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I.. Introductie  
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Het begrip "Dienstverlening" 

Dienstverlening houdt in, dat een van misdrijf verdachte persoon die 

vermoedelijk een korte vrijheidsstraf opgelegd zou krijgen, in plaats 

daarvan nuttige werkzaamheden verricht ten behoeve van de samenleving. 

Rol van het WODC bij de Dienstverlening 

4rIFLEI het WODC is opdracht gegeven, de wetenschappelijke begeleiding en 

evaluatie te verrichten van het experiment met Dienstverlening, dat op 

I februari 1981 van start is gegaanj 

Acht arrondissementen hebben zich bereid verklaard om aan het onderzoek 

mee te doen. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, Groningen, .Haarlem, 

'0-Hertogenbosch en Zutphen. 

Waarom deze interim-verslaglegging 

Bij de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstveriening (VED), die to-

yens door de minister van Justitie werd geinstalleerd als begeleidings-

commissie van het WODC-onderzoek (onder voorzittersschap van mr. H. van 

Buuren) tees do behoefte on ma ongeveer een jaar experimenteren een over-

zicht te krijgen van de tot dan toe tot stand gekomen dienstverleningen. 

Hoewel het WODC on methodogische redenen geaarzeld heeft dit te doen, 

zal het met dit beknopte interimverslag aan de wens der begeleidingscom-

missie tegemoet komen, niet in de laatste plaats omdat ook de maatschap-

pelijke druk hiertoe noodzaakt. 

Benadrukt zij, dat het WODC het niet verantwoord zou vinden on reeds in 

deze fase van het experiment (het is nog niet op de helit van de geplande 

periode) uitspraken te deem over het al dan niet geslaagd zijn van de 

dienstverleningsexperimenten. Last staan dat het al suggesties zou wil-

len doen voor de .wijze waarop de dienstverlening eventueel definitief 

haar beslag kan krijgen. 

Uit een eerste in september 1981 gepubliceerde deel van het WODC-

onderzoek bleek, dat bij reclassering, OM en advocatuur de vrees bestond 

dat er wellicht niet voldoende werkprojecten gevonden zouden worden. 



Ook voorzag men verzet van de openbare mening. Beide problemen blijken 

rich nauwelijka voor te doen. Het zou echter voorbarig zijn om op 

florid daarvan te concluderen dat de Dienetverlening een succes is. 

tamers in hear onderzoekplan formuleerde het WODC nog tat van andere 

vragen. Voordat dere she ondubbelrinnig beantwoord kunnen warden, 

tel ten eerste nog moeten warden onderzocht hoe gegevens van Dienstver-

leners rich verhouden ten opzichte van gegevena van de totals groep van 

bekennende verdachten die het WODC eveneens aan het verzamelen is. 

Ten tweed° Mkt een experimenteerperiodevan ongeveer men jeer te kort 

om als basis te dienen van men pleidooi tot al dan niet definitieve 

invoering van Dienstverlening. 

at 
¶.t-onderhavite verslag pretendeert slechta een "tusaenstand" te geven: 

et wordt een opsomming aangeboden van enkele basisgegevens met betrek-

king tot de experimenten Dienstverlening tools die per 15 januari 1982 

door de WODC-medewerkers in de acht proefarrondissementen waren geregi-

streerd.j 

II. Aantallen 

Per 15 januari 1982 stonden bij het WODC de volgende aantallen dienst-

verleners geregiatreerd 2) : 

Alkmaar 	 : 28 

Almelo 	 : 15 

Assen 	 : 30 

Breda 	 : 35 	. 

Groningen 	 1 9 

Haarlem 	 : 11 

's-Hertogenbosch 	: 4 

Zutphen 	 : 16 
_— 

Tarsal 	 148 personen 

Tiigelijk zijn er in werkelijkheid in de beschreven periode m6tr 
Dienstverleningen tot stand gekomen. pat niet elle gevallen op 15 
januari 1982 geregistreerd waren, kan tweeZtlei oorzaak hebben: ten eerste 
loopt de invulling der WODC-formulleren bier en dear wat achter doordat 
een sante' maatschappelijk werkera die daaraan meewerken in tijdnood vet-
keren; ten tweeds hebben (enkele) dienatverleners expliciet bun medewer-
king aan het onderroek geweigerd. 
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111. De leeftijd van de dienstverleners 

De "modale" dienstverlener blijkt geboren in of rond het jaar 1962 en 

is nu dus ongeveer twintig jaar oud. Uit het eindverslag van het WODC-

onderzoek zal blijken, in hoeverre deze leeftijd afwijkt van hetgeen 

gebruikelijk is voor elle verdachten die in principe voor Dienstver-

lening in aanmerking kowen. 

Opvallend is, dat dienstverleners in Assen tot een vat oudere leeftijds-

categorie horen; de meeste zijn er geboren v66r 1950. Hieronder volgt 

een cijfermatig overzicht: 

Arrondissement Geboortejaren strekken rich uit Komt het meeste voor 
van 	 tot 	(leeftijd) 

Alkmaar 	 1948 	 - 	 1965 (24 A 25 jr./18 a 19 jr.) 

Almelo 	 1929 	 - 	 1963 (19 A 20 jr.) 

Assen 	 1935 	 - 	 1964 (ouder dan 31 a 32 jr.) 

Breda 	 1934 	 - 	 1965 (19 a 20 jr.) 

Groningen 	1940 	 - 	 1963 (20 A 21 jr.) 

Haarlem 	 1931 	 - 	 1962 (24 a 25 jr.) 

's-Hertogen- 

bosch 	 1948 	 - 	 1963 (18 A 19 jr.) 

Zutphen 	 1951 	 - 	 1963 (19 a 20 jr.) 

IV. Geslacht van de dienstverleners 

Op acht personen ma betreft het mannen. In de arrondissementen Alkmaar 

en Den Bosch werd 6fin vrouwelijke dienstverlener geregistreerd; in Haar-

lem twee en in Zuthpen vier. Deze verhouding zegt pas iets, wanneer men 

weet hoe groot het percentage vrouwen is onder al degenen, die in prin-

cipe voor Dienstverlening in aanmerking komen. 

V. Heeft de dienstverlener een baan? 

In totaal heeft jets minder dan de helft van de dienstverleners wel een baan 

(zie bijlage). 	Wederom staat nog te bezien hoe deze verhouding bij 

de vergelijkingsgroep zal liggen. De verdeling wel/geen werk bij de 

acht proefarrondissementen is als volgt: 



1 

Arrondissement 

Alkmaar 	 18 	 10 

Almelo 	 9 	 6 

Anson 	 II 	 19 

Breda 	 16 	 21 

Groningen 	 2 	 7 

Haarlem 	 6 	 5 

's-Hertogenbosch 	 0 	 4 

Zutphen 	 8 	 8 

Totaal 

VI. Aard van het delict 

Zutphen 	 9 	 2 

Toted l 	 85 	 II 

Uit het totaaloverzicht (tie bijlage). 	ken warden afgelezen dat 

het bij Dienstveriening tot nu toe voornamelijk am vermogensdelic-

ten gaat. 

Ben overzicht over de 8 proefarrondissementen ziet er ale volgt uit: 

Arrondissement vermogens- agressief verkeers- drugs- vnarwapen- zeden- ambts- combi-
delict 	delict 	delict 	delict delict 	delict delict nate 

Alkmaar 	 15 	 7 	4 	 - 	- 	I 	I 

Almelo 	 8 	 - 	2 	1 	- 	- 	- 	4 

Assen 	 21 	 I 	4 	1 	- 	2 	- 	- 

Breda 	 21 	 _ 	5 	 2 	- 	_ 	7 

Groningen 	 - 	4 	 3 	- 	- 	2 

Haarlem 	 7 	 1 	 1 	I 	- 	- 	- 	I 

's-Hertogenbosch 6 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

2 

wet werk 	 geen werk 

68 	 80 

22 	4 	5 	2 	I 	16 

VII. Justitale inotantie met _!vie de dlenstverlening overeengekomen werd 

Zowel met de Officier van Justitie als met de recbter kan in principe 

een afspreak tot Dienstverlening worden gemaakt. Bij het eetete attitude-

ondetzoek van het WODC bleek dat Groningen, Anon en Almelo eon uitge-

sproken voorkeur hadden voor de rechterlijke modaliteit. In Groningen 

sloot men fle mogelijkheid van een overeenkomst met de officier zekfs 

(nit strafprocessvele overwegingen) bij voorbaat gebeel nit. Uit 

onderstaand overzichtje is at te lezen dat in Groningen inderdaad alleen 

met de recbter Dienstverleningen tot stand komen; ook in Assen en Almelo 



komt het 0.M. er vrijwel niet aan te pas. In Haarlem en Alkmaar daar-

entegen is het juist vooral de Officier van Justitie, met wie Dienst-

verlening wordt overeengekomen. Hierbij dient echter te worden aange-

tekend, dat in Haarlem vier van de met het 0.M. afgesproken Dienstver-

leningen eerst na tussenkomst van de reciter tot stand zijn gekomen. 

Arrondissement 

. Alkmaar 	 2 	 26 

Almelo 	 14 	 1 

Assen 	 29 	 1 

Breda 	 14 	 21 

Groningen 	 9 	 0 

Haarlem 	 1 	 10 

's-Hertogenbosch 	 1 	 3 

Zutphen 	 7 	 9 

Totaal 
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VIII. Aard der dienstverleningswerkzaamheden 

Reciter 	 Officier van Justitie 

77 	 71 

Bij de rubricering hiervan is enigszins afgeweken van die welke werd 

gebruikt in het eerdere WODC-verslag. 

Terwijl het daar vooral ging on de steer waarin men tewerk gesteld 

werd (bijv. Milieu, gezondheidszorg), is bier in de eerste plaats reke-

ning gehouden met de concrete bezigheden. Afwassen in een ziekenhuis 

bijvoorbeeld is ondergebracht in de rubriek "huishoudelijk werk", ter-

wij1 onder verpleging/verzorging slechts degenen zijn terug te vinden 

die daarbij ook werkelijk betrokken waren. Tot nu toe blijken het voor-

al schilder-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te zijn, die de 

dienstverlener ten uitvoer brengt. Terwijl in de media dikwijls het ver-

zorgen van bejaarden in verband met dienstverlening wordt genoemd, 

blijkt dat in de praktijk nog weinig voor te kdmen. Het overzicht over 

de acht proefarrondissementen ziet er als volgt uit: 



	

Tot. 	lAlkm. Alm.; Ass. Breda Cron. 8aarl. Den Bosch Zutphen 
i  

Boa- en tuinwerk 	20 	7 	4 	6 	I 	1 	_ 	_ 	1 

Onderhouds-, reparatie- 
en schilderwerk 	50 	7 	7 	6 	18 	2 	5 	3 	2 

Administratief werk 	6 	2 	- 	1 	- 	2 	_ 	_ 	1 

Huishoudelijk work 	26 	8 	- 	8 	3 	- 	5 	 2 

Jeugd- en jongerenwerk 

en Welzijnswerk 	4 	2 	- 	1 	- 	- 	- 	1 

Verpleging/verzorging 9 	- 	- 	7 	- 	- 	1 	_ 	1 

Gecombineerde teak/ 
klussen 	 28 	2 	4 	1 	12 	1 	_ 	_ 	8 

Anders 	 5 	- 	- 	- 	1 	3 	 _ 	1 

Onbekend 	 - 	- 	- 	_ 	 _ 

And der werkzaamheden lArrondissement 

lett men de cljfers uit de tweede rij bij elkaar op, dan resulteert een 

aantal van 50 dienstverleners die onderhouds-, reparatie- en schilder-

werk verrichten. Dat is due op het totaal van 148 ongeveer 66nderde. 

IX. Aantal uren dienstverlening 

In de richtlijnen van de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverlening 

zijn het aantal uren dienstverlening aan een minimum van 30 Uur en een 

maximum van 150 uur gebonden. Uit onderstaand overzIcht blijkt dat zowel 

de onder- ate de bovengrens zijn overschreden. 

Arrondissement lAantal uren 

Alkmaar 

Almelo 

Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem 

's-Dertogenbosch 

Zutphen 

- 1<30 uur 

9 

1 

30-90 uur 

12 

1 

10 

17 

8 

4 

2 

11 

91-150 uur 

5 

8 

16 

17 

1 

5 

2 

5 

>150 uur 

1 

6 

4 

2 

geen 
vast 
aantal 

1 

Totaal 	 10 	 65 	 59 	 13 	1 



Het laagste aantal..uren dienstverlening komt voor in Alkmaar, n.l. 6 

our. Het hoogste aantal komt voor in Almelo, n.l. 624 uur dienstver-

'ening. In totaal is men tien keer onder het minimum gcbleven, en is 

het maximum dertien keer overschreden. 

X. Werktijden 

De werktijden waarop de dienstverlening werd uitgevoerd,vielen 	in 

de praktijk, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, in meerderheid 

op wPrkdagen of delen van werkdagen. 

Het valt echter op dat vooral in Assen veel dienstverleningen 's-avonds 

en in de weekends ten uitvoer werden gebracht. In Breda daarentegen be-

stond de meerderheid uit full-time werkzaamheden op werkdagen. 

Tot sal 

werkdagen 

-9- 

full-time parttime parttime weekend en/of variabel onb. 
Arrondissement 	 dagelijks niet da- 's-avonds 	of in 

gelijks 	 overleg 

Alkmaar 	 2 	 - 	 - 	 11 

Almelo 	 I 	 2 	 1 	 9 

Assen 	 7 	 I 	 - 	 14 

Breda 	 21 	 3 	 I 	 7 

Groningen 	 2 	 3 	 - 	 1 

Haarlem 	 2 	 2 	 I 	 5 

's-Hertogenbosch 	2 	 I 	 I 

Zutphen 	 I 	 I 	 8 	 3 

38 	 13 	12 	 40 

XI. Berichtgever aan OM/Rechterlijke macht 

Zoals weer uit de bijbehorende tabel blijkt,wasde berichtgeving aan 

het Openbaar Ministerie en/of Rechterlijke Macht per arrondisement 

verschillend geregeld. 

II 	4 

2 

7 

2 

2 	1 

1 

3 

27 	8 



- I C) - 

Persoon v/d berichtgever 

diensiverl. (iemand van) advocaat dienst-r project (combi-
Arrondissement coardinator de recluse. 	 verlener ver- 	natics/ 

zelf 	lener 	overige 

Alkmaar 	 - 	 17 	- 	1 	7 	3 

Almelo 	 - 	 14 	 - 	- 	1 

Assen 	 30 	 - 	 _ 	_ 	_ 

Breda 	 - 	 28 	, 6 	- 	1 	_ 

Groningen 	 9 	 - 	- 	- 	_ 

Haarlem 	 _ 	 1 	 1 	 8 	_ 	i 

's-Hertogenbosch 	- 	 4 	- 	- 	- 	- 

Zutphen 	 - 	 5 	- 	1 	_ 	10 

Totaal 	 39 	 69 	7 	10 	8 	15 
Het zij nog eens in de herinnering gebracht, dat alleen Groningen een spe-

ciale Dienstverleningscoordinator rijk is. 

In de overige arrondissenten treedt de facto dikwijle de secretaris van 

de Reclasseringsraad als zodanig op. Voorzover ook dare in she gevallen 

de herichtgeving naar OM en rechterlijke macht voor zijn rekenins neemt, 

hetgeen in Assen het geval is, valt dit onder de aerate kolom. 

XII. Dagen vrijheidsstraf geeist c.q. opgelegd 

On na to gaan of Dienstverlening inderdaad in pleats komt van de onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf is aan Officieren van Justitie en rechters 

gevraagd wet voor straf zij in die speciale gevallen zouden eisen of 

opleggen indien de mogeliikheid van Dienstverlening er niet zou zijn 

geweest. Het aantal dagen vrijheidsstraf dat enders zou zijn geeist, 

c.q. opgelegd loopt uiteen van 2 weken tot 7 maanden onvoorwaardelijk. 

Uit de gegevens blijkt dat in 5 gevallen dienstverlening niet in de 

pleats kwam van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en dat in 3 zaken 

de mazimmtermijn, van 6 maanden onvoorwaardelijk vastgesteld door de 

Voorbereieidngsconmissie, is overschreden (she drie te Assen). 



XIII. Wordt de dienstverlening volgens afspraak uitgevoerd? 

Bij de inventarisatie per 15 januari was in 42 gevallen de dienstvertening 

volgens afspraak afgesloten. In 7 gevallen is dit niet gebeurd. Bij de 

overige 99 gevallen was de dienstverlening nog niet afgerond. Ditgesptitst 

naar arrondissement ziet het overzicht er als volgt uit: 

Arrondissement 

Alkmaar 	 10 

Almelo 

Assen 	 6 

Breda 	 10 

Groningen 	 1 

Haarlem 	 2 

's-Hertogenbosch 	3 

Zutphen 	 10 

Alkmaar 

wel baan 

geen baan 

Almelo  

wel baan 

geen baan 

Ass en 

wel ban 

geen bean 

- II - 

volgens afspraak niet volgens afspraak (nog) onbckend 
uitgevoerd 	uitgevoerd 

Totaal 	 42 	 7 	 99 

De . redenen waarom dienstverleningen niet volgens afspraak werden uitgevoerd 

zijn moeilijk aan te geven. In 5 van de 7 gevallen werden de gcmaakte at-

spraken door de dienstverlener niet nagekomen; in twee gevallen is de 

reden van voortijdige beeindiging in het geheel niet bekend. 

X1V. De relatie werkloosheid - werktijden  

Om na te gaan of dienstverleners, die geen werk hebben mast -  eon uitkering, 
bun dienstverlening al dan niet op werkdagen uitgevocrd hebben, hebben wij 

per arrondissement tussen beide gegevens een koppeling gcmaakt. 

Arrondissement weekends en/of 's-avonds werkdagen overige *  
incl. part- 

	 time  

9 

2 

4 

15 

1 	 23 

2 	 23 

8 

9 

6 

8 

7 	 1 

2 	 3 

9 	 2 

5 	 8 	 6 



vervolg 
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weekends en/of 	werkdagen incl. 	overige t  
I s avonds 	 parttime 

Breda 

we! bean 	 5 	 7 	 2 

geen bean 	 2 	 18 

Groningen  

wet bean 	 1 	 - 	 I 

geen bean 	 - 	 5 	 2 

Haarlem 

wel bean 	 3 	 2 	 1 

geen bean 	 2 	 3 

Den Bosch  

wel bean 

gee xi baan 4 

Zutphen  

wel baan 	 3 	 2 	 3 

geen bean 	 a 
......... = ........... 	........ eeeeeceeeeee.e====eememeee....eeee 

Totaal 

wel bean 	 37 	 13 	 18 

geen bean 	 13 	 50 	 17 

Uit bovenstaand overzieht blijkt dat e  behalve in Alkmaar,de dienstverleners 

die een tinkering hebben hen dienstverlening doorgaans op werkdagen uit-

voeren. Omgekeerd blijken personen met een bean veelal in de avonden en 

weekends bun dienstverlening ten uitvoer te brengen, hoewel het een enkele 

keer voorkomt dat bun dienstverlening op werkdagen gesebiedt. Oat sal 

betekenen 1  dat de betrokkene ofwel geen volledige weektaak keen, otwel 

hijizij vakantiedagen beeft moeten opnemen. 

• Met avenge wordt bier bedoeld, diegene die bijvoorbeeld towel op werk-
dagen ale in weekends de dienstverlening unvoeren, veriabe werktiiden 
hebbee, werkzaambeden in underling overleg oitvoerett, onbekend, e.d. 



XVI 	Slotopmerkinzen 
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Ter afsluiting van dit beknopte tussentijdse overzicht willen we 

bij enkele in het oog lopende uitkogsten even stilstaan. 

Dadraan vOorafgaand beklemtonen we nog eens, dat het bij deze 

"tussenstand" slechts om de eerste 148 dienstverleningsgevallen 

daat. In tat van zaken kunnen zich bij het verdere vertoop van het 

experiment nog wijzigingen voordoen;.nadat eventuele kinderziektes 

te boven zijn gekomen kunnen nog verschuivingen optreden. De bier 

gepresenteerde gegevens kunnen dan ook geenszins voorspellingen zijn 

voor de later te presenteren eindciifers van het WDDE. 

Een eerste aspect dat opvalt is, dat bet bij de eerste 148 dienstver-

leningen vooral om vermogensdelicten gaat. Dit is opmerkelijk. anngezien 

OM, reclassering en advokatuur zich aanvankelijk vooral hadden uitge-

sproken voor rest. agressieve delicten en verkeersmisdrijven. Verkeers-

misdrijven nemen inderdaad een tweede plaats in, mar agressieve delirten 

komen bijzonder weinig vuor. Er moet 	echter wet rekening nice worden 

gehouden, dat het om absolute aantallen gnat en dat nog niet geannlyseerd 

werd hoe de onderlinge verhouding der delictsoorten over het geheel geno-

men was. 

Hoewel aanvankelijk enige weerstand bleek te bestaan tegen dienstverleningen 

voor drugsverslaafden en zedendelinquenten, blijken die loch in totaal zes 

maal tot stand te zijn gekomen. Van een relatie tussen het te verrichten 

werk en het gelaedeerde belang, waarvoor de Voorbereidingsgroep 

Experimenten Dienstverlening (VED) pleitte, lijkt vooralsnog niet direct 

sprake. 

Opvallend is, dat ruim de helft van de dienstverleners geen baan had; van 

hen verrichtten verreweg de meesten hun dienstveriening op werkdagen. Als 

deze trend zich voortzet, kunnen er in de toekomst mogelijk problemen rijzen 

in verband met het continueren van werkloosheidsuitkeringen. 

Ten aanzien van berichtgeving aan OM en rechterlijke macht blijkt dat, 



bij gebreke aan een speciale coordinator, het vrijwel steeds een 

reciasseringsmedewerker was, die zorg droeg voor de berichtgeving. 

Van veal protest hierlegen door maatschappelijk werkers is man het 

WODC niet gebieken, terwijl het Loch vililr arinvang der experimenten 

voor de VED eon punt van grote zorg was, of de reclassering wet 

herald zoo zijn nnl deze min of meet controlerende task op zich te 

nemen. Hogelijk heeft men ingezien dat een controlefunctie heel goed 

deal kan uitmaken van de reclasseringstaak. Dit geldt misschien fuel 

voor de reclasserings- maatschappelijk workers in Haarlem, waar het 

in 8 van de li gevallen de dienstverlener zelf was die deze taak year 

zijn/haar rekening nam. 

Of de dienstverlening inderdaad de plaats van een onvoorwaardelijke 

vrijheidsstraf innam, blijft yoorlopig een open vraag. Het ziet er 

gezien de gegevens wel naar nit, maar tot no toe kon slechts worden 

afgegaan op beweringen van gerechtelijke instanties. Of er van daad-

werkelijke vervanging inderdaad sprake was, zal pas konnen blijken 

als in het WODC-onderzoek wordt vergeleken met strafrechtelijke reac-

ties i.a.v. verdachten, die onder soortgelijke omstandigheden niet 

your dienstveriening in aanmerking kwamen. 

Het aantal overschrijdingen van het maximum aantal door de VED Your-

gesrelde dienstverleningsuren blijkt mee te yahoo. Dat wil zeggen, 

in het algemeen gesproken. Het blijft eon vraag, of niet de enkelen 

die in argelousheid exrreem veel uren dienstverlening accepteerden, 

in zekere zin als slachtoffers van de experimenten mouton worden be-

schouwd. Of de betrokkenen dat zelf to zien, zal in een latere 

onderzoekfase moge blijken. 

Samenvattend konnen we vaststellen, dat de doorsnee dienstverlener 

in ueze beginperiode van de experimenten cen jongen van eon jaar 

of twintig black te zijn, die eon vermogensdelict bad gepleegd en 

(ter vermijding van een gevangenisstraf) onderbonds-, reparatie-

en/of schilderwerkzaamheden verrichtte. 



Aantal Dienstverleners: 148 

Geslacht 

Om welke delictcate- 

gorie gaat het? 

Dienstverlening af- 

Aard der Werkzaam- 

heden 
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IILILAGE 	: Totaaloverzicht Dienstverleningen (volgens WODC-registratie  over  de Teriode 

1 februari 1981 - 15 januari 1982) 

Geboortejaar 	 : strekt zich uit van 1929 tot 1965 

Meest voorkomende geboortejaren: 1961 t/m 1963. 

: 140 mannen 

8 vrouwen 

Heeft dienstverlener : 80: nee 

een baan? 	 68: ja 

: vermogensdelict 	 85 

agressief delict 	 11 

verkeersdelict 	 22 

drugsdelict 	 4 

vuurwapendelict 	 5 

zedendelict 	 2 

ambtsmisdrijf 	 1 

combinatie van delicten 17 

onbekend 	 1 

gesproken met 	 : Officier van Justitie 71 maal 

Reciter 77 maal 

- Boa en tuinwerk e.d. 	 20 

- onderhoud/reparatie in en 

aan gebouwen 	 50 

- verplegend/verzorgend work 	11 

- administratief work 	 4 

- werk van huishoudelijke sand 	26 

- jeugd- en jongerenwerk c.q. 

welzijnszorg 	 4 

- combinaties; klussen 	 28 

- anders 	 5 



Aantal wuken/maanden vrijheidsstraf 

dat enders 70U zijn ge4st/opge1esd 

excl. voorwaardelijk gedeeltc: 

Word de dienstverlening volgens 

afspraak uitgevoerd? 

Is daarvoor eon oorzaak aanwijsbaar? 

- 16 - 

: Strckt zich uit van I week tot 9 maanden 

Aantal =len dia dienstverlening in pleats 

van toehtschoolstraf kwam: 2 (waarvan hen 

incl. geldboete) 

Aantal malen dat dienstverlening niet i.p.v. 

een onvoorwaardelijke vrijbeidastraf kwam: 

5 meal 

Voorstel tot Dienstverlening in bet kader 

van gratis: 2 meal 

Aantal malen dat maximum van 6 maandeu onveor 

waardelijke vrijheidsstraf ward overschruden: 

: ja: in 42 gevalleu 

nee: in 7 gevallen 

(nog) onbekend: in 99 gevallen 

Werk niet uitvoerbaar: 4 meal 

Dienstverlener komt 

afspraken nict na: 	I meal 

onbekend: 	 2 meal 



Hoeveel uren behelsde de 

d icnstverleniagl 

Gedeelte van dag of week 

Bcrichtgever aan OM/ 

rechter 

- 17 - 

waarop het werk gedaan werd 	: Op werkdagen: in totaal 63. 

: Strekt zich uit van 6 tot 624 uur. 

!let minimum van dertug uren werd 10 mai ten under gegaan, 

Bet maximum van 150 uren werd 13 maal to boven g.2gaan. 

Oiervan fulltime of nagenoeg fulltime: 38 

Parttime maar wel in een opeenvolgende reeks 

van werkdagen: 11 

Parttime niet in een opeenvolgende reeks van 

werkdagen: 14 

In weekends en/of 's-avonds: 50 

Variabel en/of in overieg: 	27 

Onbekend: 	 8 

DienstverleningscoCirdinator: 	39 

(Reclasserings)maatschappelijk 

werker: 	 71 

Advocaat: 	 7 

Begeleider op het werkproject: 	8 

Verdachte zelf: 	 10 

Verdachte + red. medewerker: 	 1 

Verdachte + projectbegeleider: 

Verdachte + red.medewerker + 

projectbegeleider: 	 1 

Red. medewerker + projectbege- 

leider: 	 1 

In het geheel geen berichtgeving: 	2 

Onbekend: 	 2 
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