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Inleiding

De belangstelling voor het fenomeen ervaringsleren is de laatste jaren sterk gegroeid.
Binnen zowel de ambulante als de residentiële jeugdhulpverlening wordt deze methodiek
steeds vaker toegepast om hulpverlening of begeleiding aan jongeren (weer) op gang te
brengen. Daarbij gaat het er vooral om, jongeren die in de traditionele hulpverlening zijn
vastgelopen een nieuw perspectief op eigen mogelijkheden en vaardigheden te bieden.
Onder de noemer ervaringsleren gaat een grote variëteit aan projecten schuil. Zo zijn er
onder andere projecten waarbij de deelnemers werkzaamheden verrichten in de ruige
natuur of bij een (boeren)bedrijf, overlevingstochten - bijvoorbeeld in de vorm van een
voettocht van enkele dagen of weken - en combinaties van beide (Verwers en Van der
Laan, 1993, Ruikes, 1994). Binnen en tussen deze `soorten' projecten zijn weer tal van
verschillen te constateren voor wat betreft de specifieke doelgroep, inhoud en duur van
het programma. Wat de projecten gemeen hebben, is dat zij uitdagende activiteiten bieden
die een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en het doorzettingsvermogen van
de deelnemers. De nieuwe, positieve ervaringen die de deelnemers (kunnen) opdoen,
worden gebruikt als aanknopingspunt voor verdere begeleiding c.q. behandeling.
Ondanks hun groeiende populariteit is over de effectiviteit van ervaringsleerprojecten nog
maar weinig bekend. Wel is men het erover eens dat deelname aan dergelijke projecten
alleen zin heeft wanneer.er sprake is van een duidelijk vervolgtraject. Met andere
woorden, deelname aan het ervaringsleerproject dient ingebed te zijn in een breder
hulpverlenings- of begeleidingsprogramma (Ruikes, 1994). Dit geldt ook voor twee
ervaringsleerprojecten die het WODC op verzoek van de directie Jeugdbescherming en
Reclassering van het Ministerie van Justitie heeft geëvalueerd. Dit zijn de `basistraining'
voor ots-pupillen van Stichting Elan Training te Ulvenhout en het `justitiële vaar-leer-
werkproject' van Stichting Zeilschip de Tukker te Enschede. Beide projecten worden
(zijn) gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie:

WODC-onderzoek
De Elan-basistraining en het justitiële vaar-leer-werkproject van Stichting Zeilschip de
Tukker zijn afzonderlijk geëvalueerd. Reden voor twee aparte evaluaties is gelegen in de
aanzienlijke verschillen tussen beide projecten voor wat betreft de inhoud van het
programma, het kader waarin de deelname plaatsvindt, de organisatie van het voor- en
natraject, enzovoort. In dit verslag worden de uitkomsten van het onderzoek naar de
Tukker gepresenteerd. Over de Elan-basistraining is verslag gedaan in een eerder
verschenen notitie (Spaans, 1994).
Het justitiële vaar-leer-werkproject van Stichting Zeilschip de Tukker is een drie weken
durende boottocht voor jeugdigen uit Enschede en Almelo die herhaaldelijk en/of wegens
ernstige delicten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Dit groepsproject, dat
in 1988 is opgezet, is een samenwerkingsverband van de afdeling Jeugdreclassering van
Stichting Jeugd en Gezin Twente, Bureau Alternatieve Sancties van de Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau Kinderrechter en Stichting Zeilschip de Tukker. De
deelnemers worden op het schip geplaatst in het kadervan een schorsing van de
voorlopige hechtenis, een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling,
aanhouding van de strafzitting of, in een enkel geval, een voorwaardelijke
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invrijheidstelling. Hoewel het ervaringsleerproject wordt toegepast als alternatieve sanctie,
is een belangrijk doel van de tocht het leggen van een basis voor verdere begeleiding.'
Deze vervolgbegeleiding wordt door de jeugdreclassering, in samenwerking met de
medewerkers van de Tukker, verzorgd en heeft veelal de vorm van een verplicht
jeugdreclasseringscontact of -toezicht. Om de basis voor de vervolgbegeleiding te leggen -
dat wil zeggen, de jongeren beter te leren kennen en een vertrouwensband te kweken -
vaart een medewerker van de jeugdreclassering sinds 1990 met ieder Almelo's justitieel
vaar-leer-werkproject mee. Hierdoor is overdracht van kennis en ervaringen die zijn
opgedaan tijdens de tocht, in feite overbodig: in de vervolgbegeleiding kan direct worden
voortgebouwd op hetgeen tijdens de tocht bereikt of gebleken is. Gezien deze specifieke
opzet van het project hebben we in het onderzoek minder aandacht besteed aan de
organisatie van het voor- en natraject (de verwijsprocedure, de voorbereiding en de
nabegeleiding). Omdat het gaat om de toepassing van een ervaringsleexproject als
alternatieve sanctie, hebben we ons vooral gericht op de kenmerken van de deelnemers en
de `effecten' van het vaar-leer-werkproject in termen van recidive.' Hierbij dient nog te
worden opgemerkt dat wij ons in onze evaluatie beperkt hebben tot het zogenaamde
`Almelose groepsproject'. Stichting Zeilschip de Tukker rekent sinds 1992 echter ook
plaatsingen van delinquente jongeren in het kader van een individueel
hulpverleningsproject tot de justitiële vaar-leer-werkprojecten.' Het gaat hierbij om zowel
meerderjarige als minderjarige jongeren uit ondermeer Zutphen, Zwolle, Assen en Almelo
die op individuele, al dan niet vrijwillige, basis door de (jeugd)reclasserings-,
gezinsvoogdij- of (jeugd)hulpverleningsinstellingen worden geplaatst. Na afloop van het
vaar-leer-werk-project neemt de desbetreffende instelling, eventueel in samenwerking met
de Tukker en/of andere instellingen, de begeleiding van de jongere weer op zich. De duur
van dergelijke individuele plaatsingen kan variëren van enkele weken tot twee maanden of
meer ('scheepsmatenplaats'). Vanwege verschillen in onder andere de duur van de
plaatsingen, de leeftijd van de deelnemers en het kader waarin de deelname plaatsvindt, is
besloten de individuele plaatsingen niet in het onderzoek mee te nemen. Bovendien
onderscheiden de individuele plaatsingen zich in zoverre van het Almelose groepsproject
dat de persoon of instelling die direct verantwoordelijk is voor de nazorg, in de regel niet
`persoonlijk' aan het project deelneemt.'
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Met als uiteindelijk doel gedragsverandering, waaronder uiteraard het terugdringen dan wel voorkomen

van recidive.

2 Voorzover dergelijke effecten zijn vast te stellen uiteraard. Immers, delinquent gedrag wordt, net als
elk ander gedrag, bepaald door vele, verschillende factoren. Het toeschrijven van geconstateerde effecten
aan het vaar-leer-werkproject en/of aan de vervolgbegeleiding allédn kan dan ook nooit met honderd procent

zekerheid geschieden.

7 In 1992 zijn 20 deelnemers in een justitieel vaar-leer-werkproject geplaatst op basis-van een
individueel hulpverleningsproject, in 1993 28 deelnemers.

° Behoudens uiteraard indien Stichting Zeilschip de Tukker de nazorg - voor een belangrijk deel - op

zich neemt.
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In hoofdstuk 1 gaan we kort in op de opzet en werkwijze van het justitiële vaar-leer-
werkproject van de Tukker. Hierbij besteden we aandacht aan de selectie, de
voorbereiding en de uitvoering van de boottocht. In hoofdstuk 2 presenteren we
vervolgens de uitkomsten van het dossieronderzoek dat we hebben verricht. Aan de hand
van gegevens uit de strafdossiers en de justitiële documentatie van de deelnemers gaan we
in op de vraag hoe de bereikte doelgroep van de Tukker eruit ziet en wat de
(veronderstelde) effecten van deelname zijn op het delinquente gedrag van de deelnemers.
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1 Opzet en werkwijze van het project

Het justitiële vaar-leer-werkproject is een van de vele projecten die Stichting Zeilschip de
Tukker jaarlijks organiseert. Naast dit groepsproject voor justitieklanten organiseert de
stichting speciale vaarprojecten voor ondermeer het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk,
buurt- en clubhuiswerk, ambulante en residentiële jeugdhulpverlening en werkprojecten.
Ook zijn, zoals hiervoor is aangegeven, individuele plaatsingen mogelijk, bijvoorbeeld als
`scheepsmaat' voor een periode van twee maanden of langer.' Bij al deze projecten gaat
het steeds om dezelfde doelgroep: jongeren die zich in meervoudige, vaak extreme
achterstandssituaties bevinden, met weinig toekomstperspectief en onvoldoende
vaardigheden en middelen om zich op een, vanuit maatschappelijk oogpunt, acceptabele
wijze te gedragen. Het gaat, met andere woorden, om jongeren bij wie sprake is van
problematische gezinssituaties, sociaal isolement, onvoldoende scholing en vorming,
werkloosheid, financiële problemen, verslavingsproblematiek, gebrek aan sociale
vaardigheden, justitiecontacten, enzovoort. De jongeren worden naar de Tukker
doorverwezen vanuit het buurt- en clubhuiswerk, het jeugdhulpverleningscircuit en vooral
het justitiële circuit. Tijdens een vaar-leer-werkproject worden de jongeren gedurende een
betrekkelijk korte periode op indringende wijze met zichzelf, hun situatie en hun mede-
opvarenden geconfronteerd. Omdat de deelnemers aan boord van het schip op zichzelf en
op elkaar zijn aangewezen, is het nagenoeg onmogelijk om verantwoordelijkheden en
emoties uit de weg te gaan. Doel van deze zeer intensieve vorm van sociale
vaardigheidstraining is de jongeren gedrag aan te leren dat hen. in staat stelt op een meer
adequate wijze in het maatschappelijk leven te participeren.
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Het justitiële vaar-leer-werkproject dat in dit rapport centraal staat, bestaat sinds 1988.
Aanvankelijk ging het om een samenwerkingsverband tussen de Stichting Zeilschip de
Tukker, Bureau Alternatieve Sancties van de Raad voor de kinderbescherming en de
rechterlijke macht. Sinds de komst van de jeugdreclassering in het arrondissement Almelo
in 1989, is ook deze instantie nauw bij het project betrokken. In de loop der jaren is de
samenwerking tussen de betrokken partijen steeds nauwer geworden. De huidige
werkwijze is als volgt.

Selectie
De eerste selectie van potentiële deelnemers geschiedt door de afdeling jeugdreclassering
van Stichting Jeugd en Gezin Twente. Deze instantie verzorgt ondermeer de vroeghulp
aan 16- en 17-jarigen die in het arrondissement Almelo op het politiebureau in
verzekering zijn gesteld. Naar aanleiding van het vroeghulpcontact maakt de
jeugdreclassering een inschatting van de eventuele behoefte enlof geschiktheid van een
jongere als deelnemer aan het project en van de kans dat de jongere naar het vaar-leer-
werkproject verwezen zal worden (met andere woorden, een alternatieve sanctie opgelegd
zal krijgen). Is er sprake van een geschikte kandidaat, dan vindt overleg plaats met de
Tukker en het Bureau Alternatieve Sancties van de Raad voor de kinderbescherming. In

5 Voor een uitvoerige(r) beschrijving van de verschillende projecten verwijzen we de lezer naar bijlage 1
van dit verslag en naar de jaarverslagen van 1991 en 1992 van Stichting Zeilschip de Tukker.
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haar (vroeghulp)rapportage aan de officier van justitie gaat de jeugdreclassering zonodig
in op de wenselijkheid van deelname aan het project. De jeugdreclassering, de Tukker en
het Bureau Alternatieve Sancties stellen op deze manier in gezamenlijk overleg een
voorlopige deelnemerslijst op van jongeren die goed bij elkaar lijken te passen.' Deze
lijst wordt ongeveer twee maanden voor de aanvang van het project met de betrokken
kinderrechter en officieren van justitie doorgenomen. Circa twee weken voor de vertrek
vindt een tweede vergadering met de rechterlijke macht plaats. Dan wordt de definitieve
deelnemerslij st vastgesteld.

Voorbereiding
Men streeft ernaar om per tocht ongeveer acht deelnemers aan boord te hebben. Daarbij
dient het te gaan om jongeren die reeds de nodige hulpverlening, zonder effect, achter de
rug hebben, die voldoende gemotiveerd zijn en bij wie sprake is van een duidelijke
(justitiële) stok achter de deur.' De motivatie van de deelnemers wordt in individuele
voorbereidende gesprekken uitvoerig getest. Aangegeven wordt dat de deelname. aan het
vaar-leer-werkproject bepaalde voordelen oplevert, zoals een schorsing van de voorlopige
hechtenis of een minder zware sanctie indien de tocht tot een goed einde wordt gebracht.
Maar ook wordt heel duidelijk aangegeven dat het bepaald geen plezierreis is en dat
voortijdig afhaken alsnog `zitten' betekent. Blijkt een jongere niet echt gemotiveerd te zijn
en de tocht op te vatten als een gemakkelijke manier om bijvoorbeeld onder een
tuchtschoolstraf uit te komen, dan adviseert men de rechterlijke macht om de jongere niet
te laten meegaan.
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers bij aanvang van het project (nog) optimaal
gemotiveerd zijn en zo min mogelijk kans lopen om tussentijds opnieuw in de fout te
gaan, streeft men ernaar de deelnemers zoveel als mogelijk direct vanuit de
detentiesituatie op het schip te (laten) plaatsen. Twee dagen voor vertrek vindt er een
voorlichtingsavond plaats waarop iedereen - deelnemers, ouders/verzorgers,
bemanningsleden, begeleiding en rechterlijke macht - aanwezig is. Aan het eind van de
avond ondertekenen de deelnemers hun contracten en betekent de rechter zonodig nog
enkele vonnissen. Twee dagen later vangt het vaar-leer-werkproject aan.

0
Boottocht
De eerste drie dagen van het vaar-leer-werkproject worden gebruikt om het schip klaar te
maken voor het vertrek en tevens om elkaar beter te leren kennen. Vanaf de tweede dag
worden individuele gesprekken met de deelnemers gevoerd, waarbij nogmaals de
motivatie wordt gepeild en de aandachtspunten voor de begeleiding worden vastgesteld.
Deze individuele gesprekken komen regelmatig terug. Daarnaast vinden er dagelijks
groepsgesprekken plaats waarin de afgelopen dag, inclusief problemen, incidenten, gedrag
in de groep en dergelijke de revue passeren.

6 Er wordt bijvoorbeeld op gelet dat de (potentiële) deelnemers niet allemaal goede bekenden van elkaar

zijn. Het is dan heel moeilijk om de jongeren individueel te benaderen.

Zoals het geval is bij een schorsing onder voorwaarden van de voorlopige hechtenis, een bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling, een aangehouden strafzitting of een voorwaardelijke

invrijheidstelling.
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Een ander belangrijk aspect waaraan veel aandacht wordt besteed tijdens de tocht, is de
uitwerking van het vervolgtraject. Bij terugkomst in Enschede dient er een duidelijk plan
te liggen met concrete afspraken over bijvoorbeeld werk zoeken, een opleiding volgen,
een uitkering aanvragen, contacten met ouders of vrienden, enzovoort. Terug in Enschede
vindt er, ongeveer een week later, nog een afsluitende bijeenkomst plaats. Deze
bijeenkomst vormt een verplicht onderdeel van het vaar-leer-werkproject en dient dan ook
door alle deelnemers bezocht te worden. Afwezigheid zonder geldige reden impliceert dat
het project, voor wat betreft Bureau Alternatieve Sancties althans, mislukt is.

Na afloop van het vaar-leer-werkproject
Een belangrijke voorwaarde voor deelname die zowel de Tukker en de jeugdreclassering
alsook `justitie' hanteren, is dat de deelnemers na afloop van het vaar-leer-werkproject
begeleiding hebben of krijgen. Indien vervolgbegeleiding niet kan worden gegarandeerd,
komt een jongere in principe niet voor deelname in aanmerking.
De begeleiding na afloop van het project wordt in de praktijk verzorgd door de
jeugdreclassering of door de Tukker, afhankelijk van de vraag wie het beste contact met
de jongere heeft dan wel of er sprake is van een verplicht jeugdreclasseringscontact. In
deze periode helpt men de deelnemers zoveel mogelijk met het verwezenlijken van de
plannen die zij tijdens de tocht hebben gemaakt. Dit kan inhouden dat men meegaat naar
het arbeidsbureau of.de Sociale Dienst, of een geschikte, opleiding of huisvesting helpt
zoeken. Maar ook het voeren van gesprekken met de jongere en/of zijn ouders, controle
op de naleving van gemaakte afspraken en het oefenen van sociale vaardigheden maken
deel uit van de geboden nazorg. Indien nodig regelt men een plaatsing in bijvoorbeeld een
therapeutische gemeenschap of een internaat. De duur van de nazorgfase bedraagt
doorgaans twee jaar: de duur van een verplicht jeugdreclasseringstoezicht. Het aantal
contacten in deze periode varieert van een paar keer per week tot twee à drie contacten
per maand, afhankelijk van de situatie van de jongere en de hoeveelheid -hulp en
`bijsturing' die hij nodig heeft.
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2 Achtergrondgegevens en delictgedrag van de deelnemers

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelnemers aan de justitiële vaar-leer-
werkprojecten van de Tukker in de periode 1988-1993. Hiervoor hebben we gegevens
verzameld uit de strafdossiers en uit de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister
van de jongens.'
Van twee deelnemers uit 1989 kon het strafdossier niet meer worden achterhaald. Deze
jongens hebben we verder buiten beschouwing gelaten. Een jongen die in 1992 tijdens de
reis van boord is gezet maar in 1993 opnieuw met de Tukker meevoer, hebben we -
gemakshalve - twee keer als deelnemer geteld.
Tabel 1 vermeldt het aantal deelnemers per jaar waarop dit hoofdstuk betrekking heeft.
Achtereenvolgens geven we een beschrijving van de achtergrondkenmerken van de
jongens, hun justitiële verleden, de delicten die de directe aanleiding vormden voor
deelname aan het project, de afdoening van deze delicten en de eventuele recidive volgend
op de deelname aan het project. Bij deze beschrijving geldt steeds dat een nadere
uitsplitsing naar bijvoorbeeld jaar van deelname of leeftijd van de deelnemers alleen
plaatsvindt indien er sprake is van significante en/of interessante verschillen in dat
opzicht. Vervolgens vergelijken we onze bevindingen met de uitkomsten van onderzoek
naar andere alternatieve. sanctieprojecten voor delinquente jongeren. Het hoofdstuk wordt
afgesloten meteen aantap concluderende opmerkingen en aanbevelingen over het
`Almelose' justitiële vaar-leer-werkproject van de Tukker.

Tabel 1: Aantal deelnemers waarop de evaluatie betrekking heeft, uitgesplitst naar jaar
van deelname

jaar aantal deelnemers

1988 12
1989 8
1990 3
1991 8
1992 9
1993 6

totaal 46

8 Aan de onderzochte justitiële vaar-leer-werkprojecten hebben uitsluitend jongens deelgenomen.
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2.1 Achtergrondgegevens

De groep deelnemers aan de vaar-leer-werkprojecten van 1988 tot en met 1993 kan als
volgt worden omschreven.

Leeftijd
De leeftijd van de deelnemers varieert van 14 tot 19 jaar, met een gemiddelde van 16,5.
Het leeftijdsverschil van 5 jaar geldt overigens alleen voor het eerste jaar, 1988. In de
daaropvolgende jaren zien we de groep deelnemers wat leeftijd betreft steeds homogener
worden. In 1992 en 1993 bedraagt het leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste
deelnemers maar twee jaar.

Geboorteland
Bijna driekwart van de deelnemers is in Nederland geboren. De overige 12 deelnemers
zijn afkomstig uit ondermeer Marokko (drie jongens), Turkije (eveneens drie jongens) en

• Duitsland, Italië, Tunesië en Syrië (telkens één jongen).

Dagelijkse bezigheden
Van de 46 deelnemers gaan er 24 naar school (of staan althans als leerling in
voornamelijk het lbo- en "mavo-onderwijs ingeschreven) en hebben er twee een baan. De
rest - 44 % - heeft geen vaste dagbesteding.

Woonsituatie
Driekwart van de deelnemers woont bij zijn (pleeg)ouders of familie, zeven wonen
zelfstandig en twee verblijven in een tehuis. De overige drie jongens hebben geen vaste
woon- of verblijfplaats.

Alcohol, drugs en gokken
Voor zover we kondén vaststellen gebruiken twee de deelnemers bij aanvang van het
vaar-leer-werkproject zeer frequent softdrugs, vier deelnemers regelmatig harddrugs en
eveneens vier deelnemers zowel hard- als softdrugs. Overmatig alcoholgebruik en
gokverslaving worden minder vaak genoemd, te weten bij respectievelijk drie en vier
deelnemers.
Afgaand op het percentage (zeer) regelmatige hard- en/of softdruggebruikers per
vaartocht, kan worden geconstateerd dat de groep deelnemers - wat druggebruik betreft -
de laatste jaren steeds zwaarder is geworden. Bij de deelnemers in 1988, 1989 en 1990
wordt namelijk (nog) niet of nauwelijks melding van deze problematiek gemaakt. Van de
jongens die in 1991, 1992 en 1993 met de Tukker meevaren daarentegen gebruikt
ongeveer een kwart tot de helft (zeer) regelmatig soft- en/of harddrugs. Vanwege de
kleine aantallen deelnemers - zeker'per afzonderlijk jaar - en het feit dat dergelijk
probleemgedrag niet altijd in de strafdossiers staat vermeld, dient deze uitkomst echter
met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.
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2.2 Justitieel verleden

Informatie over het justitieel verleden en over de eventuele recidive van de deelnemers is
verzameld door uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister op te vragen. Aan de
hand van deze uittreksels kan worden bepaald hoe vaak, vanwege wat voor strafbare
feiten en met welke afloop de deelnemers met justitie in aanraking zijn geweest. Daarbij
gaat het overigens uitsluitend om geregistreerde justitiecontacten die op het niveau van ten
minste het openbaar ministerie zijn afgedaan. Strafbare feiten die niet ter kennis van de
politie zijn gekomen of waarvan de politie geen proces verbaal heeft opgemaakt, zijn in
de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister niet terug te vinden.
Uit de uittreksels bli jkt dat 41 van de 46 deelnemers (89 %) al eerder wegens een misdrijf
met justitie in aanraking zijn geweest.' Het aantal eerdere justitiecontacten varieert van 1
tot 19 en bedraagt gemiddeld 4.10
Precies de helft van de jongens is eerder wegens een strafbaar feit veroordeeld. Bij de
meeste van hen gaat het om één eerdere veroordeling.1' Hoewel het justitieel verleden
van de deelnemers per jaar c.q. vaar-leer-werkproject nogal wat variatie vertoont, zijn er
geen aanwijzingen dat de doelgroep in dit opzicht in de loop der jaren zwaarder, of juist
lichter, is geworden. Tabel 2 vermeldt de zwaarste afdoening in het verleden van de 41
deelnemers met eerdere justitiecontacten. Zoals uit de tabel kan worden afgeleid, heeft
ruim een kwart al, een voorwaardelijke vrijheidsstraf achter de rug en ruim een vijfde een
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.`

2.3 De uitgangszaak

Informatie over het justitiecontact dat geleid heeft tot de plaatsing in het vaar-leer-
werkproject van de Tukker - kortheidshalve aangeduid als `uitgangszaak' - is afkomstig
uit het strafdossier van de jongens. De processen verbaal van de politie die in de dossiers
aanwezig zijn, laten zien dat het aantal delicten per uitgangszaak varieert van één tot meer
dan 40. De helft van de jongens wordt verdacht van maximaal 6 delicten, het gemiddeld
aantal delicten ligt op 9. Tabel 3 geeft aan om welke delicten het gaat. Bij het
samenstellen van de tabel is uitgegaan van het delict waarop de zwaarste strafbedreiging
staat.

9 Voor zowel het justitiële verleden als'de eventuele recidive geldt dat uitsluitend is gekeken naar
misdrijven. Overtredingen zijn buiten beschouwing gelaten.

10 De mediaan - een maat die minder gevoelig is voor extreme waarden - laat zien dat de helft van de
deelnemers met eerdere justitiecontacten al maximaal drie contacten achter de rug heeft wanneer zij op de
Tukker worden geplaatst.

" Het hoogste aantal eerdere veroordelingen bedraagt 3 (8%), het gemiddelde ligt op 1,3.

12 Van deze, in totaal, 20 jongens hebben er 5 tevens dienstverlening opgelegd gekregen.

9



Tabel 2: Zwaarste afdoening in het verleden van deelnemers met eerdere
justitiecontacten (N=41)

0

zwaarste afdoening

sepot
transactie
onvoorw. boete
voorw. vrijheidsstraf
(deels) onvoorw. vrijheidsstraf
schuldig zonder straf
onbekend/nog open

n %

8 20
5 12
1 2

11 27
9 22
1 2
6 15

Tabel 3: Delict met de zwaarste strafbedreiging uit het p.v. van de uitgangszaak
(N=45')

zwaarstbedreigde delict

eenvoudige mishandeling
brandstichting
vernieling/beschadiging
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging en/of met braak
diefstal met geweld
afpersing
overige vermogensdelicten
handel in harddrugs

n

1 2
1 2

32 71-
4 9
1 2
2 5^
1 2

van één deelnemer is het strafdossier incompleet; van hem ontbreken gegevens over de aard en afdoening
van de uitgangszaak.

Op basis van de processen verbaal hebben we tevens een schatting gemaakt van de schade
en/of het letsel die de jongens hebben aangericht. In nagenoeg alle uitgangszaken is
sprake van materiële schade, hetzij als gevolg van diefstal hetzij als gevolg van
(moedwillige) beschadiging. De hoogte van de schade varieert van minder dan 1.000
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gulden (in 16 zaken) tot meer dan 20.000 gulden (in 6 zaken)."
Letsel als gevolg van de gepleegde delicten komt vier keer voor. In drie gevallen is er
sprake van zichtbaar letsel waarvoor geen (dokters)behandeling nodig is, in het vierde
geval is het slachtoffer meermalen door een arts behandeld.

inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
Het aantal jongens dat naar aanleiding van het uitgangsdelict in verzekering is gesteld,
bedraagt 38 (oftewel 84 %). Aansluitend zijn 35 jongens, oftewel 78 %, in bewaring
gesteld. De duur van hun voorlopige hechtenis varieert van 1 tot 102 dagen, met een
gemiddelde van 46 dagen oftewel anderhalve maand. In tabel 4 is de verdeling van de
duur van de voorlopige hechtenis weergegeven.
Vergeleken met de vaar-leer-werkprojecten in 1988 en 1989 is het aantal deelnemers dat
in voorlopige hechtenis is genomen en de duur van de voorlopige hechtenis in de daarop
volgende jaren steeds verder toegenomen. Wordt in de eerste twee jaren nog 65 % van de
jongens gemiddeld een halve maand in voorlopige hechtenis genomen, in de daarop
volgende jaren loopt dit percentage op tot 92 % van de deelnemers aan de tochten van

10 1992/1993 en bedraagt de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis maar liefst 81
dagen. 14 Ook deze gegevens lijken te duiden op het zwaarder worden van de groep
jongens die bij wijze van alternatieve sanctie op zeilschip de Tukker worden geplaatst.

2.4 Ernstscore en afdoening van de uitgangszaak

Om meer inzicht te krijgen in de `zwaarte' van de groep deelnemers, hebben we voor
elke jongen een ernstscore berekend. Hierbij zijn we uitgegaan van een aantal factoren die
een rol spelen bij beslissingen van de rechterlijke macht omtrent het toepassen van
voorlopige hechtenis en de afdoening van een strafzaak. De volgende factoren, die
betrekking hebben op de uitgangszaak, hebben we in beschouwing genomen:
- maximale strafbedreiging op het zwaarste delict dat vermeld staat in het proces

verbaal van de politie;
- aantal delicten in het proces verbaal;
- omvang van de toegebrachte (materiële) schade c.q. waarde van de gestolen

goederen (voor zover van toepassing);
- ernst van het toegebrachte letsel (voor zover van toepassing);
- of er sprake is van recidive (eerdere justitiecontacten);
- zwaarste afdoening van eerdere justitiecontacten (voor zover van toepassing).

13 Omdat het schadebedrag gecodeerd is in ongelijke categorieën - tot 100 gulden, 100 tot 500 gulden,
500 tot 1.000 gulden, 1.000 tot 5.000 gulden, enzovoort - is het niet mogelijk om een gemiddeld
schadebedrag per uitgangszaak vast te stellen.

14 Vanwege de kleine aantallen deelnemers per jaar zijn de jaren 1988 en 1989 samengevoegd, evenals
1990 en 1991, en 1992 en '93.
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Tabel 4: Duur van de voorlopige hechtenis, inclusief inverzekeringstelling (N=38)

duur voorlopige hechtenis n %

tot 12 dagen 12 32
12 tot 42 dagen 8 21
42 tot 72 dagen 6 16
72 tot en met 102 dagen 11 29
meer dan 102 dagen 1 2

Omdat tijdens een strafzitting nogal eens meerdere zaken tegelijk worden afgedaan,
hebben we bij het bepalen van de ernstscore ook rekening gehouden met eventuele
voegingen bij de uitgangszaak.'s De volgende informatie van eerdere of later
ingeschreven zaken die bij de uitgangszaak zijn gevoegd, hebben we in de ernstscore
verwerkt:
- aantal delicten in de gevoegde zaken;
- toegebrachte schade/waarde gestolen goederen in de gevoegde zaken;
- toegebracht letsel in de gevoegde zaken.`
Categorisering en vervolgens optelling van de verkregen waarden levert ernstscores op die
vergelijkbaar zijn met ernstscores uit eerder WODC-onderzoek naar alternatieve sancties
zoals de Kwartaalkursus (Van der Laan en Essers, 1990), het Dagtrainingscentrum (Van
der Laan en Essers, 1993) en Cashba (Van, der Laan e.a., in voorbereiding)." Deze
vergelijkingen komen in paragraaf 2.6 aan de orde.
Zoals. uit het vervolg van dit verslag zal blijken, nemen de ernstscores in het onderzoek
een vrij belangrijke plaats in. Hierbij laat zich de vraag stellen in hoeverre deze scores
een valide maat zijn voor de ernst van het door de deelnemers vertoonde delinquente
gedrag. Een aanwijzing voor de validiteit van de scores vormt het verband tussen de
gemiddelde ernstscore en de afdoening van de strafzaak. Zoals mag worden verwacht,
neemt de afdoening van de uitgangszaak in zwaarte toe naarmate de gepleegde delicten
en/of het justitieel verleden van de jongeren zwaarder zijn (zie tabel 5). Deze uitkomst
blijkt ook uit ander WODC-onderzoek waarin gebruik is of wordt gemaakt van
ernstscores. Verder valt er een, zij het niet significant, verband tussen de ernstscores en

IS Naast deze factoren die een indicatiè geven van de ernst van een zaak, dient bij de strafvordering en -
toemeting tevens rekening te worden gehouden met `de persoon van de verdachte'. De indruk die de
verdachte maakt op de officier van justitie en de rechter en de rol die zijn of haar persoonlijke
omstandigheden spelen bij beslissingen omtrent de afdoening van een strafzaak, zijn op basis van
strafdossiers echter niet (goed) te bepalen.

16 Bij 60% van de deelnemers aan de vaar-leer-werkprojecten van de Tukker is sprake van voeging van

één of meer zaken bij de uitgangszaak.

17 In bijlage 2 staat vermeld hoe de informatie waaruit de ernstscore is opgebouwd, is gecategoriseerd.
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de duur van de voorlopige hechtenis vast te stellen: naarmate de ernstscore hoger is,
neemt de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis toe. Ook deze bevinding kunnen
we opvatten als een indicatie voor de validiteit van de scores.
De ernstscores van de deelnemers aan het vaar-leer-werkproject lopen uiteen van 12 tot
33. De gemiddelde ernstscore bedraagt 21,2 bij een standaardafwijking van 4,4.
Tussen de ernstscores en bijvoorbeeld de leeftijd of de dagelijkse bezigheden van de
deelnemers valt geen (duidelijk) verband te constateren. Hetzelfde geldt voor de
gemiddelde ernstscore per jaar van deelname. Met andere woorden, de constatering, op
basis van het druggebruik en de voorlopige hechtenisgegevens, dat de groep deelnemers
in de loop der jaren steeds zwaarder is geworden, wordt niet bevestigd door de aard van
de delicten en het justitieel verleden zoals weerspiegeld in de ernstscores. Wel kunnen we
vaststellen dat de ernstscores een significante samenhang vertonen met de afdoening van
de uitgangszaak. Zoals uit tabel 5 valt af te leiden, hebben jongens die een geheel
voorwaardelijke vrijheidsstraf krijgen, een significant lagere gemiddelde ernstscore dan
jongens wier uitgangszaak met een zwaardere, (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
wordt afgedaan." Overigens kan deze afdoening van de uitgangszaak zowel voor als na
de tocht met de Tukker plaatsvinden. Van de 46 jongens nemen er namelijk 19 (41 %)
deel aan het vaar-leer-werkproject in het kader van een schorsing van de voorlopige
hechtenis en 20 (43 %) in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke
veroordeling (de zogenaamde vonnisklanten). Aanhouding van de strafzitting en
voorwaardelijke invrijheidstelling vormen elk drie keer (7 %) het kader voor deelname aan
het project, voorwaardelijk sepot één keer (2 %).19
De ernstscores van de deelnemers blijken niet alleen samen te hangen met de afdoening
van de strafzaak, maar ook met de wijze waarop hun deelname aan het vaar-leer-
werkproject is geëindigd. Tabel 6 laat zien dat de deelnemers die het project afmaken
gemiddeld significant minder `zwaar' zijn dan de deelnemers die voortijdig (moeten)
afhaken. Onder de elf deelnemers die het project niet hebben afgemaakt, zijn er zes die
naar aanleiding van druggebruik, vechtpartijen of (andere) overtreding van de. regels van
boord zijn gezet. Deze zes jongens hebben overigens de hoogste gemiddelde ernstscore:
25,3. Drie andere deelnames zijn, in overleg met de (kinder)rechter en de
jeugdreclassering, afgebroken vanwege ernstig psychische problemen bij de
desbetreffende jongens dan wel omdat de jongen het gezag aan boord niet kon accepteren.
Van de overige twee afhakers heeft één het op het allerlaatste moment af laten weten (niet
aan boord verschenen). De andere afhaker heeft wel de drie weken varen volgemaakt,
maar is niet op de eindevaluatie verschenen. Omdat de eindevaluatie, die enkele dagen na
afloop van de tocht plaatsvindt, een integraal onderdeel van het vaar-leer-werkproject
vormt, wordt (ook) zijn deelname als niet voltooid beschouwd.

18 De duur van de opgelegde straffen bedraagt gemiddeld 82 dagen bij een geheel voorwaardelijke
vrijheidsstraf en 150 dagen (ruim vijf maanden) bij een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Bij de
gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bedraagt het voorwaardelijk gedeelte gemiddeld 76 dagen en
het onvoorwaardelijk gedeelte gemiddeld 95 dagen.

19 Tussen het justitieel kader en de ernstscores van de deelnemers valt geen verband te constateren
(p=0,43).
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Tabel 5: Afdoening van de uitgangszaak en gemiddelde ernstscore van de deelnemers
(N =44*

afdoening uitgangszaak gem. ernstscore" n

voorwaardelijke vrijheidsstraf 19,6 21
deels (on)voorwaard. vrijheidsstraf 22,8 17
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 23,7 6

van twee jongens is de afdoening van de uitgangszaak (nog) onbekend.
F=4,09, df=2, p=0,02

Tabel 6: Wijze van beëindiging van het vaar-leer-werkproject en gemiddelde ernstscore
van de deelnemers (N=45)*

deelname voltooid? gem. ernstscore** n

ja 20,4 34
nee 23,9 11

Van één deelnemer ontbreken gegevens over de uitgangszaak, zie ook tabel 3.
t=-2,43; df=43; p=0,02.

Aanwijzing voor een verband tussen de wijze van beëindiging van het project en
bijvoorbeeld leeftijd, dagelijkse bezigheden, druggebruik of jaar van deelname hebben we
niet gevonden. Wel lijkt het justitieel kader waarin de deelname plaatsvindt verschil te
maken. Van de 19 jongens die in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis
deelnemen, brengt namelijk 79 % het project tot een goed einde. Onder de 20
vonnisklanten daarentegen ligt het aantal afmakers bijna 15 % lager, op 65 %. Het verschil
is echter niet significant (p=0,33).
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2.5 Recidive20

0

De eventuele recidive van de deelnemers is bepaald aan de hand van uittreksels uit het
Algemeen Documentatieregister, welke in de zomer van 1994 zijn opgevraagd. Aan het
gebruik van dergelijke uittreksels voor het meten van recidive zitten enkele nadelen. Zoals
in paragraaf 2.2 reeds is opgemerkt, bevatten de uittreksels uitsluitend informatie over
justitiecontacten die op het parket zijn ingeschreven en die tenminste op het niveau van
het openbaar ministerie zijn of zullen worden afgedaan. Bovendien ontbreekt de
pleegdatum van de delicten, evenals veelal de datum van inschrijving van het proces
verbaal ten parkette. Hierdoor is bijvoorbeeld de recidivesnelheid alleen maar bij
benadering te bepalen, en wel aan de hand van de datum van afdoening van de nieuwe
justitiecontacten. Tussen het plegen van een delict en een afdoening door de officier van
justitie verstrijkt doorgaans echter al een maand of acht. Bij afdoeningen door de rechter
bedraagt de gemiddelde doorlooptijd zelfs een jaar (zie bijvoorbeeld bijlage 3 van het
rapport van de Commissie Jeugdcriminaliteit, 1994). Dit maakt het bepalen van de
recidivesnelheid op basis van de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister in feite
een hachelijke, zo niet onmogelijke zaak.
Maar behalve nadelen kleven aan de uittreksels ook bepaalde voordelen. Met de
uittreksels kan op relatief eenvoudige en snelle wijze inzicht worden verkregen in een
aantal aspecten van recidive over een lange(re) periode. Ook is het mogelijk om op basis
van deze informatie vergelijkingen te maken met uitkomsten van ander recidive-
onderzoek. Hierbij dient overigens wel rekening te worden gehouden met de periode
waarop de gegevens betrekking hebben. Bij de Tukkerklanten bijvoorbeeld varieert de
duur van de periode tussen de afdoening van het uitgangsdelict en het opvragen van het
uittreksel van gemiddeld 13 maanden voor de deelnemers uit 1993 tot 61/2 jaar voor de
jongens die in 1988 met de Tukker zijn meegeweest.21 Uitgaande van een gemiddelde
duur van ongeveer vijf maanden tussen het plegen van een delict en de inschrijving van
het proces verbaal ten parkette, betekent dit dat.van de deelnemers uit- 1993 in principe
alleen die jongens als recidivist worden aangemerkt, die binnen acht maanden na de
afdoening van hun uitgangszaak opnieuw met de politie in aanraking komen. Voor de
jongens die aan eerdere tochten met de Tukker deelnemen is de `gelegenheid' om te
recidiveren - en daarmee de kans op een nieuw, geregistreerd justitiecontact - veel groter.
Het belang van rekening houden met de recidiveperiode kan worden afgeleid uit tabel 7.
Deze tabel vermeldt het percentage recidivisten en het gemiddeld aantal nieuwe
justitiecontacten per jaar van deelname. Vergeleken met de gemiddeld `even zware'
deelnemers van voorgaande jaren hebben de deelnemers van 1993 aanzienlijk minder vaak
gerecidiveerd. Er is echter geen aanleiding om te veronderstellen dat het vaar-leer-werk-
project van 1993 (zo)veel meer effect heeft op het delinquente gedrag van de jongens dan
voorgaande tochten. Eerder lijkt dit een gevolg te zijn van de korte(re) periode waarover
de recidive is gemeten. Laten we de deelnemers van 1993 buiten beschouwing, dan stijgt
het totaal-percentage recidivisten van 91 tot 95 en het gemiddeld aantal nieuwe contacten

1 De term recidive wordt hier in de brede betekenis van het woord gebruikt: het gaat hier om alle
geregistreerde justitiecontacten volgend op de uitgangszaak, ongeacht hun afdoening.

Z' Gemiddeld genomen is de recidive gemeten over een periode van 46 maanden.
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van 8,5 tot 9,0.

tabel 7: Percentage recidivisten en gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten (M) per
jaar van deelname

jaar % recidivisten gem. aantal
nieuwe conto

1988 92 (n=12) 8,3
1989 100 (n= 8) 14,0
1990 100 (n= 3) 7,0
1991 100 (n = 8) 9,1
1992 89 (n = 9) 5,6
1993 67 (n= 6) 3,5

totaal 91 (n=46) 8,5

Het aantal jongens dat wegens nieuwe strafbare feiten veroordeeld wordt, bedraagt 34
(74%). Gemiddeld gaat het om drie nieuwe veroordelingen. Laten we de deelnemers van
1993 weer buiten beschouwing, dan neemt het percentage (opnieuw) veroordeelden toe tot
83, het gemiddeld aantal nieuwe veroordelingen blijft gelijk.`
De recidive vertoont weinig tot geen samenhang met de achtergrondkenmerken en de
emstscores van de jongens.` Het kader waarin de deelname-plaatsvindt en de wijze
waarop het project geëindigd is maken wel enig verschil. Jongens die aan het project
deelnemen in het kader van een schorsing van de voorlopige hechtenis en jongens die het
project afmaken komen met gemiddeld 7 nieuwe contacten aanzienlijk minder vaak
opnieuw met justitie in aanraking dan de vonnisklanten respectievelijk afhakers
(gemiddeld 11 nieuwe contacten, p=0,12).
Het aantal nieuwe justitiecontacten en veroordelingen `sec' geeft echter geen zuiver beeld
van de recidive. Hiervoor zijn de verschillen in de periode waarover de recidive gemeten
is, te groot. Een wat `zuiverder' maat voor de recidive verkrijgen we door de duur van de
periode waarover de recidive is gemeten, te delen door het aantal nieuwe justitiecontacten
dat in die periode plaatsvindt.` Dit gemiddeld aantal maanden per recidivecontact

12 Van de zes deelnemers uit 1993 is er, volgens het uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister,
slechts één wegens nieuwe strafbare feiten veroordeeld.

zi Jongens die opnieuw met justitie in aanraking komen respectievelijk opnieuw worden veroordeeld,
wijken met een gemiddelde ernstscore van 21 nauwelijks af van de jongens die niet recidiveren (gemiddelde
ernstscore = 22).

aa Door het ontbreken van de pleeg- respectievelijk inschrijfdatum van recidivedelicten is het, zoals
eerder is aangegeven, niet mogelijk om de recidivesnelheid of -frequentie te berekenen.
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bedraagt voor de groep deelnemers als geheel 10,9 maanden. Verschillen voor wat betreft
leeftijd, zwaarte, jaar van deelname en justitieel kader doen zich niet voor. Wel valt er
een verschil te constateren tussen de deelnemers die de tocht respectievelijk wel en niet
hebben afgemaakt. De afmakers recidiveren gemiddeld eens in de 13 maanden, de
afhakers eens in de 5'/2 maand (p=0,03).
Kijken we tot slot naar de aard van de recidivedelicten, dan kunnen we constateren dat
58 % van de (recidiverende) jongens na deelname aan het project geen zwaardere delicten
heeft gepleegd dan waarvoor zij op de Tukker zijn geplaatst?' Een verband met
bijvoorbeeld ernstscore of achtergrondkenmerken van de jongens is niet gevonden.

2.6 Vergelijking met andere alternatieve sanctieprojecten

Om te kunnen bepalen hoe `licht' of `zwaar' de deelnemers aan het vaar-leer-werkproject
nu zijn en om de recidivecijfers beter te kunnen beoordelen, hebben we de uitkomsten van
dit onderzoek vergeleken met gegevens uit eerder verricht WODC-onderzoek naar de
Kwartaalkursus in Amsterdam, het Dagtrainingscentrum (DTC) in Eindhoven en Cashba
in Rotterdam. Alle drie projecten zijn intensieve arbeidstrainingsprogramma's die bedoeld
zijn als alternatief voor twee tot vier maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De
deelnemers - in leeftijd variërend van 14 tot 25 jaar - volgen gedurende 13 weken een
strikt dagprogramma waarin aandacht wordt besteed aan onder andere opleiding, scholing,
werkervaring, training sociale vaardigheden en gestructureerde vrijetijdsbesteding. In de
evaluaties van deze drie alternatieve sanctieprojecten is steeds gebruik gemaakt van een
vergelijkingsgroep, bestaande uit personen van dezelfde leeftijd wier strafzaak op
traditionele wijze is afgedaan.`
Hoewel de arbeidstrainingsprogramma's aanzienlijk langer duren dan het vaar-leer-
werkproject en de leeftijdsgrenzen ruimer geformuleerd zijn, komen de deelnemers aan
met name de Kwartaalkursus en Cashba wat leeftijd betreft goed overeen met de jongens
die met de Tukker meevaren. De onderzochte DTC-klanten zijn doorgaans wat ouder:
ruim 80% is 18 jaar of ouder.
Gezien de hoogte van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die de
arbeidstrainingsprogramma's vervangen, mogen we gerust stellen dat het gaat om
alternatieven voor een `zware' doelgroep. Vergelijken we de ernstscores van de
onderzochte personen - die allemaal op dezelfde, in dit verslag beschreven, wijze
berekend zijn - dan kunnen we concluderen dat de `klanten' van de Tukker weinig in
`zwaarte' verschillen van de deelnemers aan de arbeidstrainingsprogramma's
respectievelijk de personen die op traditionele wijze zijn afgestraft (tabel 8). Hetzelfde
geldt voor het percentage personen met eerdere justitiecontacten en het gemiddeld aantal
eerdere justitiecontacten. Ook hier valt weinig verschil tussen de Tukker-klanten en de
deelnemers aan de Kwartaalkursus, het DTC en Cashba te constateren. Overigens geldt

25 Hierbij is gekeken naar de hoogste maximale strafbedreiging op respectievelijk de delicten van de
uitgangszaak en de recidivedelicten.

' In het onderzoek naar de Kwartaalkursus zijn 60 deelnemers vergeleken met 86 personen die langere
tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. Bij Cashba en het DTC zijn respectievelijk 73 en 64
deelnemers onderzocht. De vergelijkingsgroep in deze onderzoeken bestond uit respectievelijk 100 en 108
personen.

17



Tabel 8: Gemiddelde ernstscore deelnemers en vergelijkingsgroep van Kwartaalkursus,
DTC en Cashba en van deelnemers aan de Tukker

project gem. ernstscore

Kwartaalkursus (n = 60) 22,5
vergelijkingsgroep (n= 86) 20,9

DTC (n = 64) 24,3
vergelijkingsgroep (n = 108) 23,9

Cashba (n = 73) 23,1
vergelijkingsgroep (n =100) 21,0

Tukker (n= 45) 21 2
0

,

ook voor genoemde arbeidstrainingsprogramma's dat deelnemers die voortijdig afhaken,
een gemiddeld hogere ernstscore hebben dan de deelnemers die het programma
afmaken. Z'

Tabel 9 en 10 geven een overzicht van de recidive van de deelnemers aan de
verschillende projecten. Uit tabel 9 blijkt dat, de recidive onder de deelnemers aan het
vaar-leer-werkproject van de Tukker hoger ligt dan onder de deelnemers aan de andere
projecten. Dit geldt zowel voor het percentage recidivisten als voor het gemiddeld aantal
nieuwe justitiecontacten. Daar staat echter tegenover dat de gemiddelde duur van de
periode waarover de recidive gemeten is, bij de Tukker aanzienlijk langer is dan bij de
andere projecten. Betrekken we de duur van de recidive-meet-periode in de analyse, dan
blijkt het verschil in recidive nagenoeg te verdwijnen. Zoals uit tabel 10 valt op te maken,
verschilt het gemiddeld aantal maanden per recidivecontact van de deelnemers aan de
Tukker weinig van dat van de deelnemers aan de Kwartaalkursus of het DTC. Ten
opzichte van de vergelijkingsgroep van het DTC en Cashba doen de Tukker-klanten het in
dit opzicht even goed of zelfs iets beter.

" Het aantal afhakers varieert aanzienlijk, van 35% bij de Kwartaalkursus tot 62% bij DTC. Deze hoge
uitvalpercentages worden ondermeer toegeschreven aan de duur van de programma's en aan problemen bij
de selectie: de deelnemers zijn nogal eens `te licht' of juist `te zwaar' voor het programma (Van der Laan,
1994).
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Tabel 9: Recidive onder de deelnemers aan de Kwartaalkursus, DTC, Cashba en
Tukker en duur van de recidiveperiode

project %* aantal** duur***

Kwartaalkursus 85 4,1 21 mnd
DTC 73 3,7 23 mnd
Cashba 60 2,9 21 mnd
Tukker 91 8,5 46 mnd

percentage recidivisten onder de deelnemers
gemiddeld aantal nieuwe justitiecontacten van de recidiverende deelnemers

gemiddelde duur van de periode waarover de recidive is gemeten.

0

Tabel 10: Gemiddeld aantal maanden per recidivecontact van de deelnemers en
vergelijkingsgroep van Kwartaalkursus, DTC en Cashba en van de deelnemers
aan de Tukker

project gem. aantal mnd.
per rec. contact

Kwartaalkursus 10,4
vergelijkingsgroep 8,5

DTC 10,9
vergelijkingsgroep 14,7

Cashba 12,2
vergelijkingsgroep 10,7

Tukker 10,9
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2.7 Conclusie

Het Almelose vaar-leer-werkproject dat hier beschreven is, kan worden beschouwd als
een vrij uniek ervaringsleerproject. Het project kent een beproefde werkwijze, aan de
selectie en voorbereiding van de deelnemers wordt zorgvuldig aandacht besteed, de
nazorg is gegarandeerd en het project kan rekenen op voldoende steun en vertrouwen van
de rechterlijke macht. In termen van de bereikte doelgroep kan het project zich bovendien
meten met zware alternatieve sanctieprojecten zoals de Kwartaalkursus en Cashba.
Hetzelfde geldt voor de eventuele uitval tijdens het project.
Tegenover deze positieve punten staat echter dat de effecten in termen van
recidive(vermindering) nogal tegenvallen. Ruim negen op de tien deelnemers komt na
korte of langere tijd opnieuw wegens strafbare feiten met justitie in aanraking. In termen
van het gemiddeld aantal maanden per recidivecontact zijn de uitkomsten van het
onderzoek wat positiever. In dit opzicht doen de Tukker-klanten het ongeveer even goed
als de deelnemers aan intensieve arbeidstrainingsprogramma's als de Kwartaalkursus. De
vraag is uiteraard, of van een drie weken durend ervaringsleerproject meer mag en kan
worden verwacht. Immers, de tocht wordt vooral gebruikt om een basis te leggen voor
vervolgbegeleiding; aan de concrete levensomstandigheden van de deelnemers verandert
de tocht (nog) niets. De manier waarop het nazorgtraject vorm wordt gegeven, is dan ook
van groot belang. Hoewel het aantal onderzochte jongens te klein is om harde uitspraken
of aanbevelingen te doen, levert het materiaal een aantal aanwijzingen op die mogelijk
leiden tot verdere verbetering van de resultaten van het project.
In de eerste plaats blijkt het kader waarin de deelname aan het project plaatsvindt, van
belang. Jongens die deelnemen in het kader van een schorsing van de voorlopige
hechtenis maken het project vaker af en recidiveren vervolgens minder frequent dan
jongens die in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling
deelnemen. Het lijkt erop dat de `justitiële stok achter de deur' beter werkt wanneer de
jongens eerst een short sharp shock ondergaan in de vorm van voorarrest dan wanneer de
`stok' wordt toegepast in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een vonnis. Met
andere woorden, jongens die eerst enige tijd in voorarrest hebben gezeten lijken beter in
te zien wat ze met hun deelname aan de Tukker kunnen verdienen respectievelijk
verliezen dan de vonnisklanten. Dit pleit ervoor de deelname aan het vaar-leer-
werkproject in de toekomst alleen nog op te leggen als schorsingsvoorwaarde en niet
langer als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Om ervoor te
zorgen dat de deelnemers zich na afloop van de tocht zo min mogelijk onttrekken aan de
noodzakelijke nazorg, zou in de schorsingsvoorwaarden tevens verplicht contact met of
toezicht door de jeugdreclassering moeten worden opgenomen. Juist bij een relatief zware
groep als de Tukkerklanten blijkt begeleiding door de jeugdreclassering namelijk vruchten
af te werpen (Spaans en Doornhein, 1991).`
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Bijlage 1 Projecten van de Stichting Zeilschip de Tukker

De projecten die de Tukker uitvoert zijn onder te verdelen in ondermeer onderwijsprojec-
ten, projecten voor buurt en wijkgroepen, justitiële hulpverleningsprojecten, individuele
jeugdhulpverleningsprojecten en werkprojecten.2% Elk jaar varieert het aanbod projecten
enigszins. Zo was er in 1991 ook een project "internaatsprojecten".
Elk project heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen dan wel te verstevigen,
eigen verantwoordelijkheid en samenwerking te stimuleren, meer inzicht te krijgen in
eigen problematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. Verder wordt de hechting
en binding onderling en met volwassenen bevorderd en worden toekomstmogelijkheden
van de jongere bekeken.
Het onderwijsproject is bedoeld als een aanvulling op het leerprogramma van de
deelnemende ZMOK-scholen. De leerkrachten kunnen na het project verder op de
problematiek van de jongeren ingaan. Ook kan de vaartocht worden gebruikt om groepen
met een totaal verschillende achtergrond met elkaar te leren samenwerken en begrip voor
elkaar te tonen.
De buurt- en wijkgroepprojecten hebben uiteenlopende doelstellingen. Zo zijn er projecten
waarbij vrijwilligers gerecruteerd worden onder jongeren die regelmatig buurthuizen in
Enschede en omgeving bezoeken. Tijdens de vaartocht wordt nagegaan of de deelnemers
bereid en geschikt zijn om vrijwilligerswerk in hun woonbuurt te gaan verrichten.
Tijdens het justitiële hulpverleningproject wordt er gewerkt aan een intensief contact
tussen de begeleiders en de jongeren. Centraal staat het opbouwen van een vertrouwensre-
latie en het verkrijgen van vertrouwen in zichzelf. Daarnaast is de bedoeling dat de
jongere uit het criminele circuit wordt gehouden. Om dit te bewerkstelligen is de nazorg
van groot belang. De Stichting maakt samen met de jongere plannen voor de tijd na van
het project. Met deze plannen als steun in de rug, hoopt de Stichting dat de jongeren op
den duur zich zelfstandig kunnen redden.
Bij een individueel jeugdhulpverleningsproject staat het ontwikkelen van een individueel
hulpverleningsaanbod met de daaraan gekoppelde overdracht naar andere instellingen cen-
traal.

• Bij de werkprojecten moeten de deelnemers het schip vaarklaar maken, wat betekent dat
zij binnen een werkomgeving praktische sociale vaardigheidstraining en arbeidstraining
krijgen.

28 Jaarverslag Stichting Zeilschip De Tukker 1992, pag. 2
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Bijlage 2 Samenstelling ernstscores

De ernstscore is samengesteld uit negen variabelen. Zes variabelen hebben betrekking op
de uitgangszaak (het justitiecontact dat de directe aanleiding vormde tot de plaatsing in het
vaar-leer-werkproject), de drie overige variabelen op eventuele voegingen bij de
uitgangszaak. De informatie over de gepleegde delicten is afkomstig uit de in de
strafdossiers aanwezige processen verbaal van de politie. Gegevens over het justitieel
verleden van de jongens zijn verzameld aan de hand van de, eveneens in de dossiers
aanwezige, uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister. Voor elke variabele is een
score vastgesteld. Deze scores vormen tezamen de ernstscore. De scores zijn als volgt
toegekend:

a. type delict uitgangszaak
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafbedreiging op het zwaarste delict genoemd
in het proces verbaal.

1= 3 - 6 maanden
2 = 7 maanden - 2 jaar
3= 2 jaar - 4 jaar

6 = 4 jaar
7 = 4 jaar - 6 jaar
8= 6 jaar

4=3jaar 9=7jaar-8jaar
5 = 3 jaar - 6 jaar 10 = 8 jaar en meer

b. aantal delicten
1 = 1 delict 4 = 6 - 9 delicten
2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten

c.

3 = 3 - 5 delicten

schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 = tot f 1000,-
1 = tot f 100,- - 4 = f 1000,- tot f 5000,-
2 = tot ƒ 500,- 5 = f 5000,- of meer

d. letsel
0 = geen letsel/n.v.t./onbekend 3 = meermalen behandeld
1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4 = opname ziekenhuis
2 = eenmalige behandeling

e. recidive
0 = geen recidive/onbekend 1 = wel recidive

f zwaarste afdoening in het verleden
0 = n.v.t., geen recidive 4 = voorw. vrijheidsstraf,
1 = sepot/onbekend alternatieve sanctie
2 = transactie 5 = onvoorw. vrijh.straf
3 = boete, berisping
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g. aantal gevoegde delicten
0 = n.v.t., geen voegingen 3 = 3 - 5 delicten
1 = 1 delict 4= 6 - 9 delicten
2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten

h. gevoegde schade
0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 = tot f 1000,-
1 = tot f 100,- 4 f 1000,- tot ƒ 5000,-
2 = tot ƒ 500,- 5 = f 5000,- of meer

i. gevoegd letsel
0 = geen letselln.v.t./onbekend
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling

3 = meermalen behandeld
4 = opname ziekenhuis
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