 

afkomst zijn en dezelfde taal spreken als hun cliënten. In de meeste geval-

len wordt dit type hulpverleners ingezet bij cliënten die bijzonder moeilijk 

te bereiken zijn en die een groot recidive risico betekenen (35). 

In een project te Philadelphia vergeleek men de uitkomsten -in termen van 

recidive- tussen de gewone professionele hulpverleners en deze speciale 

groep helpers. Er bleek geen verschil te zijn wanneer het cliënten van een 

geringe of middelmatige graad van moeilijkheid betrof. Ging het echter om 

de zeer moeilijke cliënten voor wie intensief toezicht noodzakelijk leek 

dan waren de resultaten van de speciale hulpverleners consistent beter. Toen 

echter de onderzoeker onderscheid maakte tussen latere arrestaties en over- 
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tvding van de voorwaarden van toezicht, bleek het verschil alleen de 

overtredingen te betreffen en niet de arrestaties. Dit slechts tijde-

lijke verschil in resultaten moet men waarschijnlijk wijten aan de grotere 

contactfrequentie en de betere verhouding tussen speciale helper en cliënt. 

Het POCA-project (Probation Officer Case Aide Project) startte in Chicago 

in 1968. Gedurende 3 jaar werden 52 speciale helpers ingezet voor zeer 

moeilijke gevallen. Het doel van het project was vast te stellen of dit 

type helper even effectief was 	ais professionele werkers gemeten naar 

sociale aanpassing en recidive van cliënten. 

Met betrekking tot recidive werden geen verschillen tussen experimentele 

en controlegroep gevonden. Dit gold ook voor gezinsrelaties, 

werk, huisvesting en vrijetijdsbesteding terwijl er geen aanwijzing was 

voer verbetering van deze aspecten. De conclusie van het project was dat 

dit type helpers in ieder geval dezelfde resultaten behaalden als pro-

fessionele werkers en dus in het systeem zouden kunnen worden ingezet (36). 

Een variant van het hierbovengenoemde model is een waarbij ex-gedetineerden 

worden ingezet voor hulp en toezicht van V.I.-gestelden. 

In Ohio is men in 1972 gestart met een programma waarbij 23 ex-gedetineerden 

praktisch als reclasseringswerkers werden ingezet (Parole Officer Aide 

Program). Het experiment duurde drie jaar en werd geëvalueerd door Ohio 

State University (36). Een eerste meting betrof de houding 	van de spe- 

ciale helpers ten opzichte van hun werk en de bevinding was dat deze ex-

gedetineerden niet veel van reclasseringswerkere verschilden in algemene 

benadering van hun taak. Supervisie van de concrete werkzaamheden van beide 

groepen toonde een initiële superioriteit - van reclasseringswerkers die 

echter met de jaren verdween. Zowel de teamleiders als cliënten waren erg 

ingenomen met het programma. 

Tenslotte werden de resultaten van het programma gemeten in een nationale 

survey van alle vergelijkbare projecten die in de staat Ohio plaatsvonden. 

Hieruit bleek dat de recidive cijfers van hen die onder toezicht gestaan 

hadden van dit type speciale helpers significant lager waren dan de recidive 

van cliënten van professionele reclasseringswerkers. Het mislukkingspercen-

tage van de eerste groep was 6,32% tegen 10,27% van de tweede groep. 

Deze paragraaf samenvattend kan men het volgende concluderen. We hebben ge-

zien dat het dilemma tussen hulp en controle dat in de filosofie van het 
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maatschappelijk werk zo'n grote rol speelt een uitvloeisel is van de uit-

gangspunten van het werk zoals deze in de opleiding naar voren komen. In 

de slotbeschouwing zal nog nader ingegaan worden op enkele negatieve ge-

volgen van die uitgangspunten voor het hulpverleningswerk binnen een jus-

titieel kader. Daarnaast hebben wij een aantal modaliteiten van justitieel 

maatschappelijk werk de revue laten passeren, waarbij we de nadruk zouden 

willen leggen op twee beloftevolle ontwikkelingen. 

De eerste is gabatmerd op het team-model waarbij de case-work methode ver-

laten wordt, evenals de unieke relatie tussen individuele cliént en indi-

viduele reclasseringswerker. Het model verenigt zeer concrete hulpverlenings-

activiteiten en gericht toezicht op praktische wijze met elkaar. 

De tweede ontwikkeling betreft de vele experimenten met vrijwilligers en 

speciale categorieén hulpverleners. Gegeven behoorlijke criteria van se-

lectie en adequate training blijken deze hulpverleners het minstens even 

goed, en in sommige gevallen zelfs beter te doen dan professionele werkers. 

Het komt ons voor dat hier hulpbronnen voorhanden zijn die zeker nog niet 

ten volle zijn aangeboord. In eigen land zouden wij zeker meer experimenten 

op dit terrein kunnen opzetten. Hierbij zou met name onderzocht dienen te 

worden welke factoren nu precies operationeel zijn in het grote succes van 

deze speciale groepen hulpverleners. 
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III. SLOT: STANDPUNTEN EN AANBEVELINGEN  

Men krijgt wel eens de indruk dat het justitieel maatschappelijk 

werk zich bevindt in een gewetenscrisis en in een impasse. 

Wellicht is het onjuist om hier de klemtoon te veel te leggen 

op "maatschappelijk", hetgeen betekent gebonden aan de code 

van de maatschappelijk werker (erkenning van het zelfbeschikkingsrecht 

van cliënten, hulpverlening op basis van vrijwilligheid, oriëntatie op 

het individu in plaats van op de samenleving of het strafrechtsysteem). 

Of men voor dit werk maatschappelijk werkers het meest geschikt acht is 

een zaak van optiek en er kunnen nu eenmaal verschillen in optiek be-

staan. In het tweede deel van dit artikel hebben wij gewezen op experi-

menten met het team-model en met hulpverleningsvormen waarbij ook ande-

ren dan maatschappelijk werkers werden ingezet. Maar ook indien men van 

mening is dat hier allereerst een taak ligt voor het maatschappelijk werk 

dan nog zou het accent in de eerste plaats moeten liggen op het feit dat 

het om "kinderbeschermingswerk" of "reclasseringswerk" gaat. Dat houdt 

in een combinatie van hulpverlening aan cliënten en dienstverlening aan 

justitie, zonder dat één van deze elementen overheerst. 

Essentieel voor dit werk is dat rekening gehouden wordt met de behoeften 

en verwachtingen van de justitiële overheden. Dit kan met zich meebrengen 

dat deze functionarissen activiteiten verrichten die volgens de code van 

het maatschappelijk werk niet strict tot hulpverlening behoren. Wellicht 

verdient het aanbeveling om niet van justitieel maatschappelijk werk 

maar van justitiële hulpverlening te spreken. 

Indien namelijk de werkers in het justitiële veld de verwachtingen en be-

hoeften van justitie verwaarlozen ten faveure van de absolute oriëntatie 

op cliënten en hulpverlening, dan zullen (kinderrechters) en officieren 

van justitie steeds minder vertrouwen hebben in die werkers. Een van de ge-

volgen hiervan kan zijn dat men weer beslissirgen gaat nemen zonder vol-

doende achtergrondinformatie over de cliënt, beslissingen die vaak 

een ernstig en ingrijpend karakter hebben, zoals bijv. het vaker opleg-

gen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Dat dit laatste niet denk-

beeldig is wordt geillustreerd door het feit dat onze samenleving sinds 

geruime tijd geconfronteerd wordt met een stijging van de criminaliteit. 
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Bij een gelijkblijvend straftoemetingsbeleid houdt dit in dat een absolute 

stijging zal plaatsvinden van het aantal opgelegde vrijheidsstraffen. De 

hieruit volgende uitbreiding van de capaciteit van het gevangeniswezen zal 

slechts dan beperkt kunnen worden als de justitiële hulpverlening zich be-

wust gaat richten op de categorie justitiabelen bij wie vrijheidsbeneming 

waarschijnlijk is. 

Ons uitgangspunt daarbij,is zoals gezegd,dat in de algemene oriëntatie van 

de reclassering of justitiële kinderbescherming noch de pool van justitie, 

noch die van de cliënt mag overheersen. Een overheersing van één der polen 

zou ten koste gaan van de betrouwbaarheid voor de andere pool. Dit dient 

echter geen vrijblijvende instelling van de werker ten aanzien van de 

justitiabele in te houden. Zeker in gevallen waar de laatste ernstige 

maatschappelijke hinder zou kunnen opleveren kan geen genoegen genomen wor-

den met een in aanvang niet tot hulpverlening gemotiveerde cliënt. Kort-

om wij zijn van mening dat justitiële hulpverlening op twee belangrijke 

pijlers berust. Enerzijds dient over cliënten betrouwbare en genuanceerde 

voorlichting te worden gegeven. Anderzijds zou de hulpverlening veel meer 

outreachend te werk moeten gaan waarbij -indien vrijheidibeneming areigt-

men bereid zou moeten zijn hulpverlening met een zeker toezicht te combi-

neren. Op deze twee punten willen we tot slot nog ingaan. 

1. De voorlichtingsrapportage  

Zoals uiteengezet in de vorige paragraaf werden aanzienlijke tekortkomingen 

geconstateerd inde voorlichtingsrapportage met betrekking tot betrouwbaar-

heid, validiteit en relevantie van de behandelde onderwerpen. Dit gold niet 

alleen voor de ons omringende landen maar eveneens voor Nederland. Ook uit 

meer impressionistische gegevene van de rechterlijke macht komt naar voren 

dat de rapporten onderling sterk verschillen, verband houdend met de per-

soon van de rapporteur. Zo zijn er klachten over de geldigheid van de 

informatie. Steeds vaker wordt de verdachte alleen aan het woord gelaten en wor-

den geen anderen geraadpleegd. Distantie en eigen oordeel over de cliënt en 

zijn problemenblijven steeds meer achterwege. Tenslotte moet ook een vraag-

teken worden gezet achter de relevantie van het gerapporteerde. De indruk 

bestaat dat thans steeda minder wordt gerapporteerd over de delictsituatie 
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en het strafrechtelijk verleden van de verdachte, terwijl er onderzoek-

gegevens voorhanden zijn die aantonen dat dit de twee factoren zijn die 

in het 'algemeen doorslaggevend zijn bij het oordeel van het openbaar 

ministerie en de rechter. Eerst in tweede instantie zijn de sociale om-

standigheden en de persoon van de verdachte alamede.eijn reclasserings-

kansen van belang bij de beslissing. 

Wij durven de stelling aan dat ons strafklimaat relatief mild is, mede 

, 	vanwege het betrekkelijk hoge niveau van de voorlichtingsrapportage in 

het verleden en het feit dat de reclassering een vertrouwingwekkend al-

ternatief bood voer vrijheidsbeneming. Zeker ook dank zij de reclassering 

heeft de rechterlijke macht in Nederland oog gekregen voor de persoonlijke 

en sociale omstandigheden van de verdachten en voor de negatieve gevolgen 

van de vrijheidsstraf. Of thans echter van de voorlichtingsrapportage nog 

een sterk positief effect uitgaat mag worden betwijfeld. Steeds vaker 

hoort men de klacht dat de rapporten nietszeggende standaardbeschrijvingen 

en ongenuanceerde standaardadviezen bevatten: dat geen distantie tot de 

cliënt in acht wordt genomen; dat de onafhankelijke positie van de reclas-

sering steeds meer in het gedrang komt. 

Wij zouden dan ook de volgende suggesties willen doen teneinde de voor-

lichtingsrapportage weer de belangrijke plaats in het gerechtelijk proces 

te geven die haar toekomt: 

- grotere betrouwbaarheid kan bereikt worden door een sterkere structure-

ring van de rapporten. Mocht dit op te veel bezwaren stuiten dan zou 

men gebruik kunnen maken van een check-lijst van in ieder geval te be-

handelen items. Men zou een dergelijke lijst op gezette tijden moeten 

toetsen op de relevantie en de predictie waarde van de items in verband 

met de gestelde doelen. 

Op deze wijze zou de doelmatigheid van de rapportage aan een regelma-

tige toetsing kunnen worden onderworpen. 

- Inhoudelijk zou men moeten zien te komen tot het natrekken van het waar-

heidsgehalte van de geboden informatie. Niet-valide informatie is erger 

dan geen informatie. Net  hoofdzakelijk naar voren brengen van beleving 

en visie van de cliënt schiet zijn doel volstrekt voorbij; de beslisser 

zal het rapport naast zich neerleggen. Er dient daarentegen een zo re-

delijk mogelijke inschatting gegeven te worden van de kans op slagen van 
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alternatievenvoor de vrijheidsstraf, en een zo reëel mogelijke waarde-

ring van de cliënt en van zijn sociale achtergrond. 

- Wat de relevantie van de informatie betreft vloeit uit het bovenstaande 

voort dat de delictsituatie en het strafrechtelijk verleden in de rappor-

tage moeten worden betrokken zoals bijv. cliénts beleving bij plegen 

ennè ontdekking van het delict, directe aanleiding en bijzondere om-

standigheden (voorgeschiedenis, alcoholgebruik), mededaders, structuur 

van de groep en rol van cliënt daarin, eigen visie van cliënt op gebeu-

ren, relatie met slachtoffer. 

- Tenslotte lijkt van bijzonder belang dat in de rapportage tot uiting komt 

welke alternatieven voor vrijheidsbeneming concreet beschikbaar zijn en 

welke rol de hulpverlener hierin kan en zal spelen. Hoe meer justitie 

overtuigd is van de inzet en de verantwoordelijkheid van de hulpverlener 

voor het welslagen van dergelijke alternatieven, des te meer zal de nei-

ging bestaan de adviezen in deze richting te honoreren. 

2. Hulpverlening en toezicht  

In Nederland worden betrekkelijk weinig verdachten onder toezicht van de 

reclassering gesteld. De hulpverlening vindt plaats op vrijwillige basis 

Dat geldt overigens ook voor de meeste gevallen waarbij de rechter een 

verplicht contact met de reclassering oplegt. Het geldt eveneens voor de 

onder toezichtstellingen in de kinderbescherming waar men weinig heil ziet 

in het werken met ongemotiveerde cliënten. De wens van de cliënt om al 

dan geen contact te onderhouden met de hulpverlener wordt doorgaans ge-

respecteerd. Dat thans zo weinig ondertoezichtstellingen plaats vinden achten 

wij echter een ongelukkige ontwikkeling. Een ongedifferentieerde afwijzing 

van hulpverlening in een gedwongen kader is namelijk niet bevorderlijk voor 

het voorkomen of bekorten van uithuisplaatsing of vrijheidsbeneming. Er 

kunnen zich immers gevallen voordoen waarbij dit laatste voorkomen kan wor-

den indien de ambulante hulpverlening een zekere greep op de cliënt heeft. 

Die greep zou in in de eerste plaats moeten voortvloeien uit een actieve, 

gemotiveerde en aanhoudende benadering van de cliënten door de hulpverle-

ner. In de tweede plaats kan die greep een versterkt effect krijgen door de 

ondertoezichtstelling en de zekere mate van dreiging die daarvan uitgaat 

(het "stok achter de deur" effect). 
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Nu betekent dit niet dat wij van de justitiële hulpverlening wonderen 

moeten verwachten. Ook deze werkers kunnen geen ijzer met handen breken, 

en het heeft geen zin ze te belasten met onuitvoerbare verplichtingen. 

Dat zou hun geloofwaardigheid en betrouwbaarheid aantasten. Anderzijds 

heeft onderzoek overvloedig aangetoond dat de resultaten die justitiële 

werkers boeken in termen van sociale integratie en recidive, over het 

algemeen niet zweel gunstiger liggen dan de uitkomsten van de vrijheidsstraf, 

Haar ook als men in dit opzicht een pessimistische blik heeft dan blijven 

er nog voldoende argumenten over die voor ambulante hulpverlening pleiten: 

er wordt aan de cliënt minder leed toegebracht -de maatregel is humaner; 

de schadelijke gevolgen van uithuisplaatsing of verblijf in een gevangenis 

worden vermeden; er treedt geen verwijdering op van familie en vrienden; 

sociale integratie blijft gemakkelijker; er zijn voor de gemeenschap Min-

der kosten aan verbonden. 

Bovendien moet met de grootste nadruk gesteld dat het nog veel te vroeg is 

om het hoofd in de schoot te leggen en te verklaren: we hebben alles al 

geprobeerd en niets helpt: 

Enerzijds is het volstrekt niet zo dat we alles al geprobeerd hebben: in 

de vorige paragraaf werden reeds enkele initiatieven beschreven die wel 

degelijk beloftes inhielden en in eigen land kan bijv, gewezen worden op 

de experimenten met dienstverlening. Anderzijds dient erkend dat evalua-

tief onderzoek van beleidsveranderingen buitengewoon moeilijk ia zodat 

veel onderzoek in dezen helaas de toets der kritiek niet kan doorstaan. 

Daardoor komen de resultaten ervan ook op losse schroeven te staan. Wij 

zijn den ook wat optimistischer over de mogelijkheden van de justitiële 

hulpverlening. Sterker nog, wij zijn overtuigd dat er voor deze hulpver-

lening een uiterst belangrijke taak ligt en dat ze een onmisbaar onder-

deel vormt van ons gerechtelijk systeem. We/ zijn we van mening dat de 

justitiële hulpverlening andere en nieuwe wegen dient in te slaan wil ze 

haar bestaansrecht aantonen en de verschillende delen van het systeem van 

haar waarde overtuigen. We zouden tot slot daarvoor enkele suggesties 

willen doen. Zowel met betrekking tot het dilemma tussen hulp en controle, 

alá wat verschillende modaliteiten van hulpverlening betreft. 

- Het dilemma tussen hulp en sociale controle is in wezen een onoplosbaar 

probleem: altijd zal de hulpverlener moeten laveren tussen de eisen die 

Justitie stelt en de directe belangen van de cliënt. Toch zouden wij met 
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kracht willen pleiten voor eenbisterevenwicht tussen beiden. Hoewel 

het geenszins gemakkelijk is hulp en toezicht te combineren lijkt het 

ons toch mogelijk. Deze combinatie hoeft zich niet altijd af te spelen 

In het kader van een formele ondertoezichtstelling. In iedere situatie 

is het mogelijk dat de hulpverlener met justitie en cliënt tot afspra-

ken komt waarbij de hulpverlener het nakomen van die verplichtingen be-

oordeelt. Wil men echter door het opstellen van dergelijke "contracten" 

uithuisplaatsing of vrijheidsbeneming voorkomen of beperken, dan zal de 

rechterlijke macht bepaalde garanties verlangen voor het nakomen van de 

afspraken. Dat houdt in dat de hulpverlener bereid is terug te rappor-

teren over de stand van zaken. Alleen als aan deze voorwaarden is vol-

daan zal de justitiële hulpverlening een vertrouwenwekkend alternatief 

bieden voor de stijgende behoefte aan vrijheidsbeneming. Daarnaast zou 

deze werkwijze ook van toepassing moeten zijn op de "onbereikbaren" -de 

extreem moeilijke groepen jongeren- die zich onttrekken aan iedere in-

zet. In dit geval mag de initiéle ongemotiveerdheid van de cliént en 

zijn gebrek aan bereidheid tot verandering niet doorslaggevend zijn 

voor de vraag of de justitiële hulpverlener zich met hem mag bemoeien. 

Zoals eerder betoogd is het geheel niet onomstotelijk aangetoond dat 

behandeling in een gedwongen setting geen resultaten kan afwerpen. Met 

name in de kinderbescherming kan men zich afvragen of het veelvuldig 

schermen met termen als "vrijwilligheid" en "positieve motivatie" niet 

• al te dikwijls leidt tot een afschuifsysteem waarbij de moeilijke ge-

vallen van het ene ambulante centrum naar het andere, en tenslotte van 

de ene inrichting naar de andere worden gestuurd. 

Zeker lijkt ons in ieder geval dat zowel minderjarigen als volwasaenen 

een combinatie van hulp en toezicht in de gemeenschap zullen prefereren 

boven veel ingrijpender alternatieven. 

Wij vezen er reeds op dat in het algemeen in de meeete landen reclaseerings -

toezicht niet geleid heeft.  tot grote succesen net betrekking tot resocia-

Haatte of vermindering van recidive. 

Naast het feit dat men het evenmin slechter deed dan het gevangeniswezen, 

lijkt er echter aanleiding voor wat optimistischer geluiden. Het komt ons 

voor -op grond van een aantal onderzoekgegevens- dat de volgende hulp- 
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verleningsmodaliteiten naar Nederlandse omstandigheden zouden moeten 

worden vertaald en uitgewerkt,en op hun werkbaarheid moeten worden ge-

toetst: 

- Zowel uit Engels als Ame rikaans onderzoek ia gebleken dat meer te be-

reiken valt wanneer men cliënten beter weet te differentiëren naar 

sociale en persoonlijkheidsfactoren en naar risicofactoren, zodat dan 

aangepast hulp kan worden aangeboden. Betere differentiatie veronder-

stelt bet rouwbare classificatie instrumenten en kennis over effecten. 

van differentiBle aanpak. In dit opzicht zal in samenwerking met de so-

ciale wetenschappen nog veel werk verzet moeten worden maar het gaat 

hier om reële mogelijkheden die de moeite lonen om te ontwikkelen. 

- Een aantrekkelijke aanpak lijkt het teammodel waarin men afstapt van 

het één tot één relatiemodel, en een veel concreter, gerichter, consis-

tenter en permanenter hulppakket aanbiedt. Net  toezicht is in dit mo-

del op organische en logische wijze met de hulpverlening verbonden. Spe-

cialisatie naar belangstelling en een goede taakverdeling bevorderen 

in een -naar omvang beperkt- team,deskundigheid en een optimale sa-

menwerking. Goede samenwerking wordt des te gemakkelijker bereikt naar-

mate de doelstellingen van de hulpverlening duidelijker en concreter 

zijn. 

- Belangwekkend zijn de resultaten die geboekt worden door vrijwilligers 

en speciale hulpverleners (uit gelijk milieu; ex-gedetineerden). Zij 

deden het zeker niet slechter en in een aantal gevallen zelfs beter dan 

professioneleArachtenatet komt ons voor dat de ontwikkeling van dit type 

initiatieven een andere rol voor de professionele hulpverleners met 

zich meebrengt. Zij zullen actiever moeten optreden bij de werving, 

selectie, training en supervisie van deze hulpkrachten. 

- Samenhangend met het vorige verdient het aanbeveling te experimenteren 

met intensieve begeleiding en toezicht. Onderzoek heeft aangetoond dat 

verlaging van de case-load op zichzelf geen betere resultaten oplevert. 

Ook als dit betekent dat de frequentie van de contacten met de cliënt toe-

neemt. Nagegaan zou moeten worden wat de kwaliteit van die contacten ia. 

Wellicht houden de gunstige resultaten van vrijwilligers verband zowel 

met een hogere contact frequentie als met een betere kwaliteit van die 

contacten. Wat daarin precies de werkzaam elementen zijn zou diepgaander 

onderzocht moeten worden. 
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Tijden veranderen, opvattingen wijzigen zich, en nieuwe inzichten ontstaan. 

Het justitieel maatschappelijk werk moet niet een synoniem worden voor 

hulpeloze macht en machteloze hulp. Nieuwe wegen dienen en kunnen worden 

ingeslagen naar een volwaardige justitiéle ambulante hulpverlening. 
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