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VOORWOORD 

Hadat eerder verslag was gedaan van een voorpeiling 
(september 1981) en nadat in maart 1982 een beknopt in-
terimverslag was uitgebracht, presenteerden wij in het 
voorjaar van 1983 het eerste 'grote' deelrapport. Hierin 
kon men hoofdzakelijk gegevens over de totstandkoming an 
uitvoering van de dienstverleningen aantreffen. In dit 
tweede deelrapport bespreken wij am te beginnen de aan-
biedingen tot dienstverlening, walks door de juatiti .61e 
autoriteiten warden afgewezen. Vervolgens wordt het 

leeuwendeel van het rapport gewijd aan de beweegredenen 
van directies van instellingen om al den niet tot het 
verschaffen van projectplaatsen te willen overgaan, 
meningen en ervaringen van contactpersonen, en er-
varingen van dienstverleners zelf. 
Het is de bedoeling dat nog vOcir 1984 een derde an 
laatste interimrapport zal worden uitgebracht. Voor een 
korte aankondiging van de inhoud hiervan zij verwezen 
near het voorwoord van deal 1." Eindrapportage zal in 

het begin van 1984 plaatsvinden. 

Wederom een woord van dank 
Allen die aan de realisering van het bier te bespreken 
onderzoekgedeelte hebben bijgedragen, willen we bij daze 
hartelijk dank zeggen. Dit keer ward de medewerking ge-
vraagd van rechters, officieren, coOrdinatoren, 
directies van instellingen, contactpersonen en van 
dienstverleners zelf. Oak dank aan de grasp stagiaires. 
Ten behoeve van het interviewen van projectbegeleiders•
ward daze nog uitgebreid met Anita Ayal en Ad van Loon. 
Voor statistische kritiek ward een beroep gedaan op drs. 
J. Plantenga, werkzaam op het Sociologisch Instituut van 

de Rijskuniversiteit te Leiden. 

01 Rapportage over dienstverlening in het kader van 
gratie wordt, in afwijking van hetgeen was aangekon-
digd, verschoven naar deelrapport 3. Hiervoor is ge-
kozen omdat enders niet over voldoende 
onderzoekmateriaal kon warden gerapporteerd. 
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1 1NLEID/NG 

In elk van de acht proefarrondissementen warden behalve 
de gegevens waarover in deal 1 is gerapporteerd, ook ge-
9w/ens verzameld betreffende aanbiedingen tot dienstver-
lening die door de justitiele autoriteiten warden 
afgewezen. Hierover wordt verslag gedaan in hoofdstuk 2. 
We zullen niet alleen bespreken op welke gronden doze 
aanbiedingen warden afgewezen, maar ook nagaan of er 
sprake is van significante verschillen in persoons-
en/of delictgegevens tussen degenen wier aanbod al den 

niet ward aanvaard. Een probleem bij dit gedeelte van 
het onderzoek was, dat wij alleen kennis konden nemen 
van officiele afwijzigingen; het ken heel goad zijn dat 
er in verschillende arrondissementen in de regal eerst 
(mondeling of telefonisch) vooroverleg plaatsvond tussen 
by. reclassering en OM of advocatuur en rechtbank, 
waarbij men een schatting maakte van de haalbaarheid van 
een voorgenomen aanbod. Was die zeer gering, den ward 
wellicht niet eens een aanbod gedaan. Dit geeft one aan-
leiding om te benadrukken, dat de aantallen afwijzingen 
die we hier presenteren, niet representatief zijn. 
Hoogstens ken men ten aanzien van Den Bosch vaststellen, 
gezien de betrekkelijk grote hoeveelheid afwijzingen ze-
ker in verhouding tot de kleine hoeveelheid 
geaccepteerde aanbiedingen, drat er in dat arrondissement 
inderdaad sprake was van een terughoudende opstelling 
van justitiele zijde, een mogelijkheid waarmee we in 
deal 1 al rekening hielden. 

In hoofdstuk 2 wordt hier en dear gertapporteerd over be-
trekkelijk geringe aantallen. Wanneer de resultaten on-
danks dft in percentages worden uitgedrukt, heeft dit 
tot doe! an yergelijking met de gegevens van 
dienstvei-leners gemakkelijker te maken. 
Aan tal van instellingen ward vanuit de acht proefarron-
dissementen verzocht of zij tot het verschaffen van pro-
jectplaatsen voor 46n of meer dienstverleners bereid 
waren. Aan de leiding/het bestuur van al daze in-
stellingen zonden wij vragenlijsten toe; ‘en versie aan 
de besturen die positief gereageerd hadden, een andere 
versie eon de instellingen die negatief gereageerd 
hadden. De resultaten van daze schriftelijke enquete 
zijn weergegeven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 betreft de 
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meningen on orvaringen van persenen !Annan de in-

stellingen die bij de uitvoering van 

dienstverleningsprojeclen voor de praktische begalei-
ding zorgden. In het vervolg zullan we doze personen 

eanduiden all contactpersonen. Wij vroegen hen (In 

vraaggesprekken) near hun Dleemenq opvattingen en er-

varingen; do orogen waren duo niet toegespitst OP 

individuela dienstverleners. 

In heofdstuk 5 komen de dienstverleners zelf aan hot 

woord. In hoefdstuk 6 besluitan we dit rapport met earl 

samenvatting en conclusies. 

Met betrekking tot do wijze van materiaalverzameling ken 

het volgende worden once/markt. Voor de invulling der of-

wijzingsformulieren met bijbehorande porsoons- en 

delictgegevens ward in zoo arrondissementen weer zorg 

gedragen door onze stagiairast in twee arrondissementen 

rechtstreeks vanuit hat WODC. 

Voor het verkrijgen van do adressen der instellingen 

mochten wij gebruik oaken van de bestandon waerover de 

verschillende coOrdinetoren of projectenbanken be-

schikkan. Voorzover het aantel adrassen in eon proafar-

rondissement de 25 to boven ging, benadarden wij de 

contactpersonen alciaar staekproefsgewijs, tot eon maxi-

mum van 25. 

De dienstverleners werden, veal.' via bemicideling van do 

reclessering schrifteliJk, telefonisch of persoonlijk 

door óón van ones medewark(st)ers banaderd voor eon 

vraaggesprek. 

Do (vole) formulieren die els andorzookinstfumank veer 

het rapport dienden, zljn doze in dlt twoada deal Mal 

opponomen. Door gefntaresteerden kunnan ze bij hot WODC 

mortice, opgavreagd. 



2 AFWIJZINGEN 

2.1 Algemeen 
In hoofdstuk I werd al uiteengezet, waarom aan de aan-
tallen afwijzingen niet teveel betekenis kan worden ge-
hecht. Toch is het voor een onderlinge vergelijking van 
belang dat de verdeling van de afgewezen voorstellen 
over de proefarrondissementen bekend is. Doze is (voor 
de periode februari 1981-mei 1982) alsvolgt: Alkmaar 5, 
Almelo 26, Assen 1, Breda 18, Groningen 73, Haarlem 14, 
's-Hertogenbosch 21 en Zutphen 20 (in totaal 178 af-
wijzingen). In bijna driekwart van de onderzochte zaken 
geschiedde de afwijzing op het niveau van de rechter 
(35.7% politierechter, 35.7% meervoudige kamer, 2.5% Ge-
rechtshof). lets minder dan eon kwart van de afwijzingen 

kwam van het OM (22.9%). In enkele gevallen wezen 
officier en rechter gezamenlijk het aanbod af. Af-
wijzende rechters kwamen near verhouding het vaakst voor 
In Den Bosch, afwijzende officieren in Haarlem, Den 
Bosch en Breda. Per afgewezen zaak word de betreffende 
rechter of officier benaderd voor eon (zeer) kort vraag-
gesprek (zie 2.4). Pas in men betrekkelijk late face van 
de onderzoekperiode is door ons besloten, ook nog (op 
gelijke wijze als bij de dienstverleners) eon aantal 

persoons-  en delictgegevens van afgewezen verdachten te 
registreren. Hierdoor kon slechts voor 85 personen uit 
zes arrondissementen dit soort gegevens worden 
achterhaald (Groningen en Assen ontbreken). In de nu 

volgende paragrafen 2.2 en 2.3) goat het alleen om doze 
groep (N=85). 

2.2 Persoonlijke gegevens vergeleken met die van 
dienstverleners 

7.2.1 Leeftiid en geslacht 
De leeftijdsopbouw van de afgewezenen wijkt niet in be-
langrijke mate af van die der dienstverleners. Voor eon 

vergelijkend overzicht zie figuur 1.°' 
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Wat hot goslecht van de afgewezenen betreft2 97.6% be-
hoorde tot het mannelijk geslacht, 1.2% tot het 
vrouwelijk Van de dionstverloners was 93.4% man, 4.6% 
vrouw. Hoewel den varhouding lets ander, lie, ken aan 
de verschillen geen betekenis warden gehecht wegens de 
goringe aantallen vrouwen. 

02  In figuur 1 is oak pleats ingeruimd voor de scores 
nonbekendn. Wanneer verder in dit hoofdstuk verge-
lijkingen warden gemeakt met dienstverleners, ziin de 
onbekenden buiten beschouwing gelaten. We hebben ge-
meend dit to kunnen doen zonder daarmee de 
reprosentativiteit van de steekproeven in gevaar to 
brengen. 



2.2.2 Leefsituatie, opleiding en werksituatie 
Wat betreft de leefsituatie is or tussen de afgewezenen 
en de dienstverleners geen significant verschil 

gevonden. 
Ten aanzien van de opleiding is weinig tiekend over de af-

. gewezenen, en eon al te stellige uitspraak zou daarom 
niet op haar pleats zijn. Beperken we, om toch eon indi-
catie te krijgen, tijdelijk het blikveld tot de 43 per-
sonen voor wie dit gegeven wel bekend ward, dan vertoont 
de verdeling naar opleiding een grote gelijkenis met die 
van de dienstverleners; 24 personen (55.8%) hadden uit-
gebreid lager onderwijs gevolgd, 15 personen (34.9%) 
niet meer dan basisonderwijs en 2 personen middelbaar of 

hoger onderwijs (semen 4.9%).° 2  Bij de dienstverleners 

waren doze percentages respectievelijk 53.7, 34.4 an 

6.8). 
Van elle afgewezenen was bijna tweederde niet en onge-
veer ienderde wel in het arbeidsproces opgenomen, het-

geen ook opging voor de dienstverleners. 

2.3 Delictgegevens vergeleken met die van dienstverleners 

7.3.1 Aard van het misdriif 

• 	Waren er met betrekking tot persoonsgegevens geen 
noemenswaardige verschillen tussen de groep van 
dienstverleners en die van degenen wier aanbod word 
afgewezen, des te opmerkelijker zijn de verschillen 

wear het delictgegevens betreft. 

Terwijl van de dienstverleners bijna de helft een 
vermogensdelict had gepleegd en bijna een kwart eon 
verkeersdelict, ging het bij driekwart van de af-
wijzingen om een vermogensdelict en voor 7.1% ova eon 

verkeersdelict. 
Voor eon volledig overzicht zie figuur 2. 

02  Hieronder vallen onder moor MAVO, lagere klassen van 

VW0 en HAVO en LBO. 
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Evenals bij de aanvaarde zaken 'Allen we ten aanblen van 
de afgwezen zaken waten, hoe de verschillende soorten 
delicten over de proefarrondissementen zijn verspreid 
(zie ook tabal 2 van deal 1). In tabel I glen ovarzicht. 



Arr.: 	 Almelo Zutphen Bosch Breda Alkmaar Hylem Tot. 

	

11=20 	11=15 	11=17 	11=17 	11=5 	11=11 	11=85 

Aard delict 

Vermogens- 	 85.0 	60.0 	82.4 	58.8 	40.0 	72.7 	70.6 
Seksueel 	 5.0 	- 	- 	- 	20.0 	9.1 	3.5 
Agressief 	 - 	20.0 	11.8 	5.9 	20.0 	9.1 	9.4 
Verkeers- 	 5.0 	13.3 	5.9 	5.9 	20.0 	- 	7.1 
Drugs- 	 _ 	6.7 	- 	5.9 	- 	- 	2.4 
Anders 	 5.0 	- 	- 	5.9 	- 	9.1 	3.6 
Onbekend 	 - 	- 	 17.6 	- 	- 	3.5 

	

100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	100% 

label 1:  De verschillende soorten delicten van afgewezenen per proef-
arrondissement (in percentages) 

Met de interpretatie van daze percentages moat grote 
voorzichtigheid worden betracht, omdat het soms om zeer 
kleine aantallen gaat. 
Van de 85 hier aan de orde zijnde afgewezen zaken ging 
het 62 keer dm een vermogensdelict, al den niet in combi-
natie met eon ander soort delict. Werd een 
vermogensdelict gepleegd in combinatie met nog een 
delict, dan telden we alleen het zwaarste, althans dat-
gene waarvoor het Wetboek van Strafrecht het hoogste 
strafmaximum stelt. Hoe de vermogensdelicten onderling 
zijn verdeeld, geven we weer in tabel 2. 

label 2:  Soort vermogensmisdrijf vergeleken met soort vermogensmisdrijf 
van dienstverleners 

Artikel 	Delictomschrijving 	 Aantal 
W.v.Sr. 	 11=62 

% bij dienst- 
verleners 

N=265 

225 	valsheid in geschrifte/fraude 
310 	eenvoedige ditifstat 
311 	diefstal in vereniging en/of 

break 
312 	diefstal met geweldpleging 	4 
317 	afpersing 	 1 
321 	verduistering 	 0 
322 	verduistering in dienstbetrekking 0 
326/326a oplichting 	 2 
416/417 	heling 	 2 

enders artikelen 	 0 
niet oPgegeven 	 0 

11 
2 

40 

17.7 
3.2 

64.5 

6.5 
1.6 
0.0 
0.0 
3.2 
3.2 
0.0 
0.0 

9.8 
6.4 

66.4 

6.0 
1.1 
0.4 
1.5 
1.9 
3.8 
0.8 
1.9 
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• Aileen ten eanzion van valsheld in geschrifte/fraudo 
is het percentage afgewezen voorstellen (veal) gra-
ter dan het percentage aanvaarde voorstellen. 

De drie afgewezen zaken waarbij het ging om eon soksueel 
delict, betroffen verkrachting (art. 242 Sr.). Bij de 
sanvoarde voorstellen kwam dit misdrijf twee keen- voor. 
Eon agressief delict kwam, al den niot in combinatio met 
eon ander soart delict, bij de afwijzingen 10 keen voor. 
Warden door aen porsoon meerdere agressieve delicten go-
pleegd, dan telden we weer ;Aileen het zwaarste, dat wil 
zeggen datgene waarvoor het W.v.Sr. hat hoogste straf-
maximum stelt. Omdat het aantal -net als bij de saksuele 
dolicten- bier wel bijzonder klein is, hoeft eon verge-
lijkend overzicht weinig rim. We union volstaan mat op 
to merken. dat het bij de afwijzingen 5 van de 10 keor 
openlijke geweldpleging betrof (art. 141 Sr.). twee keer 
eenvoudige mishandeling (art. 300.1 en 301.1 Sr.). eon 
kear gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 Sr.). eon 
keen brandstichting (art. 157/158 Sr.) en eon keer ver-
nieling art. 350 Sr.). 
Van do 6 verkeersdelicten betrof het 4 keer rijden ondor 
invloed (art. 26 WvW). eon keer dood of zwaar lichame-
lijk letsel door schuld (art. 36 WvW) en eón keer door-
rijden na ongoval (art. 30 WvW). De twee overtreders van 
de Opiumwet werden vervolgd wegens bent van of handol 
in hard drugs (art. 2 juncto 10). 

2.3.2 Schad@ en lotset 
Voorzover lets bekend was over de aanwezighold van schis-
t (78 van de 85 keen), had bij 22% van do vordachten het 
misdrijf Amen, bij 78% will schade tot gevolg. Bij de 
dienstverleners was doze verhouding 36164. 

• Afgewezen verdachten hadden dug vaker eon misdrijf 
gepleegd dat schade tot gevolg had. 

(Hot gevonden verschil is significant op 0.01-niveau). 
Voor 20 slachtoffers waarvan bekend was dat nil schade 
hadden opgelopen, word eon schaderegeling getroffen; in 
meet- den de helft der gevallen via gen afbetalingere-
geling. 
Voorzover lets bekend word over tan gevolge van hot mis-
drijf opgeloPen jetsek  (74 van de 85 keer) was dear in 8 
gavallen (= 10.8%) inderdaad sprake van: 5 keer was EHBO 
north/, drie koer eon ziekanhuisopname van minder dan 4 
woken. BiJ de groan dienstverleners word (voorzover be-
kend) door 41 van do 403 misdrijven (=10.2%) letsel 
voroorzaakt; 7 personen werden zelfs levensgevaarlijk 
gewond. OP grond van doze cijfers kan niet geconsta-
teord worden dat letsel eon factor van betekonis was bij 



het aanvaarden of afwijzen van dienstverleningsvoor-
stellen. 

2.3.3 Inverzekeringstelling en preventieve hechtenis 
Inverzekeringstelling en/of preventieve hechtenis word 
bij 71.8% van de 85 verdachten wier aanbod word afge-
wezen, toegepast. Bij de dienstverleners was dit percen-
tage 46.1, aanzienlijk geringer dus. Voorzover de duur 
der inverzekeringstelling of'preventieve hechtenis be-
kend word (in 52 zaken), vergeleken we doze met de duur 
ervan bijde dienstverleners (bekend in 153 zaken). Zie 
hiervoor tabel 3. 

Tabel 3! Duur der inverzekeringstelling en preventieve 
hechtenis (in percentages) vergeleken met die 
ten aanzien van dienstverleners 

Duurm) Per  
H.52 

Percentage bij dienst- 
verleners 

H.153 

t/m 4 dagen 
5 t/m 12 
13 t/m 30 
31 t/m'60 
61 t/m 90 
91 en moor 

23.0 

17.3 
5.8 

19.2 
23.0 
11.5 

51.6 
17.6 
7.8 

13.1 
5.9 
3.9 

X) Bij men opsplitsing in twee categoriean (duur t/m 30 

dagen enduur langer dan 30 dagen) blijken de ver-

schillen significant op 0.001 -niveau. 

• 	Afgewezen verdachten •zaten niet alleen vaker, moor 
ook (veel) longer op het politiebureau of in het 
Huis van Bewaring don dienstverleners. 

2.3.4 Strafreqhtellik_verleden van de verdachte 
Van 65 afgewezen verdachten was bekend, of ze al eons 
eerder vervolgd waren, terwijl dit voor 393 
dienstverleners het geval was. Van de 65 afgewezen ver-
dachten was 73.8% als eons eerder met justitie in aan-
raking gewsest, terwij1 plus minus 26% als "first 
offender" kon worden aangemerkt. Bij de 393 
dienstverleners was doze verhouding 63:37. 
Dit betekent dot zich onder de dienstverkeners eon wat 
groter percentage first offenders beyond (het verschil 
is statistisch niet significant). 

Ala we nagaan, voor welke delicten de afgewezen 
recidivisten eerder waren vervolgd, don blijkt dot voor- 
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al wegens eenvoudige of gekwalificeerdo dIefstal to 
zijn. Wanneer we de spreidIng van afgewezan recidivisten 
over do arrondissementen bakijkan, dan valt op dat zIj 
vooral to vinden waren in Den Bosch an Almelo. 

2.4 Reden voor afwijzing en strafrechtelfjke react'. 

2.4.1 Rode,, voor afwiizing 
In 157 von do (178) afgewezan zakan word de afwijzende 
rechter. raadsheer of offIcier van justitie door ons be-
reid gevonden tot gen kort vraeggesprok. Via doze go-
sprekken (H=157) wilder, we met name de reden(en) voor de 
afwijzing to weten komen. 

• Meer dan 55% der ondervraagden nand.; aim radon voor 
afwijzing dat het fait to ernstig was en/of het go-
veer voor recidiva to groot om tot eon dionstver-
lening to kunnen besluiten. 

Daze uitkomst correspondeert met het fait dat fie afge 
waren verdachten tarzake van het meest recente delict 
vaker en hanger in prevantievo hochtenis zaten dan 
dienstverleners. Ongevaer eon kwart van doze ander-
vraagden voegde or nog aan toe dat do porsoon van da ver-
dachte eon aanvaarding van het aanbod niat %%gullet. 

• En radon tot afwijzing die door 29% van do ander- 
vraagden word genoemd was. dat man niat het voor-
nemen had eon onvoorwaardelijko gavangenisstraf to 
eison of OP to leaden (hat waren vooral 
politierechters uit Groningen die dit vaik %laden). 

Overige redenen, die elk door 1 tot 4 ondervraagden 
werden genoemd. waren ender goer de volgende: betrokkena 
is niet voldoenda gemotiveord voor eon dienstverlening: 
betrokkene heeft al kansen genoeg gehed; do straf Is al 
uitgezeten In preventieva hachtonis; tegenover do mode-
vardachten I. hat niat radelijk om betrokkene to laten 
dienstverlenen; hat aanbod hoort Met in de Raadkamor. 
maar op de zittIng thuis. 

2.4.2 Strafrechtellike reactiq 
Van alf.porsonen i3 bakend. dat zij togen eon door de ar-
rondissementsrechter(s) uitgesproken vonnis In heroes 
waren gegaan'. Bij zeven hiervan was de zaak nog lopende 
op het moment van ondervraging, bij vier ward door het 
Hof opnieuw afwijzend op eon dienstverleningsvoorstel 
gereageerd. 
Voorzovor de betrokkenen niot in beroep gingen weten we 
van 127 parsonen wet or no de afwijzing door rechter (100 



keer) of officier (26 keer) vervolgens ward beslist. Van 
de door de rechter afgewezenen warden er 94 veroordeeld, 
waarvan 74 tot man vrijheidsstraf (51 onvoorwaardelijk, 

11 voorwaardelijk 12 onbekend). 
In drie gevallen ward de zaak nog aangehouden, twee maal 
ward man verdachte vrijgesproken an man meal volgde men 
onvoorwaardelijke straf van gelijke duur als het 
voorarrst. 
Van de 26 officieren van justitie besloten er 16 tot on-
voorwaardelijk, 8 tot voorwaardelijk vervolgen. En 
officier besloot voorwaardelijk niet te vervolgen, men 
andere vorderde men tenuitvoerlegging van man voor-
waardelijke straf van twee waken. 
Bij de rechters die als reden voor afwijzing hadden op-
gegeven, dat zij niet van plan waren men onvoor-
waardelijke straf op te leggen, was er 44n die toch nog 
man onvoorwaardelijke straf oplegde. De duur hiervan 
kwam echter overeen met die van het voorarrest. 

11 



3 INSTELL/NGEN (NIET) BEREID TOT NET VERSCHAFFEN VAN PRO-

JECTEN 

3.1 Projectverschaffende instellingen 

3.1.1 Alqemeen 
In september 1982 verzonden wij in totaal 368 vragenfor-
mulieren naar het bestuur/de leiding van instanties in 
de acht proefarrondissementen die zich bereid hadden 
verklaard om dienstverleners te plaatsen." Van de 368 
formulieren warden er 257 ingevuld aan one 
teruggezonden, met andere woorden het landelijk gemid-
delde van de respons was 69,8%. Daze respons was voor elk 
der proefarrondissementen afzonderlijk: Groningen 
72.67., Assen 74.3%, Almelo 65.2%, Zutphen 72.2%, Den 
Bosch 41.2%, Breda 76.1%, Alkmaar 67.5% an Haarlem 
51.1%. 
Hoewel de formulieren aan het bestuur/de leiding van de 
instellingen waren gericht, vroegen wij toch nog near de 
functie van degene die het formulier invulde. Daze func-
ties warden alsvolgt omschreven: directeur/voorzitter 
(37,7%), hoofd personeelszaken (14,4%), medewerker, con-
sulent (14%), project- of teamleider (20,6%), buurt- of 
cultureel werker (7%) en beheerder (1,2%). Verder rea-
geerden nog een inspecteur van politie, een priester en 
een pastoor. 
Voor het maken van een onderverdeling near soorten van 
instellingen die door one warden aangeschreven waren de 
gegevens niet toereikend. Wet betreft de onderverdeling 

near soort installing gebaseerd op de respons die we 
kregen, willen we volstaan met de opmerking dat de uit-
komsten hier in grote lijnen hetzelfde beeld opleveren 
ale het beeld dat verkregen ward op basis van de eerder 
door one verrichte registratie van instellingen wear 
dienstverleningen warden verricht (zie fig. 4 van deal 

" De wijze waarop men in de verschillende arrondisse-
menten te werk ging om projecten te werven, zal in het 
derde deelrapPort worden besproken. 
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1), met als enig noemenswaardig verschil dat do ge-

meenteliike on overhoidsinstallingen wet reveler 

vertegenwoordi gd zijn." 

iva 

2.1..anagn 
Op do vraag, hoe men voor het eerst over dienstverlaning 

to boron had gekregon, antwoordde bijna eon kwart van do 

respondenton (24,9%) dat dit uit eon krant of wookblad 

was. IllJna een derdo (30,82) noamde de reclassering als 

bron. Verder werden genoemd radio en talevisia, de 

coordinator of eel, werkgroep edienstverlanIng', eon ad-

vokaat p eon dienstverlener en eon combinatie van 

bovengonoemde bronnen. 

Ruim driekwart van de respondenten was mat het vorzoek 

tot plaatsing benadord door de reclassoring of de 

dionstverleningscoOrdinator. Eon percentage van 11.3 

had zelf hot initiatief genomen rich voor plaatsing ean 
\ to melden. 

Voordat zij rich bereid verklaarden tot plaatsing, 

hadden verreweg de meeste installingen (95,72) rich 
eerst laten voorlichten: ruim 90% van hen door do 

dienstverleningscoOrdinator of 'emend van de 

reclassering. De overigen lfoten zich voorlichten door 

eon advokaat. een ender. Installing, eon kinderrechter, 

hot OM of door een cambinatia van personen/instanties. 

Eon belangrijka vraag look ons die near do motivi .tie van 
de instellingen om In of mew- dienstverlaners to 

willan plaatsen. Op doze (open) vreag word hot maest als 
antwoord gegoven, dot men positief tog:mover het experi-

ment stand (32,72). Op de tweed° pleats kwamon socials, 

on maatschappolijka ovorwegingan (23,32). Ruim 12% kwam 

tot de beraidheid am to plaatson vanutt do opvatking dat 

dienstvarlening rosocialiserend werkt, en/of dat de be-

trokkene(n) eon kens moet(on) krljgen. Vardar warden als 

rodenen aangevoerd dat dienstvorlaning zinval an/of nut-

tip Is, on dat de doelstallingen van het experiment 

aansluitan bij dice van do betraffende Installing. 0p-

marl:4111P: is. dat 5.82 van de rospondenten or openlIjk 

vOor uitkwam dat nil over onvoldoendo financiOla mid-

deign beschikten om betaalde krachten elan to trokkon 

(zie ook par. 3.1.5). 

02  Daze figuur gal eon overzicht van hot soort in-

stellingen wear dienstverleningon warden verricht. Do 

verdeling was alsvolgt: jeugd- on jongerenwerk 6.6%, 

bojaarden- on vorzorgingstehuis 11.9%, buurt- of 

clubhuis 28%, zieken- on verpleeghuis 18.8%. in-

stalling voor sport on spel 6.6%, gematentelijka in-

stelling 4.42 on andere soorten instollingen aron 
19.2%. 



3,1.3 Voorwaarden an eisen met betrekking tot plaatsing 
En van onze vragen luidde: 'Zijn or bepaalde klussen 
waarvan u het onverantwoord vindt om ze aan plegers'van 
strafbare feiten op to leggen?' Bijna de helft van de 
respondenten (47,5%) antwoordde hierop bevestigend, 
12,8% ontkennend, 39,7• kon de vraag niet beantwoorden 
of liet hear oningevuld. Aan degenen die met is ant-
woordden (in totaal 122 personen) vroegen wij verder 
waaraan zij daarbij dachten, an of het volgens hen nog 
uitmaakte walk strafbaar fait or was begaan. Hierop 
ward het meest geantwoord, dat men dacht aan de directe 
"omgeving" op het project, an aan verantwoordelijk 
work/work in de priv4sfeer. Met betrekking tot het type 
delict werden de meeste bezwaren geuit tegen het 
plaatsen van zedendelinquenten. 
Van alle respondenten gaf 16,3% te kennen, bij voorbaat 
bepaalde eisen to hebben gesteld qua kennis, ervaring of 
motivatie van de to plaatsen dienstverlener(s). Ongeveer 
80% had goon bijzondere eisen gesteld. 
De vraag, of or een kennismakings- en/of sollicitatiege-
sprek plaatsvond met de dienstverlener voordat daze aan 

een project begon, kon door 17,9% van de respondenten 
niet worden beantwoord. Oorzaak hiervan is dat nog niet 
bij ellen die zich tot plaatsing bereid verklaard 
hadden ten tijde van het invullen van de vragenlijst, 
ook inderdaad al iemand to work gesteld was. 
Voorzover dit wel het geval was, voerden vrijwel elle 
respondenten eerst eon kennismakingsgesprek met de be-
trokken dienstverlener(s). Eon meerderheid vond het niet 

nodig hieraan het karakter van man sollicitatiegesprek 
to geven: bijna tweederde van de respondenten deed het 
niet. Degenen die zeiden dit wel of soms to doen (bij el-
kaar 36%) vertegenwoordigden voornamelijk zieken- an 
verpleegtehuizen on Staatsbosbeheer. 

3.1.4 Ervaringen met dienstverleners 
Zoals gezegd had 17,9% van de respondenten ten tijde van 
de invulling van het vragenformulier nog goon dead-
werkelijke ervaring met dienstverleners. In doze an de 

volgende paragraaf (3.1.5) wordt de resterende 82,1% 
(H=211) derhalve op 100% gesteld. 

In 	de 	eerste 	pleats 	ward 	gevraagd, 	hoeveei .  
dienstverleners or achtereenvolgens reeds bij de be-
treffende installing werkten of hadden gewerkt. Bijna 
40% van de respondenten had ervaring met een dienstver-
lener, 26,1% met twee, an 14,2% met drie 
dienstverleners. Ervaring met 10 tot 25 dienstverleners 

had 3,4%. 
Bijna tweederde van de respondenten had persoonlijk zorg 
gedragen voor de begeleiding van ecln of meer 
dienstverleners, ruim eenderde had daarmee goon directe 
bemoeFenis gehad. 
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• • 	Da grote meerderheid der projectverschaffers list 

zich positief of zeer positief uit over de mat 

dienstverleners ngedana ervaringen (85.3%). 

Eon matige beoordeling oaf 10.4%, negetief of zeer 

negatief in hun b000rdeling waren 5 rospondenten 

(2.4%). 

Op de vraag of or bezwaren waren gerezen tegen de 

plaetsing van de dienstverleners, antwoordde 85,3% 

van niet. Voorzovor or wel bezwaren bestonden (In 

totaal bij 13,7% van de instellingen) waren daze 

yooral quoit door hot parsonel en door andere per - 
spoon binnen de installing (waaronder gewono 

yrijwilligers). 

Van bezwaren biJ patiinten of bewoners (by. in ver-

plaegtehuizen) werd in het geheel geen gewag 

gemaakt. 

Omelet veal mensan zich nogal gemakkelijk eon 

stereotype beeld van misdadigers lijken to vormen 

luidde Pin van onze vragen of het beald tint man had 

van plower, van strafbare faiten bij eon nedare ken-

nismaking met gen (aantal) dienstverlener(s), voren-

dard was. Vaor ruim tweederde van de respondenten 

was dit niet het gavel. Betekent dit misschien dat 

de plaatsende instellingen Gen we! neer 'position 

selectiel uit de Nederlandse samanleving vermin? 

Voor 11,8% was hot in positieve zin verandard; voor 

2 personen (0.9%) veranderde het beald in negatieve 

zin. 

Bijna tweederde (61.1%) van de installingen die 

reeds cowering hadden mat am of moor 

dienstverleners zou bij een vernieuwd vernal< tot 

plaatsing zonder meer positief reageren. E4nderde 

zou dit afhankelijk stallen van bepaalda ornstandig-

heden, nl. van wederziidse mogelijkheden daartoe van 

do persoon van de dienstvarlaner of aan de beschik-

baarheid van work. Vhf instellingen zeiden in de 

toekomst omen dienstverleners moor te zullen 

plaatsen. Drie van daze instellingen haddan ervaring 

opgedann met 1 dienstverlener, twee met twee. 

ienstverlenera_algoedkane_ar  Id 

lie ter vergelijking ook par. 4.6. 

/3 

3 

 

Zo duidelijk als de suggestie is die van de titel van 

deze paragraaf uitgaat, zo moeilijk is het in do area-

tijk vast te stellen of hierin een kern van waarheid 

schuilt. loch zijn door ons pogingon in die richting on-
dernomen. aangezien de VED (overeenkomstig de geldende 

regals voor pro dea-work) uitdrukkelijk het volgande had 

geadviseerch "Aileen die werkznamheden mogen warden 



verricht, die in de gegeven situatie, in de rage!, niet 
door men betaalde kracht zouden worden gedaan. De werk-
zaamheden mogen bovendien diior de dienstverleners niet 
in feite bedrijfsmatig worden verricht". Ook zouden 
weleens de uitkeringen van werkloze dienstverleners met 
stopzetting bedreigd kunnen worden, wanneer mocht 
blijken dat op grote schaal plaatsen van betaalde 
kraChten worden ingenomen. 
We vroegen of het werk dat nu door de dienstverlener ward 
verricht, enders ook verricht zou zijn an zo ja, door 
wie. In bijna de helft van de gevallen zou het werk hoe 
dan ook zijn gedaan, in 14,2% misschien. Volgens 33,6% 
van de resPondenten zou het wel verricht zijn, maar niet 
op de korte termijp, volgens 5 personen zou het enders 
helemaal niet zijn verricht. 
Aan de (132) respondenten die instellingen vertegenwoor-
digden wear het werk zonder dienstverleners zeker of 
misschien ook verricht zou zijn, vroegen wij vervolgens 
door wie dat dan zou zijn gedaan. Ruim de helft van daze 
respondenten gaf te kennen, dat het eigen personeel dit 
zou hebben gedaan. Niet ken worden vastgesteld, of 
hiermee man dit personeel alleen wat werk uit handen 
ward genomen, of dat ook de kans op het ontstaan van man 
nieuwe yacature op de arbeidsmarkt erdoor verkleind 
ward. In ruim men kwart van de gevallen zou het werk 
door 'gewone' vrijwilligers zijn gedaan, in 9,1% door 
ofwel het eigen personeel, ofwel 'gewone' vrijwilligers. 
In 6,8% zouden derden/anderen het werk hebben opgeknapt 
(hier blijft onduidelijk of dit tegen betaling zou zijn 
gebeurd). Net waren vooral zieken- an verpleeghuizen 
wear het werk zonder dienstverl'eners zeker of misschien 
ook zou zijn verricht. 

3.1.6 Aleemene waardering van dienstverlening ale vervanging 
van de vriiheidsstraf  
Ten aanzien van beeldvorming over plegers van strafbare 
feiten spraken wij carder al het vermoeden uit dat,de 
plaatsende instanties mogelijk een we! zeer 'positieve 
selectie' uit de Nederlandse samenleving vormen. Toch 
mogen hun opvattingen misschien worden beschouwd ale men 
indicatie voor de mate waarin dienstverlening meat-

schappelijk wordt aanvaard. 
Bijna de helft van alle respondenten (46,7%) beschouwde 
de dienstverlening zonder meer ale positief of zinvol. 
Rule 10% noemde hear beter dan men gevangenisstraf, 8,9% 
sprak van men positieve invloed op de houding van de 
dienstverleners, 5,8% noemde de dienstverlening positief 
mite er voldoende begeleiding bij aanwezig was an 6,2% 
sprak zich wel positief uit, maar niet ten aanzien van 

mile delicten. 
Twee personen die namens men plaatsende instantie 
spraken, vonden het volgende over dienstverlening: "ale 
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noodmaatregel wegens ruimtegabrok In de gevangenfssen Is 

het begrijpelijk, maar ik verwacht Met dat er eon posi-

tieve working van uit zal gaan" en "het plaatsen van 

dienstverleners is eon dead van christalIjka neasten-

liefde". 

3.2 Negatfef reagerende instellingen 

3.2.1 Alaemean 
In september 1982 verzonden wij in totaal 288 vragenfor-

mulieran near het bestuur/de leiding van fnetantias in 

de proefarrondissementan: die zich nog niet bereid ver-

klaard hedden tot het plaatsen van dienstverleners. Van 

den formulieren warden or 163 ingevuld aan ons terugge-

zonden det wil zeggan hat landelijk gemiddelde van de 

rospons was 56.62. DCM17 respons was alsvolgt over de 

proefarrondissemonten verdeeld: Assen en Groningen 34 

van do 53 aangeschreven instant:Igen, Breda en Dan Bosch 

110 van de 206 installingon an Alkmaar on Haarlem 16 van 

de 26 instellingen. tilt Almelo en Zutphen respondearde 

geen van de drie aangaschreven instellingen, Van alle 

respondenten had 92.62 ten tilde van de invullIng van 

het formulfer reads definItief besloten, aeon 

dienstverleners to zullen plaatsen. Da ovarige .7,4X 

hadden die knoop nog Met doorgehakt. Veer de verslagga-
ving in doze paragrasf stellen wij daarog de 

eerstganoemde 92:62 op 1002 (H:151), en laten we de rest 

buften beachouwing. 

Ook daze keer vroogan wij Weer near de lunatic van degana 
die het formulier invulda. Den word omschraven els df-

recteur/voorzitter/bestuurslid (35,1%), hoofd perso-

neelszaken (16,6%), medewerker/consgiunk (26.5X), 

coordinator of projectleider (7.3X) en ale buurt- of op-

bouwwerker (9,32). Onbekend bluff de functIe voor 7 
respondenten. 

H021401 ook bier can onderverdeling near sbort van In-

stallingen die door ons werden nangeschrevon weer Met 

gemaakt ken worden: nag uit de respons tech voorzichtig 

worden afgeleid (wanneer we die vergelfiken met de res-

mons van projectverschaffende instellingen) dot relatiof 

veal bejaarden- an verzorgingstehufzen mitt op verzoekan 

tot plaatsing ingingen, on relatief veal zieken- en yen-

pleeghuizen an instellIngen voor ;Quad- en jongorenwerk 
wel. 

3  Dat de aangeschreven instellingen zo onavenredig over 

Se arrondissementen vardeeld ziJn, houdt mogelijk 

weer verband met de wijze van proJectworven. Zia 
hierover deal rapport 1. 



3.2.2 Bekendheid met het bestaan van dienstyerleninq 
Op de yraag of men voordat het yerzoek tot plaatsing ward 
gedaan al van dienstyerlening had gehoord, antwoordde 
70,9% beyestigend. 
Van elle respondenten was 55,6% met man verzoek tot 
plaatsing benaderd door de dienstverleningscoOrdinator 
of de reclassering. De overige instanties waren benaderd 
door can a.s. dienstverlener, door iemand van de eigen 
installing of op andere wijze. Ruim 31% van de 
respondenten zei niet meer te weten door wie ze benaderd 
waren, of vulde daze vraag in het geheel niet in. 

3.2.3 Motivatie om niet te Plaatsen en eyentuele  bereidheid 
in de toekomst 
Voordat zij te kennen gaven, zich niet tot plaatsing be-
reid te verklaren, had 30,5% van de responderende in-
stellingen caret nog overleg gepleegd met de instantie 
of persoon die het verzoek daartoe aan hun gericht had; 
31,8% (waaronder de zojuist genoemde 30,5%) voerde 
boyendien nog met anderen overleg, en wel yoornamelijk 
met mensen binnen de installing, alvorens tot hun nega-
tieve beslissing te komen. 

Zoals het one belangrijk leek de motivatie van project-
verschaffende instanties te weten te komen, zo ook leek 
het one interessant te achterhalen om welke redenen an-
dare instanties besloten om geen dienstverleners te 
plaatsen. Een breed scale van argumenten ward aange-
voerd: 16,6% gaf te kennen, niet negatief tegenover 
dienstverlening te staan, maar reeds vale mensen in 
dienst te hebben, 15,2% wees erop dat het personeelsbe-
stand te klein was voor het geyen van goede begeleiding, 
11,3% durfde het niet aan uit vrees voor protestreacties 
van bewoners of clienten, 9,3% zou te weinig geschikt 
werk beschikbaar te hebben; yolgens eveneens 9,3% was 
plaatsing organisatorisch niet mogelijk (by. wegens wis-
seldiensten, personele opbouw e.d.). 	 - 
Andere redenen waren onder meer: angst yoor het 

onbekend; kleinschaligheid van de installing; dienstver-
lener zou (in klein dorp) worden nagewezen; inwerken zou 
te veel tijd kosten; geen ruimtelijke mogelijkheden; de 
instelling wordt binnenkort opgeheyen. 
Tot slot vroegen we nog, of men in de toekomst misschien 
wel bereid zou zijn tot het plaatsen van 
dienstverleners. Van de 151 respondenten zouden er 66 
wederom negatief reageren, 5 positief. Velen zouden hun 
beslissing van yerschillende factoren afhankelijk 
stellen, zoals de mogelijkheden van de installing, het 
beschikbare werk, begeleidingsmogelijkheden, an de per-
soon van de dienstyerlener. !Mlle een derde van de 
respondenten gaf op deze laatste vraag geen antwoord. 
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4 CONTACTPERSONEN AAN HET WOORD 

4.1 Algemeen 
In de winter 1982/1983 werden in totaal 158 contactper-
sonen bereid gevonden tot men persoonlijk vraaggesprek. 
In de proefarrondissementen waarvan ons 25 of minder 
adressen van projectverschaffende instellingen waren op-
gegeven, benaderden wij doze allemaal. Waren het or 
(veel) moor dan 25, dan trokken we een random steekproef 
van 25 instellingen voor dot arrondissement. Aldus 
kwamen we uit op 46 gesprekken in Groningen plus Assen, 
29 in Almelo plus Zutphen, 37 in Breda plus Den Bosch on 

46 in Alkmaar plus Haarlem. Bij elkaar hadden de con-
tactpersonen waarmee gesproken word (op het moment dot 
de gesprekken plaatsvonden) 408 dienstverleners 

begeleid. In tabel 4 een overzicht van de verdeling. 

label 4:  Aantallen dienstverleners die door de onder- 
vraagde contactpersonen begeleid warn 

68 contactpersonen begeleidden ieder 1 
38 contactpersonen begeleidden ieder 2 
24 contactpersonen begeleidden ieder 3 
12 contactpersonen begeleidden ieder 4 
3 contacipersonen begeleidden ieder 5 

. 5 contactpersonen begeleidden ieder 6 
2 contactpersonen begeleidden ieder 7 
2 contactpersonen begeleidden ieder 10 

1 contactpersoon begeleidde 	11 

1 contactpersoon begeleidde 	12 

1 contactpersoon begeleidde 	17 

1 contactpersoon begeleidde 	25 

dienstverlener 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 

dienstverleners 
dienstverleners 
dienstverleners 

in totaal 
158 contactpersonen begeleidden 408 dienstverleners 

Het is zeer waarschijnlijk dot de groep respondenten die 
namens de instellingen eon schriftelijke vragenlijst in- 
vulden de groep van geInterviewde contactpersonen elkaar 
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tot op zekere hoogte overlappon. De exacta omvang van 

doze overlapping ken salter, wagons de gekozen procedure 

(anonieme vragenlijstan ban de besturen), nlet warden 
vastgasteld. 

De functies van de ondervraagde contactpersonen waren 

alsvolgt verdeeld: directeur/voorzitter 27.8%, hoofd 
16.5%, medewerker/consulent 10.1%. projectleider 20.3%, 
buurtwerker 12.7X, beheerder 9.5%, andere functies en 
functie onbekend semen 3,11. 
De verdeling neat sport installing dat man vertegenwoor-

digde levert grosso motto wear hetzelfde beeld op ale fi-

guur 4 uit deel 1, met dien verstande dat instellingen 

voor jeugd- en jongerenwark enigszins oververtegenwoor-
digd lijken (Mar 10.8%; dear 6.6%), evenals ga-
meentalijke instellingen (bier 7%; dear 4.4%). 

Van alle ondervraagden ware,, slechts enkelen (9 
personen) niet betrokken geweest bij de beslissing van 

de installing, on met dienstverleners in zee to gaan. 

861 van hen was het met doze beslissing niet eens 

geweest, vier anderen hadden wet twijfels oohed. Voorzo-

war de ondervraagden hun begaleidende taak met iemand 

ander. uit de installing deelden (dit kwam nogal eens 
voor, nl. bij 63.3% van do begeleidingen), was or ingest-
al (88.7%) sprake van eon duidelijke taakvardeling, 

hotgeen echter nooit aanleiding gaf tot rote of zeer 
grote problemen, en slechts twee meal tot kleine pro-

blemen. Dere bestonden hieruit, dat de ondervraagde niet 

van tevoren op de hoogte word gesteld van hat 'sport' 

dienstverlener dot or zou komen (lx genoemd) en dat niat 

word afgesproken wie or precias zorg zou dragon veer 

contacten vanuit de installing met de 

dienstverleningscoOrdinator (eveneens lx genoemd). 

Al. inhoud van de begeleiding werden de volgende 

subtaken genoemd: het voaren van intake-gesprekken, het 

onderhouden van contacten met de reclassering, het 

voeren van eon afloopgesprek met de dienstverlener, het 

onderhouden van dagelijks contact met doze, on hot be-

middelen bij problemen. 

4.2 Aanvang van de werkprojecten 
Slechts vijf contactpersonen hadden niet eerst Den go-

sprek met de a... dienstverlener(s). Eon voerde slechts 

clan eon gesprek • ala de betrokkene hat zelf Wide. 

Voor bijna tweederde van de ondervraagden warm, de ge-

sprekken bedoeld ter kennismaking; voor bijna eenderda 

hadden zij het karakter van een so llicitatiegesprek . 
Voor 7.2% (dot is 12.2% van de contactpersonen die met 

seer den eon dienstverlening ervaring hadden) was het nu 

eons eon kennismakings-, dan weer eon sollicitatiege-

sprek. Volgens de contactpersonen warm, er bij zo'n 

gesprek meestal nog tan of ;neer anderen aanwezig. Voor-

zover eon extra persoon aan de gesprekken deelnam, was 



dit vaak iemand van de reclassering of de coardinator, 
soms ook eon afdelingshoofd, hoofd van de civiele of 
technische dienst of eon hoofd personeelszaken. Voorzo-
ver meerdere personen (behalve dan de betrokkene zelf on 
de contactpersoon) aan de gesprekken deelnamen, word 
meestal eon combinatie genoemd van iemand van de 
reclassering/coOrdinator plus iemand die zelf ook bij de 
installing werkte. 
Op de vraag, of men bij de invulling van het werkproject 
rekening hield met de capaciteiten van de 
dienstverlener(s), antwoordde bijna driekwart van de 
contactpersonen bevestigend. Goon rekening met de cape-
citeiten van de dienstverlener hield 18.4% van de con-
tactpersonen. Omdat het ons belangrijk leek dot de 
dienstverlener van tevoren wist wat voor soort work 
hij/zij to doen zou krijgen, vroegen wij op welk moment 
de betrokkene dit in de regal to weten kwam. In ruim 
tweederde van de instellingen word het onderwerp bespro-
ken bij het eerste kennismakings-/sollicitatiegesprek. 
In 13.9% was het daarvoor al vastgesteld. In ruim 10% van 
de instellingen wist(en) de betrokkene(n) voor de aan-
yang van het work nog niet wat dit zou gaan inhouden; nu 
eons deelden de de contactpersonen dit moo bij de elan-
yang van het work, den weer ward de dienstverleners pas 
geleidelijk aan duidelijk wet de werkzaamheden precies 
inhielden. 
Het aantal to werken uren ward volgens de contactper-
sonen in praktisch elle gevallen op zijn least vastge-
steld bij het kennismakings-/sollicitatiegesprek. 

4.3 Uitvoering van het work 

4.3.1 Anonimiteit 
Behalve met de dienstverleners (zie par. 5.3.1) brachten 

we het punt van de anonimiteit ook met de contactper-
sonen ter sprake. In 13.3% van de instellingen warden 
(behalve natuurlijk de contactpersoon zelf) goon andere 
mensen op de hoogte gebracht van de bijzondere nen-
leiding tot aanwezigheid van de dienstverlener(s). Het 
merendeel der contactpersonen echter (84.2%) zei, steeds 
een of moor anderen op de hoogte to hebben gebracht van 
het feit dat het om eon dienstverlening ging. Meestal 
waren dit stafleden, personeelsleden of beiden; soms ook 
bestuursleden of "gewone" vrijwilligers. Slechts 46n 
contactpersoon gaf to kennen, de c1i;inten/pati6nten van 
de instelling to hebben ingelicht. Als redenen voor dit 
inlichten van anderen warden het meest genoemd dat or 
voor eon plaatsing altijd toestemming van het bestuur 
en/of bepaalde medewerkers van de instelling nodig was 
of dot het noodzakelijk was in verband met het werken in 

teamverband. Vardar dachten sommigen or good can to doen 
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de anonimiteit to doorbraken om interne problemon to 
voorkomen of on de dienstverlaner(s) to beschermen. Twee 
contactpersonen reiden, dot de personeelsladen at in de 
krant hadden kunnen lezen dat or door bun installing pan 
de experimenten zou worden meagadaran. Yoor hun was dat 
de reden om "open kaart" to spelen. Pen contactpersoon 
woes crop, dat de ervaring 'garde dat bijna elle 
dienstverleners oak relf wet de reden van hun aanwe-
zigheid kenbaar maakton. 

4.3.2 Extra toericht op dienstverleners 
"Wordt or op dienstverl eeeee moor toezicht uitgeoefend 
den op gewona vrijwilligers?". Hierop antwoorde ruim 
tweederda met nee; lets moor dam eonvijfde mat ja. loon 
wij laatstgenoemde groap vroegen, dit to union toe-
lichten, antwoorde bIjna de helft dat de 
dionstvarloner(s) begalaid on/of bascharmd dionde(n) to 
wordon; de andere helft ref or voorel OP too to zian, dat 
de gamaakte efspraken werden nagekomen. Enka's contact-
personen zeidan or mat name op to letten, dat de 
dienstverlenars goon diefstal begingan ("Ja hebt tan-
slotte to makan met placers van strafbara faIten"). 

4.3.3 Problemen 
Om eon inventarisatie to maken van problemen die rich in 
de installingen voordaden, noamden onza medewark(st)ors 
de contactpersonen achteraenvolgens oen aantal concrete 
problomen. Indian zij 'ión van dorm problman Indordaad 
ondervonden hadden, word om een nadere toelIchting ver-
zocht en ward gavreagd bij hoeveal dionstvarleners rich 
dit probleem had vooroedaan. Ook ward gevraagd of on 
door wie or voor de respectipavelijke problemen OP-

lossingen waren gevondan. Tot slot word de gelegenheid 
gegeven, nog andera dan de reeds opgasomda problemen to 
noemon. De uitkomsten van dere areas; run in het kort 
weergegaven in tabel 5.•(pag. 26) 

• 	Da twee grootste probleemcatagorieen blijkon de vol- 
gende to run: de dienstvarlener's) kwamfan, af-
spraken Mat no; do begeleiding door de reclassoring 
Het to wenson over. 

OP elk van dere probleemcatagorieen zullan wo nu wat no-
der ingaan. 

Yet niet-nakomen van ofsPraken 
Hot exacta percentage dienstverleners dat rich volgens 
de contactpersonen hieraan schuldig maakte is niet vast 
to stollen, aangezion vijf van de ondervraaoden to 
kannen gaven dat ZQ mat dit probleem "harhaalde ',Palen" 
(dat wil zaggen bij meerdere dianstverleners) haddan to 



kampen gehad. Wanneer we dit verstaan elm "bij ongeveer 
5 dienstverleners", dan komen we uit op de in de tabel 
genoemde 20%; het kan evenwel ook lets meer of minder 
zijn. Het niet nakomen van de afspraken bestond volgens 
de meeste contactpersonen uit het wegblijven zonder re- 

' den, verder vooral uit het niet op tijd verschijnen. 
Meer dan de helft van de (in totaal 54) contactpersonen 
die van dit soort problemen melding maakten, had er een 
oplossing voor gevonden door middel van man gesprek met 
reclassering en/of de dienstverlener. Ruim men kwart van 
hen was echter niet tot men oplossing gekomen, hetgeen 
volgens sommigen (5 contactpersonen) was uitgelopen op 
een stopzetting van en of meer projecteri. 

Deaeleidinq door de reclasserinq 
Wet betreft problemen die hiermee samenhingen wees het 
merendeel van de ondervraagden op het felt dat er tij-
dens de uitvoering van het project onvoldoende contact 
met de dienstverleners was gezocht vanuit de 
reclassering. Dit probleem ward vooral gemeld vanuit de 
arrondissementen Haarlem, Alkmaar an Den Bosch. 
(significantie-niveau 0.007). 

Andere 	problemen 	in 	verband 	met 	de 
reclasseringsbegeleiding (elk door een of twee contact-
personen genoemd) warden alsvolgt toegelicht: de 
reclassering nam de dienstverlening niet serieus; het 
wisselen van begeleiders (vanuit de reclassering) per 
dienstverlener was vervelend; er waren geen duidelijke 
afspraken met de reclassering; de begeleidende meat-
schappelijk werker ward ziek maar niet vervangen; en 
"wij wilden de reclassering niet continu over de vloer 
hebben". Van de 38,contactpersonen die problemen hadden 
met de begeleiding door de reclassering, zeiden 17 dat 
ze er geen oplossing voor hadden kunnen vinden. Van de 
overigen hadden 7 personen ter oplossing can gesprek ge-
voerd met dienstverlener en/of reclassering. 

Een categorie die verder de aandacht vraagt is die be-
treffende "andere problemen". Daze werden door 23 con-

tactpersonen genoemd, en betroffen bij elkaar in elk 
gavel 27 dienstverleners, near schatting zelfs ongeveer 
35. De problemen waren uiteenlopend van aard. Twee van 

de ondervraagden noemden alcoholproblemen,,verder warden 
onder meer de volgende problemen (elk ervan door gln 
contactpersoon) genoemd: het uitsmeren van can project 
over vijf maanden belemmerde het ontstaan van can ver-
trouwensband; de dienstverlener werkte alleen en had 
daardoor geen sociale contacten; de dienstverlener 
maakte absoluut geen contact met het aanwezige 
personeel; de dienstverleners waren vaak werkloos an 
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label 5:  Problemen die zich in verband met de dienstverlening hebben 
voorgedann 

Sport Probleem 

-Dien5tverlener kwam wegblijven 	± 29% 
af5prnken Met no 	zonder reden. 

-Begeleiding door 	onvoldoende 
reclossering lint 	contact re- 
te wensen over 	classering/ 

dienstverlener 
-Andene . oroblemen van Tdem 
uiteenlopende nard 

-Dienstverlener 	ziekte 	 ± 52 	 idem 
afweiig wegens 
ziekte, fem. om- 	 - 
stendigheden e.d. 

-Het felt dot or eon verschillende 
. Oleger v/e delict 	toelichtingen 
annwezig was lever- 
de problemen op 1,11 
anderen 

-Er was geen/onvol- 	seen of envoi- 	2.0% 	 goon °glossing 
doende controle op 	doende controle 
de uitvoering von 
de dienstverlec:ng 

-Er stand Met dui- 	verschilionde 	0.72 	 yorschillende 
delijk genoeg vast 	toelfchtingen 	 oplossingen 
wanruit de dienst- 
verleningstnak Pre- 
cies bestond 

-Dienstverlener kon 	verschillende 
Met gemakkeliiker 	toelichtingen 
naor eon ander (mog-
OWN moor geschikt 
Project) worden 
doorverwezen 
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Specific/Ale/ 	Bij hooveel % 	Indien oplossing 
toelichting 	van elle dienst- gevonden: hoe? 
(meest genoemd) verlyners H=408 (meest genoomd) 

• 14% 

± 9% 

7.2% 

-net verzwijgen v/h 	sommigen waren  
• felt dot er gen 	wel op del hoogte• 
pleger v/e delict 	anderen nick; dit 
nanwezig was le- 	gaf Problemen 
verde problemen op 
bij anderen 

gesprek met 
dienstverlener 
en/of racing,. 
geen Op - 

lonsing 

goon oplossing 

gesprek 
met dienst-
loner en/ 
of reclass. 

0.52 	 verschillende 
oplossingen 

Idbwi 



daardoor het arbeidsritme helemaal ontwend; can dienst-
verlener vond de dienstverlening niet streng genoeg en 
wilde bij nader inzien toch liever zitten. Megan con-
tactpersonen hadden geen oplossing voor de "andere pro-
blemen" kunnen vinden. In twee gevallen was can op-
lossing niet meer nodig, omdat het project inmiddels 

beeindigd was. 

4.4 Beiindiging van het werk 

4.4.1 Afsluitende eesprekken 
Tweederde (66.5%) van elle contactpersonen voerde ter 
afsluiting van can/hat werkproject nog can gesprek met 
de betrokken dienstverlener; 7.6% (dat is 13.3% van de-
genen die meer dan ‘6n dienstverlener hadden begeleid) 
zei dit moms te doen. Ruim de helft van degenen die moms 
of in de regal can afsluitend gesprek voerden, gaf te 
kennen dat daarbij vaak ook nog e'en of meer anderen bij 
aanwezig waren: meestal iemand van de reclassering en/of 
de dienstverleningscoUrdinator. Soms was er ook nog can 
medewerker uit de installing bij. 
Ruim can kwart van de contactpersonen (41 personen) 
voerde qeen  afsluitend gesprek met de dienstverlener(s). 
Op de vraag "Waarom niet?" antwoordden 9 personen dat 
zij dit niet nodig vonden. Andere redenen waren dat de 
dienstverlener het werk niet had afgemaakt (5x genoemd), 
dat zonder de reclassering erbij zo'n gesprek toch niet 

. zinvol was (3x genoemd), of dat de dienstverlener niet 
bereid was tot can afsluitend gesprek (5x). 

4,4.2 Perichtgeving can Justitie 
Meer dan de helft der ondervraagde contactpersonen was 

niet  persoonlijk betrokken geweest bij de berichtgeving 
can de justitiale autoriteiten (57%). De overige 43% was 
er steeds of moms bij betrokken, meestal volgens monde-
linge afspraak met de coOrdinator of 

reclasseringsmedewerker. 

• 	Op de vraag, of men het in het algemeen can 

wenselijke zaak vond dat contactpersonen optraden 
els rapporteur can de rechterlijke macht of het OM, 
antwoordde ruim de helft (53.2%) ontkennend. 

Zij kwamen vooral uit de arrondissementen Breda en 
Haarlem (significantieniveau 0.02). Van daze groep was 
17.7% niettemin wel persoonlijk bij ddn of meer 
berichtgevingen betrokken geweest. Als toelichting voor 
daze ongewenstheid ward voornamelijk gegeven, dat men 
het een teak voor anderen vond; sommigen (9 personen) 
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zoiden or niet voor to voolen, als verlongstuk van 
Justitle op to treden. 

4.4.3 Voortiidige bedindioing 
Van do 408 dienstverlenors waarvoor de 158 ondervreagden 
els contactpersoon haddon gefungeerd . hadden or 35 hot 
work voort j di g be6indigd (8.62). Yoorzover hi ervoor 
aanwijsbare oorzaken waren, werden veelal cliantgebonden 
omstandighaden van uiteenlapende nerd genoemd (or waren 
ca. vier dienstverleners voor wie eon verslaving eon 
heroine als oorzaak word opgegaven). Voor drie 
dienstverloners was het slecht nakoman van afspraken do 
reden der voortijdige bedindigIng, dria anderen plaegden 
opnieuw eon delict ti1dens do dionstverleningsperiode. 

4.4.4 Aanbliiven van dienstverl-nors na bekindloing van he 
With 

Bijna eon kwart van de contactpersonen oaf to 
kennel', dot or i4n of moor dienstverlenar(s) na of-
loop van hun taak bij de instelling was/waron 
bliiven werken. 

Op de vraag, waaruit dit work bestond, antwoordde de 
helft dot dit hetzelfde soort work was els wet men al 
deed. In driekwart van de instellingen wear de dienst-
verlener(s) aanbleef/-bleven was ook het nieuwe work 
pro-deo arbeid. Bij de 6 instellingen wear man in dionst 
kon treden, was de inhoud van het work In 3 ervan het-
zelfde als dat van het dienstvorlenIngsprojecl (zip 
verder 4.6). Op de vraag, of het aanblIjVen van de 
dianstverlener de komst van eon nieuwein de weg'stond, 
antwoordde eon contactpersoon bevestIgend. 

4.5 Indrukken ten manzien van dienstverleners 

4.5.1 Zwaarte van het werk 
"debt u do indruk dot de dienstverleners do teak die ze 
moeten verrichten, beschouwen als eon zware opgave?" 
Bijna de helft van de contactpersonen had de indruk van 
niet. De andore helft meende van we', of dacht dat men 
het in sommige opzichten als een zware opgave 
beschouwde: hoe de dienstverloner or tegenaan kijkt, zou 
onder moor stork afhankelijk zijn van diens Per-
soonlijkheid. Enkele contactpersonen meenden dat vooral 
de emotionele kanten van de dienstverlening zwaar waren, 
dot men by. opzag tegen de eerste keor dat men near de 
installing moest, of dat men zich schaamde voor het 
delinquent zijn. 



4.5.2 Nut en leerzaamheid 
Op de vraag, of men de indruk had dot de dienstverlener 
zijn/haar teak in het algemeen had ervaren als nuttig en 
leerzaam, antwoordde ruim de helft der ondervraagden van 
wel. Bijna 6dnderde kon daze vraag niet beantwoorden. 
ROM 11% gaf een ontkennend antwoord. Drie personen 
dachten dat de dienstverlener het werk wel als nuttig, 
maar niet als leerzaam had ervaren. En persoon had de 
indruk dat niet zozeer het werk zelf, alswel de omstan- 

. digheden waaronder het verricht was, als nuttig en 
leerzaam waren ervaren. 

4.5.3 Net beeld van de "misdadiger" 
Waren er onder de directies/besturen van de instellingen 
nog twee personen voor wie het beeld van plegers van 
strafbare feiten door hun nadere kennismaking met 
dienstverleners in negatieve zin was gewijzigd (zie par. 
3.1.4), onder de contactpersonen was er niemand voor,wie 
tilt opging. Voor 13.3% was het beeld zelfs in positieve 
zin gewijzigd (tegen 11.8% bij de directies). Van de 
bijna 80% wier beeld van de "misdadiger" niet veranderd 
was, gaven velen hierbij nog een toelichting: 21 per-
sonen zeiden dot ze geen vooroordelen koesterden tegen 
plegers van strafbare feiten, en/of dat ze nooit ge-
vonden hadden dat daze mensen anders waren don andere. 
In overige toelichtingen ward nu eens de delinquent, den 
weer de maatschappij verantwoordelijk gesteld voor het 
felt dat er misdrijven worden gepleegd. 

4.6 Dienstverleners als goedkope arbeidskrachtenl? 
Volgens ruim driekwart van de contactpersonen (77.2%) 
zou het in het kader van een dienstverlening verrichte 
werk enders ook verricht zijn (bij elkaar 288 dienstver-
leningen). Volgens 5.1% zou het in de helft der gevallen 
enders ook verricht zijn (bij elkaar 20 : 2 = 10 dienst-
verleningen). De meest genoemde functies van personen 
die dit werk verricht zouden hebben waren de beheerder 
en/of eigen personeel (42%), andere vrijwilligers 
(35.1%) en combinaties van personen (15.3%), waarbij het 
meest genoemd ward de combinatie van beheerder en/of 

personeelsleden plus andere vrijwilligers. Vier personen 
zeiden dat ze (zonder dienstverleners) uitzendkrachten 
of andere betaalde krachten zouden hebben aangetrOkken, 
twee van de ondervraagden zouden zelf het work gedaan 
hebben. Twaalf contactpersonen gaven toe dat het aan-
trekken van dienstverleners geld uitspaarde. 

1  Zie ter vergelijking ook par. 3.1.5. 
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4.7 Waarderins van dienstverlening als alternatief veer de 
vrljheidsstrafr 
B Joe twaederde van al le 158 ondervreagden (62.72) be-
schouwde de di en stverl en i ng zonder neer els positief of 
zinvol; 8.9% noemde hear biter den een gevangen I sstraf. 
10.8% sprak van eon Positing invleed op de houding van 
do dienstverlener, 3.82 noemde de dienstverlening posi-
tief, mite er voldoende begeleiding bij aanwezig was en 
7% sprak zich wel positief vit, moor flirt ten eanzien van 
elle delicten. One op zichzelf staande maningen waren 
de volgende; pas ale je week of dienstvarlening minder 
den gevengenisstref tot recidiva leidt, kun ja zeggen of 
hot el den niet effect heeft; dienstverleners krijgen 
niet zo'n stempel OP zich gedrukt als (ex)gedetineerden; 
de evorsie van veel dianstverleners tegen de maatschap-
pij wordt-door dionstvarlening teruggebracht. 
Ook al vortegenwoordigen de meningen der contectpersonen 
levenmin ale die van de besturan) met elkaar niot "do pu-
blieke opinion, toch vormen ook daze uitkomsten eon °an-
wijzing voor de aenwezigheid van gen meatschappolijka 
ondersteuning van de dienstverleningsexperimenten. 

2  Zie tar vergalijking oak par. 3.1.6 en 5.4.2. 



D/ENSTVERLENER'S AAN HET WOORD 

5.1 Algemeen 
Van de 453 personen die deal uitmaakten , van onze onder-
zoekgroep, ward ten behoeve van het WODC-onderzoek voor 
408 dienstverleners men "afloopbericht" ingevuld (zie 

hoofdstuk 7 van deal 1). Getracht is, daze 408 personen 
bereid te vinden voor men vraaggesprek met 46) van onze 
medewerk(st)ers, te voeren na beindiging van de dienst-

verlening. Dit was niet in alle gevallen mogelijk, aan-
gezien sommigen reeds bij voorbaat te kennen hadden 
gegeven, aan man dergelijk gesprek niet te zullen deel-
nemen. Anderen gingen niet op ons (telefonisch of 
mondeling) verzoek in, an weer anderen maakten wel men 
afspraak maar warden vervolgens op de afgesproken pleats 
niet aangetroffen. Uiteindelijk warden gesprekken ge-
voerd met 205 dienstverleners (ca. 50%). Bij de 
ondervraagden waren slechts twee personen die het werk 
niet volgens afspraak hadden uitgevoerd. Aangezien van 
de oorspronkelijke onderzoekgroep ruim 10% de dienstver-
'ening niet volgens afspraak had uitgevoerd, moesten wij 
er rekening mee houden dat man integrale rapportage over 
daze vraaggesprekken man onduidelijk beeld zou geven. In 
de nu volgende verslaggeving zijn daarom de twee 
dienstverleners die het werk niet volgens afspraak uit-
voerden, buiten beschouwing gelaten. In man bijlage zal 
aan deze twee speciale aandacht worden besteed (zie blz. 
47 e.v.). 
De 203 dienstverleners die hier ter sprake komen voerden 
ellen het werk volgens afspraak uit. Zij waren afkomstig 
uit de volgende arrondissementen: uit Groningen 33 
(49%),°' Assen 35 (52%), Almelo 13 (35%), Zutphen 24 
(39%), Den Bosch 13 (43%), Breda 73 (58%), Haarlem 5 
(20%) en uit Alkmaar 7 (18%). 

01  Tussen haakjes is steeds vermeld het percentage van 
het mantel dienstverleners dat voor het betreffende 
arrondissement deal uitmaakte van de gehele onder-

zoekgroep. 
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Vargalaken mat do in deel 1 besproken dionstverloners 
kwamen Sr wet moor verkeersdolinquentan en wet minder 
vermogensdelinquenten vow-. Da verschillen zijn echter 
niet significant zodat, wat de card van het delict be-
treft, de grope geinterviewden wel kan warden baschouwd 
ale representatief voor het geheel. 

5.2 Voorbereiding tot het work 

,1 Bekendheid met het bestaan van dienstverlenfnq 
Rule de helft van de ondervraagden had voor het sent van 
het bestaan van dienstverlening gehoord van do 
reclassering, rule eon kwart van bun advocaat. Ongeveer 
negen procent wist uit krant of weekbled dat doze moge-
lijkhoid or was. Anderen hadden het gehoord van ken-
nissen, van eon rechtar of officiar van justitio, of 
lanes verschillende wagon tegalijk. Eat, dienstvarloner 
kreeg een tip van zijn werkgever, pen andere van een 
jongerenwerker en eon darde hoard° ervan op eon advies-
bureau voor jongeren. 

5.2.2 Motivatie am het aanbod to (ken 
Bijna de helft deed het aanbod tot dienstverlening 'em 
niet to hoeven zitten'. Bljna eon kwart noomde 
on familie-omstandigheden als motivatie. lets minder dan 
tien procent vreesde zijn/haar bean to zullen verliezen 
in gavel van eon gevangenisstraf. Rub m zas procent van 
de ondervraagden deed het aanbod omdat men deal ult-
maakta van eon grump verdachten die dat al. geheel dead. 
Vhf personen noemden ale motivatie dat zij op doze ma-
nier goon strafblad zouden krijgen. an'persoon had als 
motief voor het aanbod dat hij eon geldboete niet kon be-
talon. Eon ender Wide stigmatisering vermijdon; hij 
had eon winkel in een klein dorp. 

5.2.3 Keus uit verschillende proiecten 
Ruin de helft van de dienstverlenors kon kiezen uit ver-
schillende projectplaetsen. Wij vroegen aan doze groom,  
waarom hun keus juist op doze projectplaats gevallen 
was. Van de 105 personen gaven 41 els reden op, dat het 
project good aansloot bij de eigen (wielding on 
ervaring, of dat het work bun interessant leek. Your 30 
Personen was doorslaggevend dat het project in de buurt 
was van wear men wound.. Your 11 personen was het eon ne-
gatieve keus geweest; acht mensen kozen een bepaald 
project om dos to sneller van het work af to kunnen zijn 
en vhf geven de voorkeur aan eon werkproject in de 
buitenlucht. Vier dienstverloners kozen your een be-
paalde projectpinats omdat zij dear terecht konden op 



voor hun gunstige werktijden. Verder zei iemand dat hij 
uit eigen beweging al organs vrijwilligerswerk deed, an 
dat hij de gelegenheid aangreep om dit werk, nu het zo 
uitkwam, als dienstverlening to laten golden. Ook zei 
iemand dat hij eon project had gekozen omdat daar snel 
begonnen kon worden. Voor 44n persoon ward de keuze be-
paald door omstandigheden van medische card. 

5.2,4 Bekendheid met het aantal uren 
Omdat het ons van belang leek dat de dienstverleners van 
tevoren precies wisten hoe lang het work zou gaan duren, 
vroegen wij of het aantal uren reeds bij voorbaat vast-

stond. Bijna 56% antwoordde hierop bevestigend. Volgens 
85 personen evenwel (41.9%) ward het aantal uren pas la-
ter bekend. Dit hoeft niet to betekenen dat can niemand 
bekend was hoeveel uren de dienstverlening zou moeten 
beslaan; volgens de contactpersonen ward het aantal uren 
bijna steeds van tevoren vastgesteld (zie par. 4.2). 
Belangrijk is echter to weten dat een groot canto! 
dienstverleners daarvan den kennelijk zelf niet op de 

hoogte was. 

'.2.5 Verwachtinq van het work v46r de aanvanq 
Meer don de helft van de dienstverleners (58,1%) dacht 
van tevoren al het work can to zullen kunnen. Goon spe-
ciale verwachtingen had 18,2%. Bijna vijf procent was 
van mening dat het zwaar work zou zijn. Sommigen (4.4%) 
verwachtten eon strenge controle, anderen vreesden pro-
blemen met a.s. collega's (8,9%). En dienstverlener 
vond het allemaal maar kolder en nonsens, eon ander zag 
or tegenop omdat het zo long ging duren (daze dienstver-
loner zou alleen op zaterdagen werken). Overige 
opmerkingen waren: 'Jo weet niet wat je to wachten staat 
(drie keer); je weet niet hoe de mensen reageren (1 
keer); het is nu eenmaal niet leuk om onbetaald work to 
verrichten (1 keer)'. Eon andere uitspraak was tenslot-
te nog 'Jo komt in contact met mensen uit de 

dienstverleningssector' (1 keer). 

5.3 Ultvoering van het werk 

5.3„1  Anonimiceit on werksfeer 
Gezien het geyser voor stigmatisering is het be-
grijpelijk dat een aantal dienstverleners de aanleiding 
tot hun aanwezigheid liever geheim hield. 

• 	Verreweg de meesten zeiden dat men . op het project to 
weten gekomen was waarom zij daar werkten (81.3%). 
Van doze groep had 40% het zelf verteld. 
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Veer rule de helft was het met instemming van de 
dienstverleners door anderen verteld, veer bijna vhf 
Procent (acht perscnen) zonder  hun instemming. Veer 
twee dienstverleners had de mededeling/cntdekking van 
het felt dat zij Plegers van delicten waren, geleid tot 
moailijkheden. 

Op de vraag of men geaccepteerd word door degenen met who 
men samenwerkte, gaven de measte dienstvarleners een be-
vestigend antwoord (rub m 87%). 24.6X gat to kennen dat 
zij gewcon geaccePteerd warden, de andere 62.6% sprak 
van eon geode samenwerking, swede sfeer of noemde beide. 
OP eon aantal dienstverleners, nl. 10,8% van de 203 
andervreagden, bleak doze vraag niet zozeer van toe-
passing, omdat zij alleen werkten. 
Twee personen waren wet minder to spreken over de steer, 
near niemand sprak rich or acht negatief over ult. 

5.3.2 Werkbecieleiding en Probleemoplossing 

Directe instructies en begeleiding bij hat work kregen 
de dienstverleners van iemand die bij de botreffende in-
stalling werkzaam W85. De vreag word gestold, hoe vaak 
men daze contactpersoan sprak. Wij willen Mamma na-
aeon of de dienstverleners, zeker wanneer zil alleen 
werkten, niet te zeer aan hun lot warden overgelateh. Op 
doze vraag antwoordde bljna 27,7% der ondervraagden dat 
zij de projectbegelelders 46n meal per deg sPraken, 
27.2X dagelljks zelfs meerdere melon, lets minder dan 
eon kwart sprak van regelmatig contact. Onragelmatig 
contact anderhield 6,7X en 12.3% zag de projectbego-
leider zelden. Van de 22 personen die alleen werkton, 
zeiden 5 de contactpersoon zelden te zian. 

Bijna de helft van de dienstverleners sprak met de pro-
jectbegeleider over het work. De andere holft sprak over 
van alles. Tweederde van de laatstgenoemde green roerda 
daarbij echter goon problemen ban, anderda organ deed 
dit wel. 
Over eventuele problemen word eon vrij vitgebroide reeks 
van vragen gesteld. Puntsgewijs zullen doze na aan de 
orde warden gesteld. 

Verzekering.  2es dienstverleners (3X) zeiden dat or 
problemen waren geweest mat het afsluiten van eon %Forza-
kering." 

02  Er is veer alle dienstverleners via bemiddeling door 
de ARV eon collection, verzekering afgesloten. Mode-
lijk is echter dat niet elke dienstverlener bijtijds 
is aangemeld. 



Familia en/of eezin.  Problemen op dit vlak deden z.ich 
voor bij zeven dienstverleners (3,4%). En dienstver-
lener vertelde, dot hoar vader tijdens de dienstver-
lening voor hear kind zorgde. Dit viol de vader allengs 
zwaarder, aangezien het kind steeds lastiger word. 

Work en/of studio  leverden voor zeven personen problemen 
op (6,4% van degenen op wie doze vraag van toepassing 
was). In twee gevallen betrof het de studio. En persoon 
word uit militaire dienst ontslagen, eon ander word op 
zijn work nog disciplinair gestraft (beiden echter ver-
moedelijk niet wegens de dienstverlening, moor wegens 
het delict). Verder werden als problemen in verband met 
de dienstverlening genoemd (alle 64n hoer) dot het 
werken als zelfstandige door de dienstverlening in het 
gedrang kwam, dot eon bean die iemand kon krijgen nu niet 
doorging, on dat or goon tijd overbleef om wat bij to 
verdienen. 

Werktiideri  Veertien dienstverleners (7%) hadden pro-
blemen met de tijden waarop gewerkt moest warden. Voor 
vijf van hen betrof het de werktijden zelf. Vier anderen 
hadden or moeite moo op tijd op het work to verschijnen. 
Edn persoon vertelde dat het vooral in het weekend moei-
lijk was bijtijds near bed to goon on vroeg weer op to 
staan. Zijn vriendin was hem daarbij echter tot steun 

geweest. Twee personen kregen het work niet of in de 
daarvoor gestelde periode. En dienstverlener hod pro-

blemen bij het onderling afspreken van de werktijden met 
colleges; niet iedereen had daarbij volgens hem/hoar 
eon gelijke inzet. Tenslotte was or nog iemand die zich 
enfge heron wegens priv4-aangelegenheden niet eon de 
vastgestelde werktijden had kunnen houden. 

Pe reis near het project  bleek 15 meal (7,4%) problemen 
op to leveren. Zes meal school het probleem in de hoge 
reiskosten, 8 meal was de projectplaats moeilijk met het 
openbaar vervoer to bereiken. 

Andere problemen.Het  is voorstelbaar dot zich problemen 
voordeden met betrekking tot de controle op eon correcte 
uitvoering van het opgedragen work. Deze zullen hieron-
der (in 5.3.3) ter sprake komen. Naar overige problemen 
word niet specifiek maar in het algemeen gevraagd. Vier 
personen zeiden over onvoldoende materialen to hebben 

beschikt. Zes waren ziek geworden of hadden eon ongeluk 
gekregen tijdens de dienstverleningsperiode.° 3  Negen 
maal werden persoonsgebonden omstandigheden ale probleem 

° 3 

 

En van doze ongelukken gebeurde tijdens de uit-
voering van het work: de dienstverlener viol van eon 

ladder on liep daarbij schaafwonden op. 
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genoemd. En dienstverlener antwoordde op doze vraag 
near andere problemen, dat hij wel heel hard had moeten 
•erken. Een volgende kreeg andere werkzaamheden to doen 
clan was afgesproken en een laatste kreeg goon vergoeding 
na to zijn bestolen van regenkleding. 

Wij vroggen de dienstverleners of het van het begin of 
eon duidelijk was tot wie zij rich {{widen wenden bij 
eventuele problemen. Voor 9 personen was dit niet het 
geval. Ook vroegen we per probleemcategorie, tot wie men 
rich gewend had voor eon oplossing. Problemen met be-
trekking tot familia en gezin, net betrekking tot work 
of studio en met betrekking tot de reis near het project 
had steeds ruin eon derde van de ondervraagden gepro-
beerd zelf OP to loosen. Tien van de veortien personen, 
die problemen hadden met de werktijden, hadden rich 
hiervoor gewend tot de contactpersoon, 'emend van de 
reclassering ofwel de dienstverlenings-cogrdinator. Van 
de 9 dienstverleners die to kampen hadden met persoons-
gebonden problemen, losten 4 personen doze zelf op, de 
overigens wendden rich hiervoor tot anderen. 

5.3.3 Controle OP de uitvoering 

• Bij 37,42 van de projecten Was, voorzover de 
dienstverleners' wisten, piet duidelijk afgesproken 
of zij bij de uitvoering der werkzaamheden gecentro-
leerd zouden worden. 

Tweederde van doze groep vend dit zonder meer prima of 
geed. jets meer clan 9% (7 personen) vond dat ook, mar 
gat bovendien te kennen dat or eon afspraken ook goon be-
hoefte was wegens het bestaan van eon goede vertrouwens-
relatie. Verder vond bijna 16% (12 personen) het logisch 
dot or goon afspraken waren gemaakt. En dienstverlener 
had het beter gevonden ale er concretere aanwijzingen on 
dwang waren geweest. Eon ander zei dat niemand deskundig 
genoeg was om zijn electriciteitswerk to kunnen contra-
leren 
Aan de overige 62,6% ,met wie wel afspraken over de con-
trole wore^ gemaakt word gevraagd wie daze had 
uitgeoefend. Volgens ruin tweederde van de betroffende 
categorie was dit de contactpersoon on voor 15% eon 
reclasseringsmedewerker. Drie keer was het de 
dienstverleningscoerdinator. 4 keer eon combinatie van 
reclasseringsmedewerker plus contactpersoon. Op de 
vraag, hoe doze controle geschieden zou, antwoordde ruin 
de helft (54,5%) dat de controlerendo persoon zelf kwam 
kijken, ofwel dot doze langs kwam voor eon gesprek. Twee 
personen gaven to kennen, dit nogal vervelend to hebben 
gevonden. En vond het vooral in het begin niet zo look: 
hij 

 
zoo als klein kind zijn behandeld. Rule eenvijfde 



zei dat de controle op informele wijze plaatsvond. Ver-
der zei 17,9% dat alleen het aantal uren dat men aanweiig 
was, ward gacontroleerd, an 3,6% dat er bij wijze van 
controle navraag bij anderen ward gedaan. 

Problemen met betrekking tot de controle van het werk 
deden zich volgens de ondervraagden nauwelijks voor. 
Vier personen hadden problemen bij de controle op de in-
houd van het werk, ‘4n met de controle op de werktijden. 
Hoe vaak daze problemen warden opgelost, is voor twee 
personen niet bekend. In de overige drie gevallen waren 
het de contactpersoon (1 keer), an een reclasseringsme-
dewerker dan wel de codrdinator (2 keer) met wie man 
oplossing ward gezocht. 

3.3.4 Berichtoevino aan iustitie  
Wij vroegen de dienstverleners of zij, Indian er man 
verslag over hun werkzaamheden was geschreven ten be-
hoeve van de justitifile autoriteiten, op de hoogte waren 
van de inhoud daarvan. Volgens 16 mensen was er geen ver-
slag geschreven, 9 mensen wisten niet of dit gebeurd 

was. 
Van de dienstverleners die van het bestaan van man ver-
slag afwisten was 27,5% niet, 72,5% wel op de hoogte van 
de inhoud. Aan hen die van de inhoud kennis genomen 
hadden, vroegen we of ze het daarmee eens waren. Verre-
weg de meesten (94,6%) waren dat. Vier personen moesten 
het nog lezen, d6n persoon vond niet alias positief wat 
erin stond. 

5.4 terugblik op het werk 

5.4.1 Aloemeen 

• 	Ruim 90% van de ondervraagden vond de dienstver- 
lening achteraf men positieve ervaring. 

Op de vraag, wat men vooral prettig vond om te ervaren, 
antwoordde 45,9% van doze groep dat dit de werksfeer 
was, 34,4% het fait dat zij zich nuttig hadden kunnen ma-
ken. Verder werden genoemd het vermijden van gevangenis-
straf en het regelmatige leven. Twee personen vonden 
het vooral positief, dat zij op men prettige/redelijke 
manier van hun straf afkwamen an ‘6n persoon noemde als 
voordeel dat hij door de dienstverlening niet moor met 
zijn oude vrienden in aanraking kwam. 
Door 6,9% van alle ondervraagden (14 personen) was de 
dienstverlening niet als positief ervaren. Meer dan de 
helft van hen (8 personen) vond het soort work nog het 

meest vervelend. 
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• Twee porsonen vondon do dionstvorlening eon zwome be-

lasting naast bun gewone work. an persoon had hot voor-
al als nogatief ervaren dat or no do dionstverlaning nog 
eon proaftijd volade. Eon ander vond hat op an neer 
reizon near do projectplaats nog vervelander dan bet 
work zalf. Yerder was Or ;emend die ervan overtuigd was 
dat hij onschuldig was (hoewel hij wal toodef eon post-
cheque to habben vervalst). 
Op de vraag, of man achtoraf bezien hover eon ander 
soort work had gedaan. antwoordde 83.3% van niet. 

• Bijna de helft van do ondervraagde dionstverlaners 
(99 personen) bleef na afloop van de dionstverlening 
nog contact houdan met de mensen op hat project. 

Voor 71 personen was dit eon informeel contact, 23 ble-
van or als vrijwilligar workzaamheden verrichten en vijf 
gingen or tagen bataling werken." 
OP de vraag, of men in do toekomst weer dienstverlening 
zou aanbiaden (mocht de gelegenheid zich voordoen), ant-
woordda 34,5% dat eon dorgelfjke golagenhold zich niet 
moor zon voordoen. Rijn. tweedarde (61,1X) van de ander-
vraagden zei. wedarom gen aanbod tot dienstvorloning to 
zullan doen. En persoon zoi slechts dgn nog eons 
dienstverlening to ;Allan doen, als doze met de straf 
overeen zou komen. Eon ander gaf to kennen, niat flog eons 
voor dienstverlening in aanmarking to willen koman. DR 
ward als volgt toegelicht: 'Jo slooft jo uit moor je 
kriigt or niets voor terug'. 

5.4.2 Shrafrechtoliike aspecten 
Voor 35% van do ondervraagdo dienstvertaners was de 
strafrechtelijke eindbeslissing ten tljda van hot inter-
view nog niet genomen, of bleef daze ons onbekend. Van de 
overigen vond 70,5% de oindbeslissing van rechter of 
officier goad of prima. Voor anderen (6,8X) was de eind-
beslissing zelfs meegevallen. Ecin dionstverlenor zei dat 
hij van do strafrechtellike aspecten goon graintja ver-
stand had; wel wist hij te maiden dat in zijn gavel do 
officiar van justitle in hoger beroop was gagean. Hiet 
tevreden over de eindbeslissing waren 18 personen (dat 
is 13,6% van dagenen ten aenzien van wie reeds eon eind-
beslissing was gonomen). Twaalf van hen waren in hot 
algemeen niet tevreden, zes vonden dat zij eon dubbela 
straf kregen omdat or na de dienstverlening nog een 

04  Of de genoemde contacten ook duurzaam van karaktor 
waren, kan moeilijk warden vastgesteld; de vreagge-
sprekken hadden al betrekkelijk snel na do bedindiging 
van de werkprojecten pleats. 



proeftijd volgde. Vijf van hen hadden eon proeftijd van 
1 2 jam-, dn eon proeftijd van minder dan 1 jeer. 
Ruim, de helft (58,7%) van de dienstverleners vond dat 
het aantal dienstverleningsuren in verhouding stond tot 
de ernst van het delict, ofwel dot ze or redelijk vanaf 
gekomen waren. Van elle ondervraagden vond 10.9% (22 
personen) dat het aantal uren to groot was in verhouding 
tot de ernst van het gepleegde delict. Ter verduide-
lijking zei 64n van hen (iemand zonder work) dat hij voor 
een mishandeling 60 uren (zich uitstrekkend over twee 
waken) moest dienstverlenen, terwijl hij voor son holing 
eon gevangenisstraf van twee waken had gekregen. Hij 
vond dit eon scheve verhouding. Zo ook eon "zwartwerker" 
die (bij son eis van twee maanden onvoorwaardelijk) 200 
uur moest dienstverlenen, terwijl de bij het delict be-
trokken koppelbaas slechts drie maanden gevangenisstraf 
kreeg. 

Op de vraag of men aan de zojuist verrichte dienst-
verlening de voorkeur gaf boven eon gevangenisstraf, 
antwoordde 98% bevestigend. 

Van doze groep voegde 40,2% or nog aan toe, dat zij voor-
al de vrijheid op prijs stelde on het feit dat ze na het 
work weer naar huis mochten: 31,7% noemde dienstver-
lening zinvol, gevangenisstraf zinloos. En persoon gaf 
de voorkeur aan dienstverlening omdat hij bij eon eer-
dere gelegenheid verslaafd aan drugs uit de gevangenis 
was gekomen. (Er was dear volgens hem sprake van son 
vrije heroine-handel). 
Van de 4 personen die op de gestelde vraag niet beves-
tigend antwoordde, merkte n persoon op dat de specials 
preventie van dienstverlening goring is; alleen de 
proeftijd heeft een dergelijke preventieve working. De 
overige drie gaven achteraf gezien de voorkeur eon eon 
gevangenisstraf,. en wel om de volgende redenen: ge-
vangenisstraf is onpersoonlijker; gevangenisstraf geeft 
je het gevoel dot je echt eon straf ondergaat; het is 
nuttiger dan het stapelen van stenen. 
Tot slot Vroegen wij of men dienstverlening in het alas-
moon als eon straf beschouwde. 

• 	Bijna tweederde van de ondervraagden (61.6%) zei, 
dienstverlening wel aim eon straf to beschouwen. 

Aan de overige 37,4% die hear niet zonder moor el s eon 

straf beschouwde, vroegen wij hoe men de dienstverlening 
'clan wel zag. De visies liepen nogal uiteen: 22,4% van 
doze categorie noemde het "gewoon work", eveneens 22,4% 
beschouwde de dienstverlening als "jots terugdoen eon de 
maatschappij", terwijl 27,6% eon genuanceerd oordeel 
("ja en nee") had. Andere opvattingen, gehuldigd door 
individuals dienstverleners, luidden alsvolgt: je merkt 
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not dot het straf is, je komt alleen In gen ander ritme; 
het brengt regelmaat in Jo leven; hat is eon move-
lijkheid cm do dour ;Ions ult to komen; naar de rechtbank 
gaan Is eon veel grotere straf; het Is eon vorm van 
vrijatijdsbesteding; hat is eon drukke vakantieueek. 



6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

rin het kader van de experimenten met dienstverlening 
verrichtte hellWetenschapPelijk Onderzoek- an Documenta-
tiecentrum WODC) onderzoek in acht door de Minister van 
Justitie aangewezen proefarrondissementen. In dit tweede 
deelrapport wordt verslag gedaan van een aantal uiteen-
lopende aspecten van de dienstverlening; centraal staan 
de meningen van "projectverschaffers" an 
dienstverleners. Vardar wordt aandacht besteed aan door 
justitie afgewezen aanbiedingen tot dienstverlening)ri 

Bij een vergelijking van aanvaarde an afgewezen voor-
stellen blijkt dat er op het punt van de persoonsgege-
yens geen noemenswaardige verschillen bestaan. Wel zijn 
er verschillen in delictgegevens. Van relatief veal 
vermogensdelinquenten ward het aanbod afgewezen: ter-
wijI van de dienstverleners bijna de helft een 
vermogensdelict an bijna eenkwart een verkeersdelict had 
gepleegd, had ongeveer driekwart der afgewezenen een 
vermogensdleict gepleegd en slechts 7.1% een 
verkeersdelict. Bij afgewezenen had het delict vaker dan 
bij dienstverleners schade tot gevolg. 
Bij de dienstverleners waren meer first offenders (37%) 
dan bij de afgewezenen (23%). Ala reden voor afwijzing 
gaf ruim de helft der ondervraagde laden van de 
magistratuur op, dat het fait te ernstig was en/of het 
gevaar voor recidive te groot. Dat dienstverleners kor-
ter an minder vaak in preventieve hechtenis zaten, lijkt 
zich hierin te weerspiegelen. loch zat ook van de afge-
wezenen ruim 40% niet langer dan 12 dagen in voorarrest. 
Bijna 30% van de ondervraagde rechters an officieren 
(waaronder met name politierechters uit 46n der proefar-
rondissementen) gaf als reden voor afwijzing op, niet 
van plan te zijn een voorwaardelijke straf te zullen 

eisen of opleggen. 

Van de door ons aangeschreven directies van projectver- 
schaffende instellingen respondeerde 69.8%. Ala motive- 

°I Dienstverlening in het kader van gratie zal niet in 
deal 2, maar in deal 3 aan de orde komen. 
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tio on dionstvarlenern to plaatsen word hot meant 
genoemd dat men positief tagenover de experimenten stand 
ofwel dat men dit deed uit social. of maatschappoliJka 
overwegingen. Na met 46n of moor dienstverleners or-
varingen to hebben opgadaan, sprak 85% der 
directies/besturan zich positief of zeer positiaf uit 
over do plaatsing van dienstvorleners. Bijna tweederde 
van hen zou bij eon hernieuwd verzoek tot projectver-
schaffing wederom posItief reageren. Voor bijna 12% der 
respondentan was boLjailblil dat Zfj haddon van plows 
van strafbare feiten na de tudgedane ervarIngan In posi-
:Jove zin veranderd, voor 0.9% (2 nersonan) in negatieve 
zin. Van do door one aangeschreven direction van in-
stellingon die negatief gereageard hadden op con verzoek 
tot projectverschaffing respondeerde 56.6%. Eon breed 
scala'aan motivation waren dat het personeelsbestand to 
kloin was (15.5%), of dat men protastreactias vreaade 
van bewoners of cliOnten (11.2X). Bij eon horhaald ver-
zoek tot projactverschaffing zou 41.7% opnieuw negatiof 
reageren, 3.1% zou ;wen volgenda keer positief reageren. 

Via eon steekproefsgewijzo benadaring word met 158 "con-
tactpersonann (mach/workers op do instelling die zorg 
droegen voor de praktische begelaiding van do dianstvar-
leningswerkzaamheden) eon persoonlijk vraaggesprek go-
voard. In totaal hadden doze personen 408 
dienstverlaners begeleid, wearvan 91.4% het work volgens 
afspraak had uitgevoerd. De meeste contactpersonen 
maakten tevoren aan do a.s. dienstverlener bekend, wat 
hij/zij to doen zou krijgen; ruin, 10% deed dit niet. Het 
aantal to werken uran word op zijn laatst vastgesteld 
bij hat kennismakings- of solicitatiegenprak. In het al-
gemeen werden door de contactpersonen weinig problemen 
ondervonden. De twee grootste probleemcategoriegn 
waren, dat dienstverleners bepaalde afspraken niet na-
kwamen (ca. 20% van elle dienstvarleners), on dat de 
begeleiding door de reclassering te wensen averliet (bij 
ca. 14%). 
Ruin tweederde van de contactpersonen voorde na afloop 
van het project nog eon afsluitend gesprek; ruim een-
kwart deed dit niat. Bij de berichtgeving oan justitio 
was 43% der ondervraagden steeds of noes batrokken. In 
het olgemeen vond 53.2% het goon wenselijka zaak, bij de 
berichtgeving to worden betrokken. Vooral in do arron-
dissementen Breda en Haarlem waren doze geluiden to 
boron. 
In bijna eenkwart van de instellingen waren eon of ;neer 
dienstverleners na afloop van het werkproject dear 
blijven werken. 
Slechts án contactpersoon antwoordde bevestigend op de 
vraag, of het aanblijven van een dienstvarlaner de komst 
veneer, nieuwe In de wag stond. Ruim de helft der contact-
personen had de indruk, dat de dienstverlener(s) het 



werk als nuttig en/of leerzaam hadden ervaren, 11% dacht 
van niet. Voor niemand van de ondervraagden was het 
beeld dat zij hadden van plegers van delicten in nega-
tieve zin gewijzigd, voor 13.3% zelfs in positieve zin 
(bij de directies/besturen was dit bijna 12%). 

Van de dienstverleners zelf warden er 205 na be6indiging 
van het project bat-aid gevonden tot een vraaggesprek (de 
respons was ongeveer 50%). Slechts twee van hen hadden 
het werk niet volgens afspraak uitgevoerd. De avenge 

203 hadden allen het werk volgens afspraak uitgevoerd. 
Dit betekent dat bij lazing van de nu volgende resul-
taten rekening moat worden gehouden met een vertekening 
in gunstige zin, aangezien mag worden verwacht dat juist 
degenen met (zeer) positieve ervaringen voor can vraag-
gesprek voelden. De motivatie tot het aanbod was voor 
bijna de helft der ondervraagden, dat zij liever niet 
wilden zitten, voor bijna eenkwart waren het familie- an 

sociale omstandigheden. Ruim de helft van de 
dienstverleners kon kiezen uit meerdere projecten. Hoe-
wel volgens de contactpersonen bij praktisch alle 
dienstverleningen op zijn laatst tijdens het 
kennismakings- of sollicitatiegesprek het aantal uren 
ward vastgesteld, zei 41.9% van de dienstverleners dat 

zij dit pas later te horen kregen. 
Veertig procent van de dienstverleners vertelde op het 
werkproject zelf de reden van hun aanwezigheid. Van 50% 
ward het met hun instemming door anderen verteld. Van 5% 
ward hetzonder hun instemming door anderen verteld; dit 

leidde niet tot veal problemen. 
Meer dan 87% van de ondervraagde dienstverleners voelde 
zich in de werkomgeving geaccepteerd. Voor ca. 11% was 
daze vraag niet van toepassing, aangezien men alleen 

werkte. 
Tweederde van de dienstverleners zei, dot an duidelijke 
afspraken wet-en gemaakt over de controle op de uit-
voering van het werk. Bij eenderde waren hierover geen 

duidelijke afspraken gemaakt. 
Voor ruim 90% van de ondervraagden was de dienstver-
lening een positieve ervaring geweest. Vooral de werk-
sfeer ward positief genoemd, en het fait dat men zich 
nuttig had kunnen maken. De 7% die.het werk niet als po-
sitief ervaren had, weet dit vooral eon het soort werk 
dat men had moeten doen. Bijna de helft van de onder-
vraagden bleef ook na afloop van de dienstverlening nog 
contact houden met de installing. Voor 34.6% was dit can 
informeel contact, 13.7% bleef er (meestal als vrijwil-

liger) werken. 
Op de vraag of men weer voor dienstverlening zou kiezen 
als de gelegenheid zich voordeed, antwoordde 34.5% dat 
een dergelijke gelegenheid zich niet meer zou voordoen. 
Bijna tweederde der ondervraagden zei wederom een aanbod 
tot dienstverlening te zullen doen. 
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Rule de halft der dienstverleners vend dat hat eantal 
uren dot zij moesten werken, in verhouding stand tot de 
ernst van het gepleegde chalet, ofwel dat zij or rade-
lijk vanaf gekomen waren. Bijna 11% vond hot aantal wren 
to groat. 
Hoewal 62% van de ondervreagdan de dienstverlening wal 
degalijk els eon straf beschouwcha, oaf 98% toch de your-
keur aan dienstverlening boven eon gevengenisstraf. 
Zowel 	aan 	directies/contactparsonen als ean 	do 
dienstverleners stelden wij vragen in de antwoorden 
wearop misschien eon indicatie zou zijn to vinden voor 
het gebruik van dianstverleners els goedkope arbeids-
krachten. Er zijn indardead anige indicatles voor, dat 
soms met de arbeidsmarkt geconcurreerd wordt. 

Aare het einde van dit tweede deelrapport komen wij tot de 
volgende conclusiesc 

• Bij eon analyse van de afgewezen voorstellen wiist 
met betrekking tot dienstverlening niets op eon so-
hackie van verdachten op basis van persoonlijke ken-
merken. Wel lijkt bij de justitiBle autoritaiten de 
neiging to bestaan, relatiof vaker op een voorstel 
in to gaan wanneer het eon verkeersdelict betreft 
dan wanneer hat eon vermogensdelict betreft. 

• Van eon aanzuigende working van dianstverlaning als 
strafrechtelijk instrument i5 uit het bier besprokan 
onderzoekmateriaal niet gebleken. Integendeel ble-
ken de rechters on officieren zeer prudent to work 
to gaan door consequent die voorstollen af to wijzen 
waarvan de aanvaarding Met zou hebben geloid tot 
vervanging 	van 	eon 	onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. Anderzijds (weft hat kennelijk wat 
overmatig enthousiasme tot het door: van voorstellen 
bij reclassering an advocatuur (dat misschien vooral 
eon 	kenmerk 	was 	van 	do 	beginperiode 	der 
ezperimenten) aanlaiding tot de opmerking dat in do 
toekomst joist ook van die kant waakzaamhaid geboden 
is. 

• Wanneer de bereidheid om projecten to verschaffen 
wordt opgevat als eon graadmeter voor do meat-
schappelijko acceptatie van dienstverlening, cog van 
eon dergelijke acceptatie inderdaad gasproken 
warden: zowel near regio als near soort installing 
was er eon brede sproiding van projectverschaffende 
instellingen. 

• Uit do reacties van "projectverschaffers" (besturen 
van 	instellingon 	on 	contactpersonen) 	en 
dienstverleners blijkt, dat door elk van doze par 
then de experimenten mat dienstverlening in hot al-
gemeen als positief zijn ervaren: onoverkomelijke 
problemen deden zich, wat hun betrof, nauwelijks 
voor. 



• Het fait dat zoveel dienstverleners zelf te kennen 
gaven wet de aanleiding tot hun aanwezigheid op het 
poject was of er geen bezwaar tegen maaken dot dit 
door anderen ward verteld, duidt op een grote mate 
van openheid en tolerantie bij de projectver-
schaffende instellingen. 

• Omdat zoveel dienstverleners tevoren niet precies 
wisten hoeveel uren het werk in beslag zou gaan ne-
men, is het wenselijk dat de contactpersonen en/of 
reclasseringsmedewerkers hun dit bij de aanvang van 
het werk nog eens nadrukkelijk vertellen. Het zal 
vermoedelijk motivatiebevorderend werken, wanneer 
het nog te voltooien gedeelte een overzichtelijke 
periode is. 

• Het gegeven dat na afloop van het project be-
trekkelijk veal dienstverleners informeel dan wel 
zakelijk nog contact met de installing bleven onder-
houden, is een extra aanwijzing voor positieve er-
varingen van twee kanten. 

• Een mogelijk probleem bij een voortgezette toe-
passing van de dienstverlening schuilt in het fait 
dat er af an toe sprake lijkt te zijn van concurren-

tie met de arbeidsmarkt. Mocht dit in de toekomst 
een knelpunt dreigen te worden,dan is het misschien 

goad het volgende te bedenken: I) uiteindelijk gaat 
het om zeer geringe aantallen an 2) het gaat om rela-
tief kortdurende projecten. 

• Hoewel er bij 44nderde van de dienstverleners geen 
duidelijke afspraken waren gemaakt over de controle 
op de uitvoering van het werk en zij dit goad of pri-
ma vonden, moat men zich onzes inziens toch afvragen 
of het ontbreken van afspraken op dit punt inderdaad 
een wenselijke zaak is. 

• Ongeveer IIX van de dienstverleners werkte niet sa-
men met anderen. De vraag ken gesteld worden of dit 
is toe te juichen. Immers 44n van de voordelen van 
dienstverlening boven de vrijheidsstraf is, dat zij 
mensen de mogelijkheid biedt, juist in een semen-
werkingsverband met anderen waardering te oogsten 
voor de getoonde inzet, om hen op die manier des te 
meer te stimuleren zich (weer) een eigen pleats in 
de samenleving te veroveren. 

In afwachting van verdere resultaten, te presenteren in 
het derde deelrapport en in het eindrapport, ken worden 
geconcludeerd dat er weliswaar een aantal problemen 
overwonnen en voorkomen moat worden, maar dat voorlopig 
de resultaten van deal I en 2 voldoende reden geven tot 
een optimistische stemming. 
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BIJLAGE 

MENINGEN VAN TWEE DIENSTVERLENERS DIE HET WERK STAAKTEN 

Het is begrijpelijk dat dienstverleners wier werkproject 
om de 44r, of andere reden was stuk gelopen, niet veal zin 
hadden om daarover nog eens uitvoerig te praten met "ie-
mend van justitie". Des te meer moat het worden gewaar-
deerd, dat twee personen die het werk niet volgens 
afspraak uitvoerden, toch nog bereid waren om onze made-
werk(st)er te woord te staan. Ter bescherming van hun 
privacy zal niet worden meegedeeld uit welke arrondisse-
menten zij afkomstig waren. In het vervolg van daze 
bijlage zullen we spreken van dienstverlener A an 
dienstverlener B. 

A was een man van 30 jaar, wonend met partner en 
kind(eren), werkloos minds 1975. Het misdrijf dat hij 

gepleegd had was diefstal in vereniging met break. Het 
dienstverleningsproject bestond uit bosonderhoud, an zou 
in totaal 120 uur duren (3 dagen per week 8 uur, ge-
durende can periode van 5 waken). De rechter.noemde elm 
motivatie voor zijn toezegging, dat betrokkene moeilijk 
van nieuwe feiten was af te houden; door middel van 
dienstverlening wilde hij proberen A in een rustiger 
vaarwater te brengen an het recidivepatroon te door-

breken. De rechter vond het boswerk bijzonder geschikt 
omdat A hierdoor eens helemaal uit zijn dagelijkse sfeer 
zou komen. Ook de maatschappelijk werker zag in dienst-

verlening can mogelijkheid, het recidivepatroon te 
doorbreken; gevangenisstraf was al vaak opgelegd en 
haalde niets uit. 
Reeds na 1 week dienstverlening recidiveerde A an ward 
hij in verzekering gesteld. Voor het bovengenoemde feit 
kreeg hij vervolgens een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van 5 maanden. 

B was can man/jongen van 20 jeer, eveneens wonend met 
partner an kinderen, met een full-time bean ale onge-
schoold arbeider. De misdrijven waarvan hij verdacht 
ward waren diefstal in vureniging met break an eenvou-
dige mishandeling. Het slachtoffer van de mishandeling 
moest voor can kortdurend verblijf near het ziekenhuis. 
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Het dienstverleningsproject bestond uft hat verrichten 
van onderhoudswerk op eon kantoor, en mu in toteal 60 
uur duren (8 dagen van 9 tot 5, met aan lunchpauza van 
eon half our). De rochter noamde als motivatfe voor zfjn 
toezegging, dat B nog niet earder door de rechtbank was 
varoordeald. Volgens do dienstverleningsco8rdinator 
leek zijn toekomst zonnig: B had work, an de groep wear-
mee hij do misdrijven gepleagd had, was uit elkaar. Dok B 
voerde do dienstverlening niet volgens afspreak uit. Hij 
voltooide 17 van de 60 our. mear varscheen daarna filet 
meer op het project. Volgde eon gevanganisstraf van 3 
meanden, waervan 2 voorwaardelijk. 

Voorbereiding tot het work.  A had voor het earst van de 
.3ogelijkheid tot dienstverlening aehoord van eon modega-
datineerde, B hoards hat van de reclassering, nadat hij 
de delicten gepleegd had. A deed het eanbod omdat hij het 
beter vond am ta werkan den om te mitten. B vond het be-
ter voor zijn vrouw en kindaren. Ook zei hij "Je blIjft 
in de meatschappli. Jo hoeft minder van ja laven te 
chaser,". Belden konden kiezen uit verschillende pro-
jecten. A koos bosarbeid, omdat hij dergalijk wark al 
eens gedoen had. Yoor B was hat work eon tweed.) keus: 
binnen de gestelde tormijn was er echter germ pleats 
seer bij de eleuke' projecten. Volgens A stand het aan-
tal uren at bij zijn aanbod vast, volgens B pas later. Op 
do vraag wet hij van de dienstvarlening varwachtte veer-
dat hij (armee began, zei A alleen dat het pracies 
geworden was wat hij dacht. loch vond hij het jammer dat 
hot misgelopen was. B had lichamelijk zwaarder work ver-
wacht; in bite was het 'een makkle'. 

Ultvoerino van het werk.Zowel  van A als B was op hat pro-
ject bekend dat ziJ deer els dienstverlener werkzaam 
warm,. Yen A is niet bekand hoe. B had het melt verteld. 
Voor goon van beiden gal dit aenleiding tot moeilijkhe-
den. De vraag of hij geaccepteerd werd was voor A niet 
van toepassing, aangezien hij alleen werkte. B noemde do 
sfeer good en zol: "Men kon ;gel begrip opbrengen voor 
mijn fait". 
A rag de contactpersoon elka dag: dit was oen voorworker 
die tagelijkertijd zijn work controleerde. Den controls 
was volgens A "een wassen naus", en staid° niet veal 
voor. B had regelmatig eon goad contact met de contact-
persoon. Dat hot project mislukt was lag niet eon hem. 
merkte B hierbij op. Er was niet duidelijk afgasproken 
of B's work gecontroleerd zou warden; hij vond dit 
Prima. 
Problemen bij de uitvoaring van de dienstverlening 
hadden zich valgens A in het gaheel niet voorgedaan. B 
werd enige tijd door familie- omstandighadon in beslag 
agnomen. 



TerugbIik op het werk.A  kon niet zeggen of hij de dienst-
verlening een positieve ervaring vond; hij had het aan-
bod gedaan ter voorkoming van een gevangenisstraf. Van B 
is geen antwoord op deze vraag bekend. A had, achteraf 
bezien, niet liever een ander soort werk gedaan. B had 
liever buitenwerk gedaan: Ala belangrijkste reden wear-
om hij de dienstverlening niet had afgemaakt, gaf A op 
dat hij het stelen niet laten kon, onder meer omdat hij 
nog man schuld moest delgen. Volgens B liepen de con-
tacten met de coordinator niet gesmeerd, zodat er over 
en weer misverstanden waren ontstaan: toen B zonder be-
richt wegbleef, was dit voor de coordinator reden 
geweest, het projett elm mislukt te beschouwen. Op de 
vraag, of hij in de toekomst eventueel nog eens dienst-
verlening zou willen doen, zei A: "met plezier". Ook B 
zou toch weer dienstverlening willen doen. 
Over de eindbeslissing van de rechter zei A: "Ik ga het 
met plezier uitzitten". B noemde het gunstig dat de 
rechter bij het bepalen van.de strafmaat rekening had 
gehouden met het aantal uren dat hij wel gewerkt had. Op 
de vraag of hij het aantal uren dienstverlening in ver-
houding vond staan tot de ernst van zijn delict, 
antwoordde B, dat het "erg meeviel". A zei dat hij het 
veal te weinig uren vond. Met 300 uren (in pleats van 
120) was hij ook tevreden geweest. Hij vond 120 uur voor-
al te weinig omdat hij werkloos was; had hij een bean 
gehad, dan was het meer aanvaardbaar geweest. Overigens 
merkte A nog op, dat de dienstverlening hem weliswaar 
was gegeven omdat het misschien beter zou helpen (dan 

gevangenisstraf), "maar", zei A "het helpt minder den 
zitten". 
A kon niet zonder meer zeggen of hij dienstverlening (in 
het algemeen) als een straf beschouwde. Wel noemde hij 
dienstverlening een "gift" om er op een makkelijke ma-
flier vanaf te komen. B beschouwde de dienstverlening els 
man straf. Beiden nbemden dienstverlening een 
goed/redelijk alternatief, dat volgens B ook wel moat 
blijven. Volgens A heeft het voor echte recidivisten 
geen zin. 
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