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DEEL 1: ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK 



1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek  

Sedert 1 januari 1974 is wettelijk geregeld dat door de reclassering 

aan de inverzekeringgestelde vroeghulp wordt geboden. Dit houdt in dat 

met de verdachte die op het politiebureau is ingesloten, door de 

reclassering contact wordt opgenomen om te zien in hoeverre hij hulp 

nodig heeft. 

In de verschillende arrondissementen heeft men sedert die tijd, doch 

soms reeds eerder, gezocht naar een organisatievorm waarbinnen deze 

vroeghulp gestalte zou moeten krijgen. Na een aantal experimenten is 

men geleidelijk aan naar een zekere mate van uniformiteit gegroeid. 

De inverzekeringstelling wordt schriftelijk of telefonisch doorgegeven 

aan de reclasseringsraad, waarna al dan niet volgens een piketdienst de 

verdachte bezocht wordt door een reclasseringsmeaewerker. x)  

Het arrondissement 's-Gravenhage wijkt -landelijk gezien- daarvan 

enigszins af. De organisatie van de vroeghulp is daar sedert oktober 

1976 ingrijpend gewijzigd. Tot die tijd deden (nagenoeg) alle maat-

schappelijk werkers mee aan een piketdienst op het hoofdbureau van 

politie in Den Haag en bij het kabinet van de rechter-commissaris in 

het paleis van justitie. Vanuit een onvrede met deze organisatievorm 

heeft men gekozen voor een vorm waarin een viertal maatschappelijk wer-

kers van de reclassering (Leger des Heils en Algemene Reclasserings 

Vereniging) geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld om in de Haagse 

agglomeratie vroeghulp te verlenen. 

De belangrijkste overwegingen om tot deze organisatievorm -aangeduid 

als "het vroeghulpteam"- over te gaan, waren: 

a. de samenwerking tussen politie, justitie en reclassering beter te 

laten verlopen (men veronderstelde dat deze samenwerking voorspoe-

diger zou zijn indien de eerste twee instanties niet meer geconfron-

teerd zouden worden met steeds wisselende personen); 

b. tijd en energie efficienter te benutten; 

c. een geschikte vorm van hulpverlening in de vroeghulp te ontwikkelen. 

m) L.C.M. Tigges, De organisatie van de vroeghulp,  WODC-reeks "Onder-
zoek en beleid", nr. 7, Staatsuitgeverij, Den Haag 1978 



De afwijkingen van de "landelijke" vorm zijn dus vooral gelegen in het 

vaste team van maatschappelijk werkers dat vrijwel uitsluitend vroeg-

hulp verleent (en daartoe frequent op het politiebureau of in het 

paleis van justitie bereikbaar is). 

Nagegaan diende te worden of deze organisatievorm tot een betere samen-

werking en een efficientere besteding van de tijd zou leiden. Daartoe 

heeft de begeleidingscommissie van het vroeghulpteam, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het Leger des Hells en de Algemene Reclasserings 

Vereniging, zich tot het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum van het Ministerie van Justitie gewend met de vraag het func-

tioneren van het vroeghulpteam te evalueren. 

Daar het functioneren van dit team niet los gezien kan worden van de 

doelstellingen die aan de vroeghulp worden toegekend, zullen deze naast 

de organisatie van de vroeghulp ook aan de orde komen. Nagegaan diende 

te worden of door middel van deze organisatievorm de doelstellingen die 

veelal aan de vroeghulp worden toegekend (zie paragraaf 1.2.) gereali-

seerd worden. Doordat het onderzoek in eerste instantie gericht was op 

de organisatievorm, heeft de vraag naar de doelstellingen van de 

vroeghulp bij het opzetten van het onderzoek minder aandacht gekregen. 

Omdat het instellen van het vroeghulpteam een extra schakel vormt tus-

sen client en reclasseringsinstelling, is ook een vraag van onderzoek 

geweest (zij het secundair) op welke wijze de reclassering op de hoogte 

zou worden gesteld van de inhoud van de vroeghulp, mede in verband met 

en van de doelstellingen van de vroeghulp. Daartoe is gekozen voor het 

doorsturen van registratieformulieren (zie hoofdstuk 3). 

1.2. Doelstellingen van de vroeghulp  

Zoals gezegd, kan het functioneren van het vroeghulpteam niet los ge-

zien worden van de doelstellingen van de vroeghulp. • 

Bij de start van de vroeghulp bestonden er verschillende opvattingen 

over de doelstellingen van de vroeghulp. De vroeghulp werd geintrodu-

ceerd in het kader van het wetsontwerp ter beperking van de voorlopige 

hechtenis. Bij de behandeling in de Tweede Kamer stond ook met betrek-

king tot de vroeghulp deze beperking voorop. De reclassering legde 

echter van meet af aan vooral de nadruk op het bieden van bij stand aan 



de inverzekeringgestelde in de eerste fase van de procesgang, niet 

alleen inzake strafrechtelijke beslissingen (vorderen van voorlopige 

hechtenis, opschorten van voorlopige hechtenis), maar vooral ook door 

het verlenen van hulp bij problemen, door het verstrekken van informa-

tie en door het vormen van een eigen oordeel over de wenselijkheid van•

voorlichtingsrapportage. 

Aan de vroeghulp kunnen vijf doelstellingen toegekend worden N) : 

1. het beperken van de toepassing van de voorlopige hechtenis; 

2. het beperken van de duur van de voorlopige hechtenis; 

3. het verlenen van steun aan de inverzekeringgestelde bij zijn acute 

problemen (ook wel "crisisinterventie" genoemd); 

4. indien nodig, het op gang brengen van een hulpverleningsproces; 

5. een inbreng hebben bij het aanvragebeleid van de rechterlijke macht 

inzake voorlichtingsrapporten. 

Vooral de vijfde doelstelling is pas in een latere fase als zodanig 

naar voren gekomen. In hoeverre kan de reclassering door vroeghulp en 

vroeghulprapportage een inbreng hebben op het aanvragen van een voor-

lichtingsrapport? Deze vijfde doelstelling was bij de start van het 

onderzoek nog niet expliciet onderscheiden en in de opzet van het 

onderzoek opgenomen. 

Van alle vijf doelstellingen zal nagegaan worden in hoeverre deze in 

het arrondissement 's-Gravenhage worden gerealiseerd. 

1.3. Opzet van het rapport  

Het onderzoek is, mede gezien de vraag naar de doelstellingen van de 

vroeghulp, in twee fasen uiteengevallen. In de eerste fase is nagegaan 

hoe de vroeghulp in Den Haag verloopt, hoeveel verdachten er worden 

bezocht en waaruit de vroeghulp bestaat. In de tweede fase is nagegaan 

in hoeverre na de vroeghulp contacten blijven bestaan tussen client en 

reclassering en wat de inhoud is van deze contacten. Deze twee fasen 

worden afzonderlijk in het rapport besproken. In deel I wordt ingegaan 

op de wijze waarop de vroeghulp in het arrondissement 's-Gravenhage is 

N) Nuijten-Edelbroek, E.G.M. en L.C.M. Tigges, Reclasseringsvroeghulp: 
ontwikkelingen en doelstellingen, Intermediair, 15e jrg., no. 11, 
1979, blz. 35-42 



georganiseerd, alsmede op de opzet en de verdere uitwerking van het 

onderzoek. De werkzaamheden van het vroeghulpteam komen in deel II aan 

de orde. 

In deel III wordt in relatie met ge'n van de doelstellingen van de 

vroeghulp, te weten het op gang brengen van een hulpverleningsrelatie, 

de frequentie en de aard van de reclasseringscontacten na de vroeg-

hulpfase besproken. Het derde deel wordt afgesloten met een hoofdstuk 

waarin de verschillende betrokken partijen (reclasseringsmedewerkers, 

Openbaar Ministerie en politie) een evaluatie van de vroeghulp geven. 

In een slothoofdstuk wordt teruggekomen op de doelstellingen van de 

vroeghulp en op de wijze waarop vroeghulp georganiseerd zou kunnen 

worden om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. 

De onderzoeksresultaten, de gehanteerde analysemethoden alsmede de 

gebruikte registratieformulieren zijn opgenomen in de bijlagen. 



politie in 
stad Den 
Haag 

politie in 
rest van ar-
rondissement 

PTT 

2. ORGANISATIE VAN DE VROEGHULP IN HET ARRONDISSEMENT 's-GRAVENHAGE  

Ingevolge artikel 59.5 van het Wetboek van Strafvordering meldt de 

politie elke inverzekeringstelling aan de secretaris van de reclasse-

ringsraad. Deze melding geschiedt in het arrondissement 's-Gravenhage 

uitsluitend schriftelijk. De gemeentepolitie te Den Haag bezorgt zelf 

de meldingen een maal per dag, 's morgens vroeg, aan de reclasserings-

raad. Buiten Den Haag worden de meldingen door de PTT bezorgd. De bij 

de reclasseringsraad ontvangen meldingen worden telefonisch doorgegeven 

aan het vroeghulpteam. Een en ander is in schemavorm weer te geven: 

politiekoeriersdienst 

reclasse- 
ringsraad 

telefonisch vroeghulp- 
team 

De verdere procedure voor zover het de stad Den Haag  betreft, is als 

volgt. Het vroeghulpteam neemt telefonisch of mondeling contact op met 

de wachtcommandant recherche op het hoofdbureau van politie. Op het 

hoofdbureau verblijven alle verdachten die wat langer in verzekering 

worden gesteld dan de zogeheten "technisch" inverzekeringgestelden op de 

verschillende districtsbureaus, die niet naar het hoofdbureau worden 

overgebracht. (Met de "technische" inverzekeringstelling wordt bedoeld 

dat de verdachten zeer kort in verzekering worden gesteld: het politie-

onderzoek en het verhoor zijn niet binnen de periode van aanhouding 

afgesloten.) Bij de wachtcommandant informeren de leden van het vroeg-

hulpteam of de verdachte (nog) op het politiebureau aanwezig is en zo 

ja, wanneer hij bezocht kan worden. Indien de tijd ontbreekt om de ver-

dachte nog op het politiebureau te bezoeken en hij voorgeleid wordt aan 

de rechter-commissaris (RC), dan wordt contact met hem gelegd bij het 

kabinet van de RC in het paleis van justitie. Ook worden daar die ver- 



dachten nogmaals bezocht met wie reeds een gesprek op het hoofdbureau 

van politie gerealiseerd is. 

Ten tijde van het onderzoek werden geen verdachten bezocht buiten de  

stad Den Haag.  Wanneer deze verdachten werden voorgeleid, werden ook 

zij in het paleis van justitie benaderd. De verdachten met wie contact 

geweest is hetzij op het politiebureau, hetzij in het paleis van justi-

tie, hetzij op beide plaatsen, worden na deze contacten door het vroeg-

hulpteam doorgaans overgedragen aan de "normale" reclasseringsteams, 

indien verdere hulpverlening geindiceerd is. 

De situatie is inmiddels veranderd. Sedert 1 maart 1978 wordt ook op de 

politiebureaus in de steden Leiden en Delft vroeghulp verleend. Daar 

verzorgen leden van de ARV-werkeenheden te Leiden en Delft de vroeg-

hulpcontacten. De coOrdinatie van de vroeghulpactiviteiten is echter in 

handen gebleven van het vroeghulpteam in Den Haag. Recentelijk is met 

ingang van 1 januari 1979 de vroeghulp verder uitgebreid naar de ge-

meenten Zoetermeer, Katwijk, Noordwijk en Alphen aan den Rijn. 



3.1. Inleiding  

3.2. Het vroeghulpproces 

3. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zal de opzet en het verloop van het onderzoek beschre-

ven worden. Eerst zal gedetailleerder dan reeds in hoofdstuk 1.2. is 

geschied, ingegaan worden op de vragen waarop het onderzoek antwoord 

moet geven. In een volgende paragraaf zal beschreven worden op welke 

wijze het onderzoeksmateriaal verzameld is. 

Bij de uitwerking van de vraag naar het functioneren van het vroeghulp-

team als organisatievorm en de vraag naar de realisering van de doel-

stellingen van de vroeghulp is uitgegaan van de fasen in het vroeghulp-

proces die drs. H.F.C. Rombouts onderscheidde
m) 

Rombouts heeft op ver-

zoek van de reclassering in het arrondissement Breda de vroeghulp al-

daar door middel van een registratieproject bestudeerd. Van zijn 

analyse van het vroeghulpproces alsmede van de opzet van zijn registra-

tieprocedure is in ons onderzoek dankbaar gebruik gemaakt. 

Het vroeghulpproces kan onderscheiden worden in drie fasen: 

a. het tot stand komen van het (eerste) vroeghulpgesprek. 

Hoeveel personen krijgen een vroeghulpgesprek; hoeveel tijd is ver-

streken na de inverzekeringstelling. 

b. het verloop, de aard en de inhoud van het (eerste) vroeghulpgesprek. 

Welke onderwerpen komen in het gesprek aan de orde; waaruit bestaat 

de hulpverlening; worden er afspraken gemaakt voor verdere contacten 

met de reclassering. 

c. de follow-up na het vroeghulpgesprek c.q. de vroeghulpgesprekken. 

Voor wie neemt de reclasseringsmaatschappelijk werker contact op met 

derden; wordt er gewerkt aan een voorlichtingsrapport; met welke 

verdachte blijft na de vroeghulp het contact voortduren. 

m) Zie het onderzoek van H.F.C. Rombouts, Vroeghulp na enkele  
jaren, gegevens over frequentie, inhoud en follow-up van de vroeg-
hulp in de eerste helft van 1977, derde rapport in het kader van het 
onderzoek vroeghulp, Katholieke Hogeschool Tilburg, maart 1978. 



Per fase van het vroeghulpproces heeft Rombouts een aantal vraagpunten 

opgesteld. Gegevens om deze vragen te beantwoorden werden met behulp 

van registratieformulieren verzameld. 

3.3. Het onderzoek 

3.3.1. De registratie 

In navolging van Rombouts is vooral vanwege tijd- en efficiency-overwe-

gingen gekozen voor een registratieprocedure. Het zou immers een vrij-

wel onhaalbare zaak zijn om over alle gesprekken en activiteiten die in 

het kader van de vroeghulp plaatsvinden, door middel van gesprekken met 

de betrokkenen gegevens te verzamelen. 

De registratieformulieren zijn ingevuld door leden van het vroeghulp-

team en door de reclasseringsmedewerkers die na de vroeghulp contact 

hebben gehad met een verdachte. 

De verdachte zelf is vrijwel niet in het onderzoek betrokken. 

Alleen wanneer de reclasseringsmedewerker met hem een evaluatiegesprek 

heeft gevoerd, zijn hem enkele vragen gesteld over de situatie waarin 

hij zich beyond en over zijn mening over de hulp die hij van de reclas-

sering heeft gekregen. De antwoorden op deze vragen zijn vermoedelijk 

ook niet altijd door de client zelf ingevuld, maar door de reclasse-

ringsmedewerker. Het belangrijkste bezwaar van de gevolgde methode is 

dan ook dat de vroeghulp en de verdere hulpverlening vrijwel alleen 

vanuit het gezichtspunt van de reclassering belicht wordt. Niet bekend 

is hoe de client zelf de vroeghulp heeft ervaren. 

Aan het gebruik van registratieformulieren kleeft nog een aantal bezwa-

ren. Van de leden van het vroeghulpteam kan niet verlangd worden dat 

zij van alle gesprekken en activiteiten die zij in het kader van de 

vroeghulp ondernemen,eenzeer uitgebreide registratie kunnen bijhouden. 

Dit zou een grote claim leggen op hun beschikbare tijd. Ook al omdat de 

hulpverlening aan een verdachte zich over een langere periode kan uit-

strekken, valt niet goed aan te geven wanneer welke activiteiten ver-

richt zijn. Bovendien was het moeilijk alle activiteiten die binnen het 

kader van de hulpverlening ondernomen zullen of kunnen worden, met be-

hulp van vragen vast te leggen. Niet bekend is dan ook of alle activi- 



teiten die in het kader van de vroeghulpverlening hebben plaatsgevonden, 

op het registratieformulier vermeld zullen zijn. Omdat de registratie-

formulieren ook gebruikt zouden worden voor de communicatie tussen het 

vroeghulpteam, de reclasseringsraad en de behandelingsteams, legde dit 

eveneens beperkingen op aan de omvang en de mate van gedetailleerdheid. 

De registratieformulieren  

De registratie van de onderzoeksgegevens vond plaats met behulp van 

vijf formulieren. In grote lijnen is de opzet en inhoud van Rombouts' 

formulieren overgenomen N) . Deze formulieren werden echter op essentiele 

onderdelen gewijzigd, zowel vanwege de organisatorische bijzonderheden 

van de Haagse situatie, als ook omdat de gebruikers van de registratie-

formulieren hun wensen over de inhoud naar voren hebben gebracht mi) . 

De gebruikte registratieformulieren (opgenomen in bijlage E) zijn: 

1. Het R.R.-formulier, in te vullen door de administratie van de re-

classeringsraad, met gegevens over tijdstip en plaats van inverzeke-

ringstelling, en over het tijdstip waarop reclasseringsraad en 

vroeghulpteam hiervan op de hoogte zijn gesteld. 

2. Het formulier A, dat ingevuld werd door het vroeghulpteam en gege-

yens bevatte over personalia van de verdachte; over de inverzeke-

ringstelling, de voorgeleiding en het verloop van de vervolging; en 

over het vroeghulpbezoek en de vroeghulprapportage. 

Dit ingevulde formulier werd verzonden aan de reclasseringsraad en 

aan het team, waarnaar verwezen werd (het zgn. behandelingsteam). 

3. Het formulier B bevatte vragen over het vroeghulpgesprek. Dit formu-

lier werd ingevuld bij het eerste en eventueel het tweede gesprek 

(voor de verdachten met wie zowel op het politiebureau in Den Haag 

m) In zijn tweede rapport heeft Rombouts een voorstel voor een regis-
tratieprocedure ontwikkeld (Martens, G. en H.F.C. Rombouts, Onder-
zoek vroeghulp, tweede rapport: rekonstruktie vroeghulpevaluatie in 
het arrondissement Breda, Tilburg 1976). Uiteindelijk heeft 
Rombouts in zijn onderzoek gewerkt met een -op verzoek van de re- 
classeringsmaatschappelijk werkers- ingrijpend gewijzigde en 
vooral gereduceerde versie van zijn oorspronkelijke voorstel (zie 
noot blz. 7). Vanwege de uitgebreidheid ervan gaven wij echter de 
voorkeur aan het eerste ontwerp. 

KK) Met de leden van het vroeghulpteam en met vertegenwoordigers van de 
normale reclasseringsteams hebben verschillende gesprekken over de 
inhoud van de registratieformulieren plaatsgevonden. 



als in het paleis van justitie contact is geweest). 

Onderwerpen die in het B-formulier aan de orde kwamen, waren onder 

meer de inhoud van het vroeghulpcontact (gespreksonderwerp, hulp-

vragen) en afspraken voor verder reclasseringscontact na de vroeg-

hulp. 

Dit ingevulde formulier werd gezonden aan het behandelingsteam. 

4. Het formulier C bevatte vragen over de follow-up. Dit follow-up 

formulier werd drie maanden na het eerste vroeghulpcontact ingevuld, 

ofwel door het behandelingsteam waarnaar de verdachte verwezen was, 

ofwel door het vroeghulpteam indien geen verwijzing had plaatsgevon-

den. Daarbij kwam aan de orde wat de inhoud was geweest van de ver-

dere contacten; hoe lang deze hadden geduurd; en de mate waarin de 

vroeghulpcontacten hadden bijgedragen aan de oplossing van de moei-

lijkheden van de verdachte. Aan de behandelingsteam werd ook hun 

mening over het vroeghulpgespreksverslag gevraagd. 

Dit formulier werd alleen t.b.v. het onderzoek gebruikt. 

5. Het formulier D bevatte eveneens vragen over de follow-up, maar werd 

alleen ingevuld indien de maatschappelijk werker met de client een 

evaluatiegesprek over diens meningen over en ervaringen met de 

vroeghulp gevoerd had. Indien dat het geval was, kon de client zelf 

het formulier invullen of werd dat door de maatschappelijk werker 

gedaan, waarbij de laatste erop lette de mening van de client te 

verwoorden. Het formulier D is op verzoek van de behandelingsteams 

in het onderzoek opgenomen. 

Met het invullen van de A- en de R.R.-formulieren is een aanvang ge-

maakt in juni 1977. Het B-formulier werd in juli 1977 in gebruik geno-

men. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor een aantal verdachten met wie 

(in juni) een vroeghulpgesprek is gevoerd, geen verslag hiervan (het 

B-formulier) aanwezig is. Besloten werd gegevens te verzamelen over 

alle inverzekeringstellingen die van juni tot en met oktober 1977 bij 

de reclasseringsraad in het arrondissement Den Haag gemeld werden. 

3.3.2. De aesErekken 

Ten tijde van de opzet, uitvoering en analyse van het onderzoek hebben 

verschillende gesprekken plaatsgevonden met de leden van het vroeghulp- 



team, de leden van de begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van 

de behandelingsteams. Voor de interpretatie van het onderzoeksmateriaal 

zijn deze gesprekken zeer belangrijk geweest. 

Ter afsluiting van de fase van materiaalverzameling zijn daarnaast in 

de zomer van 1978 enkele gesprekken gevoerd met rechters-commissaris-

sen, officieren van justitie en Haagse politiefunctionarissen (commis-

sarissen van politie, hoofdinspecteurs en rechercheurs, wachtcommandan-

ten en personeel van de bewaarplaats), teneinde zoveel mogelijk alle 

personen en/of instanties die direct of indirect contact hebben met het 

vroeghulpteam in de evaluatie te betrekken. 



DEEL II: DE ACTIVITEITEN VAN HET VROEGHULPTEAM 



4. DE INVERZEKERINGSTELLINGEN IN HET ARRONDISSEMENT 's-GRAVENHAGE 

4.1. Frequentie en tijdstip  

In de onderzoeksperiode van juni tot en met oktober 1977 heeft de 

reclasseringsraad in het arrondissement 's-Gravenhage van 859 verdach-

ten bericht van inverzekeringstelling ontvangen, in de leeftijd van 

17 tot 76 • aar; zie bijlage A, pagina 1. Van 859 personen waren der-

halve de R.R.- en de A-formulieren aanwezig. m) 
Het aantal inverzeke-

ringstellingen bleek per maand sterk te varieren; vooral in de maand 

augustus lag dit aantal erg hoog. 

Figuur 4.1. Frequentie van inverzekeringstellingen in het arrondisse-
ment 's-Gravenhage 
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Het grootste percentage inverzekeringstellingen vond in de gemeente Den 

Haag plaats, bijna 70%. In Leiden en Delft bedroeg dit respectievelijk 

7% en 5%. De overige 20 % van de inverzekeringstellingen geschiedde in 

de overige gemeenten binnen het arrondissement. 

In het arrondissement 's-Gravenhage vindt geen vroeghulp in de weekein-

den plaats. Dit kan gevolgen hebben voor de verdachten die kort v66r of 

in het weekeinde in verzekering gesteld worden. Zij moeten immers lan-

gere tijd wachten voordat zij door het vroeghulpteam bezocht worden. 

De kans is groot dat zij reeds in vrijheid gesteld zijn, voordat de 

inverzekeringstelling aan het vroeghulpteam is gemeld. Uit tabel A.1. 

in bijlage A, pagina 17, blijkt dat relatief veel inverzekeringstellin-

gen op vrijdagmiddag of -avond of in het weekeinde plaatsvonden; 221 

(26%) na vrijdagmiddag 16.00 uur. 

x) Omdat in een aantal gevallen gegevens op de registratieformulieren 
ontbreken, zullen de absolute aantallen in de tabellen niet altijd 
tot 859 optellen. 



In hoofdstuk 5 zal aangegeven worden dat de kans op vroeghulpcontact 

voor deze personen aanmerkelijk geringer is. 

4.2. Enkele kenmerken van de verdachten 

Gekeken is naar een aantal kenmerken van de inverzekeringgestelden, 

zoals delict waarvan verdacht, leeftijd, nationaliteit en bekendheid 

bij de reclassering. Voor de volledige gegevens wordt verwezen naar 

bijlage A, pagina 1 en 2. 

Wanneer gekeken wordt naar de aard van het delict  waarvan men verdacht 

werd, dan blijkt dat de vermogensdelicten de grootste categorie vorm-

den (75%), en dan vooral gekwalificeerde diefstal (47%). Daarnaast was 

een tamelijk hoog percentage verdachten in verzekering gesteld vanwege 

een agressief delict (13%); zie ook tabel A.2. in bijlage A, pagina 17. 

Meer dan de helft van de verdachten (54%) bleek jonger  te zijn dan 24 

jaar; 80% bezat de Nederlandse nationaliteit.  Slechts 5% (48) van de 

inverzekeringgestelden waren vrouwen. 

Ongeveer 29% van de verdachten was reeds eerder in contact met de 

reclassering  in het arrondissement 's-Gravenhage geweest. Niet bekend 

was of de inverzekeringgestelden eventueel in een ander arrondissement 

in contact hadden gestaan met de reclassering. 
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1% 	60% 	15% 	14% 	10% 

17.00 uur 	(N=633) 

vrijdagavond en week- - 	27% 	31% 	30% 	12% 
einde (N=215) 

5. DE MELDING AAN DE RECLASSERINGSRAAD EN AAN HET VROEGHULPTEAM 

De wetsartikelen met betrekking tot de vroeghulp stellen dat de reclas-

seringsraad onverwijld van de inverzekeringstelling op de hoogte moet 

worden gebracht. Reeds in een ander verband is aan de orde gesteld dat 

de term "onverwijld" op verschillende wijzen uitgelegd kan worden x) . 

Vanuit organisatorisch oogpunt is het van belang te weten hoeveel tijd 

er verloopt tussen het tijdstip van inverzekeringstelling en de melding 

daarvan bij de reclasseringsraad. Hoe groter het tijdsverschil is, des 

te korter is de beschikbare tijd om de inverzekeringgestelde op het 

politiebureau te bezoeken. 

In bijlage B (pagina 18 e.v.) zijn enkele figuren opgenomen over het 

tijdsverloop tussen inverzekeringstelling en vroeghulpcontact. 

Figuur 1 in deze bijlage laat zien dat er tamelijk veel tijd verstrijkt 

tussen het tijdstip van inverzekeringstelling en de melding daarvan bij 

de reclasseringsraad. 

Ruim 50% van de meldingen werd binnen een etmaal bij de raad ontvangen 

en iets minder dan 30% pas na twee dagen. 

Tabel 5.1. Tijdstip van inverzekeringstelling en melding bij de reclas-
seringsraad 

Uit deze tabel blijkt dat de inverzekeringstellingen die in het week-

einde plaatsgevonden hebben, aanmerkelijk later bij de reclasserings-

raad bekend worden. 

De inverzekeringstellingen buiten de stad Den Haag komen via de PTT bij 

m) zie hiervoor de noot op blz. 1 



de reclasseringsraad binnen. Dit vergt meer tijd dan de koeriersdienst 

van de Haagse politie. 

Uit figuur 2 in bijlage B (pagina 19) valt af te lezen dat de reclasse-

ringsraad vrij snel na ontvangst van de melding van de inverzekering-

stelling deze aan het vroeghulpteam doorgeeft; 75% is binnen anderhalf 

uur na ontvangst op de raad bij het vroeghulpteam bekend. 

Bovenstaande gegevens over het tijdsverloop zijn voor een deel een ge-

volg van de gehanteerde procedure. Omdat vroeghulp alleen op werkdagen 

wordt verleend, geeft de politie de inverzekeringstellingen die in de 

avond en in het weekeinde plaatsvinden, pas op de volgende dag, resp. 

op maandag, door aan de reclasseringsraad. De reclasseringsraad deelt 

dan reeds 's morgens vroeg telefonisch aan het vroeghulpteam mee hoe-

veel verdachten er in verzekering zijn gesteld en waar zij verblijven. 

Dat dit laatste tamelijk goed aansluit, blijkt uit het geringe tijds-

verloop tussen deze laatste meldingen. 

Figuur 3 in bijlage B (pagina 19) laat zien dat er vervolgens enige 

tijd verstreken is, voordat de verdachten door het vroeghulpteam op het 

politiebureau bezocht werden; voor 70% duurde dit drie uur of langer. 

Ook dit hangt echter samen met de wijze waarop in de gemeente Den Haag 

de vroeghulp georganiseerd is. In de praktijk is gebleken dat de mid-

dag, vanaf ongeveer 12.00 uur tot 16.00 uur het meest geschikt is om de 

verdachten op het politiebureau te bezoeken. Dit betekent dat er veelal 

ca. drie uur verstreken is tussen de telefonische melding van de 

reclasseringsraad aan het vroeghulpteam en het bezoek op het politie-

bureau. 

De wijze waarop de inverzekeringstelling bekend wordt bij het vroeg-

hulpteam heeft ertoe geleid dat er tamelijk veel tijd verstreken is 

voordat de inverzekeringgestelde door een lid van het vroeghulpteam op 

het politiebureau bezocht wordt. Uit figuur 5.1. blijkt dat voor meer 

dan 50% van de verdachten die op het politiebureau vroeghulp kregen, 

deze vroeghulp pas na 24 uur of nog later plaats had gevonden. Dat daar 

zoveel tijd overheen gaat, komt vooral door de late melding van de in-

verzekeringstelling aan de reclasseringsraad. Dit zal vooral een gevolg 

zijn van het ontbreken van een weekenddienst en van het feit dat vol-

gens afspraak slechts eenmaal per dag gemeld wordt. 



Figuur 5.1. Tijdsverschil tussen inverzekeringstelling en bezoek op het 
politiebureau, in uren 

Toelichting: De grafiek geeft het totale percentage inverzekeringge-

stelden dat binnen een bepaalde tijd vroeghulpbezoek op het 

politiebureau heeft gehad. 

Zo heeft ca. 10% binnen 18 uur bezoek gehad en ruim 70% 

binnen 30 uur. Een grote groep verdachten ontvangt vroeg-

hulp 20 a 30 uur na hun inverzekeringstelling, ca. 50%. 



6.1. Inleiding  

6. FREQUENTIE EN ONTBREKEN VAN VROEGHULPCONTACTEN  

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat verschillende factoren van in-

vloed kunnen zijn of er een contact tussen inverzekeringgestelde en 

vroeghulpteam tot stand komt. Het is mogelijk dat een verdachte op het 

moment dat zijn inverzekeringstelling bekend is bij het vroeghulpteam, 

weer in vrijheid is gesteld. Contact met het vroeghulpteam blijft dan 

achterwege. 

Wanneer binnen de gemeente Den Haag de tijd ontbreekt om de inverzeke-

ringgestelde nog op het politiebureau te bezoeken omdat hij inmiddels 

voorgeleid is aan de officier van justitie of rechter-commissaris, 

vindt het bezoek plaats in het paleis van justitie. In principe worden 

alle verdachten die voorgeleid worden, door het vroeghulpteam bezocht 

in het paleis van justitie. 

In dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoeveel vroeghulpcontacten er 

hebben plaatsgehad en wat de redenen waren voor het ontbreken van dit 

contact. In paragraaf 6.4. worden enige kenmerken gegeven van de ver-

dachten die niet bezocht zijn. 

6.2. Het aantal vroeghulpcontacten 

In de onderzoeksperiode zijn in totaal 859 personen in verzekering ge-

steld, van wie er 69% (582) niet zijn voorgeleid. Vooral de verdachten 

die niet zijn voorgeleid hebben geen vroeghulp gehad. 

Figuur 6.1. geeft de frequentie van vroeghulpcontacten weer, uitge-

splitst naar verdachten die wel of niet zijn voorgeleid. 

Van de verdachten die voorgeleid zijn, heeft slechts 3% (9; groep G) 

helemaal geen bezoek gehad van het vroeghulpteam; eveneens 3% (9; groep 

J) heeft alleen op het politiebureau contact gehad met het vroeghulp-

team. Ruim eenderde deel van de voorgeleidingen (99; groep K) heeft 

tweemaal een gesprek gehad. Van alle 859 inverzekeringgestelden heeft 

53% (452; groep C en G) Oen contact gehad met het vroeghulpteam, voor-

namelijk personen die niet voorgeleid zijn. 



Figuur 6.1.  Frequentie van contact op het politiebureau en in het paleis van 
justitie 
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6.3. Redenen ontbreken vroeghulpcontacten  
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Welke factoren kunnen ertoe geleid hebben dat er geen vroeghulpcontact 

heeft plaatsgevonden? 

Gelet op de wijze waarop de vroeghulp in het arrondissement 's-Graven-

hage georganiseerd is, kan daarbij gedacht worden aan: 

1. Het vrijwel ontbreken van vroeghulp in de gemeenten buiten Den Haag. 

De inverzekeringgestelden in deze gemeenten worden in de regel niet 



' 
overige Den Haag 
gemeenten 

gegn vroeghulp (noch op politiebureau, 
47% 	(258) . 	68% 	(192) noch in paleis van iustitie) 

wel vroeghulp 	 53% (317) 	32% ( 90) 

P 	 . 

door het vroeghulpteam op het politiebureau aldaar bezocht. Worden 

ze echter voorgeleid, dan zal contact in het paleis van justitie 

plaatsvinden. 

2. Het ontbreken van een weekenddienst van de vroeghulp in de gemeente 

Den Haag. Personen die in het weekeinde in verzekering worden ge-

steld, zullen pas maandagmorgen bij de reclasseringsraad en het 

vroeghulpteam bekend zijn. In de tussenliggende tijd zijn zij moge-

lijkerwijs weer in vrijheid gesteld. 

3. De snelheid waarmee de politie de inverzekeringstelling doorgeeft 

aan de reclasseringsraad. Wanneer de tijdspanne tussen de inverzeke-

ringstelling en ontvangst van de melding daarvan bij de reclassering 

groot is, kan de verdachte eveneens reeds in vrijheid zijn gesteld. 

Nagegaan is of deze drie factoren een rol gespeeld kunnen hebben. 

Dat de gemeente van inverzekeringstelling een rol speelt bij het vroeg-

hulpcontact, blijkt uit tabel 6.1. 

Tabel 6.1.  Vroeghulpcontact en gemeente van inverzekeringstelling 

De 192 verdachten die buiten Den Haag in verzekering zijn gesteld en 

geen vroeghulp hebben gekregen, zijn geen van allen  voorgeleid. 

Deze tabel bevestigt onze veronderstelling dat het ontbreken van 

vroeghulp buiten de gemeente Den Haag een zeer belangrijke factor is. 

Tabel 6.2. laat voor de stad Den Haag zien dat er een duidelijke samen-

hang bestaat tussen de dag van inverzekeringstelling en de kans op 

vroeghulpcontact op het politiebureau. 



maandag t/m 	vrijdag t/m 	vrijdagavond 
donderdag 	17.00 uur 	+ weekeinde 

Oen vroeghulp op politie- 
50% 	(186) 	80% 	( 48) 	63% 	( 91) bureau 

wel vroeghulp op politie- 
50% 	(187) 	20% 	( 	12) 	37% 	( 	54) . bureau 	m) 

1 	 . 

Tabel 6.2. Frequentie van vroeghulpcontacten op het politiebureau in de 
stad Den Haag naar dag van inverzekeringstelling 

Vooral de verdachten die op vrijdag in verzekering zijn gesteld, hebben 

een geringe kans op vroeghulpcontact. Bij het bekend worden van hun in-

verzekeringstelling bij het vroeghulpteam (maandag) waren ze vrijwel 

alien weer in vrijheid gesteld. Dit is oak het geval met de inverzeke-

ringstellingen tijdens het weekeinde. 

Tabel 6.2. is ook voor de derde factor informatief. Personen die op 

vrijdag in verzekering worden gesteld, zullen in de regel pas maandag-

ochtend bij de reclassering bekend zijn, omdat maar eenmaal per dag ge-

meld wordt, namelijk 's morgens vroeg. Wordt men na dit tijdstip in 

verzekering gesteld, dan ontvangt de reclassering pas maandagmorgen 

hierover bericht. De snelheid waarmee de inverzekeringstelling bekend 

is bij de reclasseringsraad, blijkt een belangrijke factor te zijn bij 

de totstandkoming van een vroeghulpcontact op het politiebureau (tabel 

6.3.). 

m) Van de 325 verdachten die in de stad Den Haag in verzekering zijn 
gesteld en op het politiebureau geen vroeghulp hebben gehad, hebben 
er 67 van hen vroeghulpcontact gehad bij hun voorgeleiding. 
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54% 	(239) 	83% 	(133) 	86% 	(132) 	98% 	( 89) politiebureau 

wel bezoek op 
politiebureau 	
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Tabel 6.3. Vroeghulpcontact op politiebureau en snelheid van melding 
van de inverzekeringstelling aan de reclasseringsraad 

Samenvattend kan gesteld worden dat het tot stand komen van een vroeg-

hulpcontact sterk afhankelijk is van de wijze waarop de vroeghulp in 

het arrondissement 's-Gravenhage is georganiseerd. Het ontbreken van 

•vroeghulp op het politiebureau buiten de gemeente Den Haag lijkt de 

belangrijkste factor te zijn. De snelheid van melding aan de reclasse-

ringsraad hangt hiermee sterk samen. De noodzaak van een snelle melding 

buiten de gemeente Den Haag zal niet zo sterk aanwezig zijn, aangezien 

er toch geen vroeghulp op het politiebureau zal worden verleend. Wat 

Den Haag betreft, zal het ontbreken van een weekenddienst van invloed 

zijn op snelheid van melding. Daar is vanwege het ontbreken van een 

weekenddienst de noodzaak voor een snelle melding vooral minder aanwe-

zig voor de inverzekeringstellingen na vrijdagmiddag. 

6.4. Enkele kenmerken van verdachten zonder vroeghulpcontact 

Van de verdachten die noch op het politiebureau noch in het paleis van 

justitie vroeghulp ontvingen (452 in totaal) is weinig bekend. Vroeg-

hulpgespreksverslagen, de B-formulieren dus, ontbreken immers. De wel 

aanwezige A-formulieren bevatten slechts enkele gegevens, zoals leef-

tijd, bekendheid bij de reclassering, geslacht, delict waarvan ver-

dacht. 

Van de personen met wie geen vroeghulpcontact was gerealiseerd, was 

38% tussen 17 en 21 jaar en 39% 25 jaar of ouder. Bij verdachten die 

wel vroeghulp hebben gekregen, was dit respectievelijk 28% en 44%. 

Slechts 27% van de verdachten die geen vroeghulpcontact hebben gehad, 



was bekend bij een werkeenheid van de reclassering tegenover 43% van de 

andere verdachten. 

Alhoewel het geringe aantal vrouwen het beeld kan vertekenen, blijkt 

dat de helft van hen geen vroeghulp heeft gekregen (24 van de 48). 

De verdachten die geen vroeghulp hebben gekregen, werden, gelet op de 

maximale strafbedreiging, van minder ernstige delicten verdacht. In ge-

val van vermogensdelicten betrof dit vaak eenvoudige diefstal of vals-

heid in geschrifte. 

Dat het delict minder ernstig van aard was, blijkt ook uit het feit dat 

94% van hen vanuit het politiebureau in vrijheid is gesteld tegenover 

36% van de overige verdachten; ongeveer de helft reeds binnen 24 uur 

tegenover 5% voor de anderen. In een volgend hoofdstuk zal hierop nog 

teruggekomen worden. 

Wel willen we er reeds de aandacht op vestigen dat een specifieke cate-

gorie van verdachten verstoken is gebleven van vroeghulp, namelijk 

jonge personen die (vermoedelijk) voor de eerste keer met de justitie 

in aanraking zijn gekomen. Men kan zich afvragen of niet vooral aan hen 

vroeghulp geboden zou moeten worden. 



7. DE INHOUD VAN DE VROEGHULP 

7.1. Inleiding  

Met behulp van het B-formulier zijn gegevens over het vroeghulpcontact 

vastgelegd; de plaats waar het gesprek is gevoerd alsmede de duur van 

dit gesprek; de onderwerpen die in het gesprek aan de orde zijn geweest 

en de activiteiten die door het vroeghulpteam in het kader van de 

hulpverlening verricht zijn. In paragraaf 7.2. worden plaats, duur en 

openheid van het gesprek behandeld,alsmede enkele kenmerken van de ver-

dachten zelf. Paragraaf 7.3. gaat in op het gesprek en de activiteiten 

die uit dit gesprek zijn voortgevloeid. Vervolgens zal in paragraaf 

7.4. nader bekeken worden of de aard van de gesprekken en van de hulp-

verlening verschillen vertonen voor verschillende groepen van verdach-

ten. Het hoofdstuk zal in paragraaf 7.5. afgesloten worden met enkele 

conclusies ten aanzien van hulpverlening in de vroeghulpfase. 

7.2. Het vroeghulpgesprek  

Van 345 van de 407 personen die vroeghulp hebben gehad was een B-formu-

lier aanwezig; van 89 personen zowel een formulier van het gesprek op 

het politiebureau als van het gesprek in het paleis van justitie. Van 

deze laatsten zijn de gegevens over beide gesprekken tezamen genomen. 

De duur  van het gesprek op het politiebureau met de inverzekeringge-

stelden varieerde van 5 minuten tot drie uur. Voor tweederde van deze 

gesprekken lag dat tussen de 30 en 45 minuten. 95% van de gesprekken 

duurde 1 uur of korter. 

In het paleis van justitie duurden de gesprekken nauwelijks langer; 

daar werd 93% van de gesprekken binnen een uur beeindigd. 

Over het algemeen maakten de verdachten volgens de reclasseringsmede-

werkers de indruk te willen praten. Tweederde van hen stond open voor 

een  gesprek,  in het paleis van justitie (79%) wat meer dan op het 

politiebureau (65%). Dat men in het algemeen wilde praten, vindtmen te-

rug in het feitdat de clienten volgens de reclasseringsmedewerkers een 

tamelijk grote mate van betrokkenheid en medewerking vertoonden (zie 

hiervoor de acht "indrueschaaltjes in bijlage A, nr. 29, pagina 10). 



7. 3. 1. Gespreksonderwer2 

In de gevallen dat de verdachten zich in de ogen van de reclasserings-

medewerker niet open toonden voor een gesprek, manifesteerde dit zich 

in een schuld ontkennende of een ontwijkende en afwerende houding. 

Daarnaast maakten sommige personen een verwarde indruk. Vooral bij ver-

slaafden was sprake van weinig respons, mede in verband met ontwen-

ningsverschijnselen. Bij buitenlanders ontstonden nogal eens taalmoei-

lijkheden. 

Naast de mate van openheid tot gesprek van de verdachten zijn enkele 

andere kenmerken van hen bekend. Voor het overgrote deel (87%) waren ze 

geen bekenden van de medewerkers van het vroeghulpteam. Ruim tweederde 

was ongehuwd en een groot deel van hen was tamelijk jong (zie ook bij-

lage A). Minder dan tweevijfde van de verdachten had een baan op het 

moment van inverzekeringstelling en bijna de helft was werkloos. 

7.3. Inhoud van het vroeghulpgesprek  

Rondom het vroeghulpgesprek kunnen enkele aspecten onderscheiden wor-

den, te weten het gespreksonderwerp, de reactie van de reclasseringsme-

dewerker tijdens het gesprek, alsmede de activiteiten die hij daarna 

ontwikkeld heeft binnen de vroeghulpfase. 

Veel verdachten (264 van de 345) hebben zelf vragen om hulp uitgespro-

ken, vaak meer dan 66n. Deze vragen betroffen een zeer breed terrein. 

Enkele onderwerpen keerden regelmatig terug. Dit zijn hulpvragen met 

betrekking tot het voorlichtingsrapport (60x), alcohol- en drugspro-

blemen (47x), problemen over het werk (35x), immateriele problemen, zo-

wel op het gebied van relaties (23x) als daarbuiten (27x) en financiele 

problemen (18x). Ook al is over de exacte inhoud van deze hulpvragen 

zoals ze door de verdachten zijn uitgesproken, weinig bekend, toch zou 

geconcludeerd mogen worden dat zij tamelijk veel concrete vragen om 

hulp hebben. 

Aan de reclasseringsmedewerker is gevraagd uit een lijst van onderwer- 

pen aan te geven wat het zwaartepunt van het gesprek is geweest, waar- 



bij meer dan gen onderwerp aangekruist kon worden. Gemiddeld zijn drie 

onderwerpen aan de orde geweest; met de personen met wie twee gesprek-

ken zijn gevoerd, zijn gemiddeld vier onderwerpen besproken. 

Tabel 7.1. geeft de frequent (20% van de verdachten of meer) voorkomen-

de zwaartepunten van gesprek. N)  

Tabel 7.1. Zwaartepunten van het vroeghulpgesprek 

delict, omstandigheden, achtergrond 

onzekerheid over vervolg, angst voor hechtenis, voor straf 

motivering van client tot hulpverleningscontact 

concrete problemen 

verdenking, arrestatie, verhoor 

dieperliggende problematiek 

angst voor reactie uit het woon- of leefmilieu 

67% 

59% 

43% 

35% 

31% 

30% 

26% 

Naast het delict en de achtergronden daarvan lijkt vooral ook ingegaan 

te zijn op wat er gaat komen met betrekking tot hechtenis en straf en 

op hulpverleningsmogelijkheden. Met behulp van een factoranalyse is na-

gegaan of er een bepaald patroon onderkend zou kunnen worden in de ge-

spreksonderwerpen. De resultaten van deze factoranalyse staan vermeld 

in bijlage C. Daarbij komen twee dimensies naar voren: de delictachter-

grond (delict, dieperliggende problematiek en motivering tot hulpverle-

ningscontact; 79%) en de angstgevoelens (onzekerheid over vervolg, 

angst voor reacties uit de omgeving; 64%). 

Vervolgens is gekeken in hoeverre het vroeghulpgesprek overwegend al-

leen op het delict (de eerste dimensie), op angstgevoelens (de tweede 

dimensie) of op beide betrekking heeft gehad. Daarbij zijn die personen 

• met wie ten aanzien van de delictachtergrond alleen over het delict 

zelf (dus niet over dieperliggende problematiek of motivering tot hulp- 

verleningscontact) en evenmin over angstgevoelens is gesproken, opgenomen 

m) Bij deze . en volgende tabellen zullen alleen percentages van 20% of 
meer opgenomen worden. Volledige gegevens zijn te vinden in bijlage A, 
pagina 1 tot en met 16). 



in de categorie "noch delictachtergrond, noch angstgevoelens" (tabel 

7.2.). 

Tabel 7.2. Dimensies in de zwaartepunten van het vroeghulpgesprek 

noch delictachtergrond, noch angstgevoelens 

alleen angstgevoelens 

alleen delictachtergrond 

zowel angstgevoelens als delictachtergrond 

23% 

32% 

13% 

33% 

Hieruit blijkt dat het vroeghulpgesprek relatief vaker gegaan is over 

angstgevoelens en dus over wat er na de inverzekeringstelling gaat ge-

beuren, dan over de achtergronden vFn het delict. Het komt weinig voor 

dat er alleen over de delictachtergrond is gesproken. 

7.3.2. Reactie van de reclasseringsmedewerker tiidens het gesprek 

Gevraagd is hoe men in het vroeghulpgesprek in eerste instantie heeft 

gereageerd op de onderwerpen van gesprek en op de vragen om hulp van de 

verdachten. De resultaten staan vermeld in tabel 7.3. 

Tabel 7.3. Reacties tijdens het vroeghulpgesprek 

informatie over verdere hulpverleningsmogelijkheden 

justitiele informatie 

afspraken voor verder contact 

emotionele steun 

informatie over voorlichtingsrapportage 

toezegging contacten met derden 

77% 

73% 

73% 

66% 

46% 

43% 

De reacties van de reclasseringsmedewerkers blijken vooral gericht te 

zijn op het geven van informatie, zowel over de juridische gang van. 



zaken als over verdere hulpverleningsmogelijkheden. 

Wederom is met behulp van een factoranalyse nagegaan of zich hierin be-

paalde patronen voordoen (zie bijlage C, pagina 21). Daarbij kunnen 

twee dimensies onderscheiden worden: crisisinterventie (emotionele 

steun, justitiele informatie, opknappen van klusjesN ; 85%) en toekom-

stige hulpverlening (informatie over hulpverleningsmogelijkheden, af-

spraken voor verder contact; 87%). 

Tabel 7.4. geeft weer op welke dimensie de nadruk heeft gelegen. 

Tabel 7.4. Dimensies in de reacties op de hulpvragen in de vroeghulp 

noch crisisinterventie, noch toekomstige hulp 

alleen crisisinterventie 

alleen toekomstige hulpverlening 

zowel crisisinterventie als toekomstige hulp 

19% 

18% 

26% 

38% 

Hieruit blijkt dat de reacties relatief meer betrekking hadden op toe-

komstige hulpverlening dan op crisisinterventie, doch dat beide dimen-

sies veelal samengingen. 

De verdere hulpverlening binnen de vroeghulpfase zal vooral bepaald 

worden door de mate waarin de verdachten verdere hulp nodig hebben en 

door de eventuele afspraken die in dat kader gemaakt zijn. 

In tabel 7.5. is vermeld in hoeverre de reclasseringsmedewerkers ver-

dere hulp noodzakelijk achtten. 

Op basis van de gevoerde gesprekken achtten de reclasseringsmedewerkers 

voor de helft van de verdachten verdere hulp nodig tot zeer nodig. In 

slechts 6% dacht men dat hulp niet verder nodig was. 

Deze hulp zou volgens hen vooral gericht moeten zijn op werk- en vrije-

tijdsbesteding (111x), (gezins)relaties (I08x), alcohol- en drugspro- 

m) Het opknappen van klusjes omvatte uiteenlopende activiteiten van 
praktische aard, zoals waarschuwen familie, werkgever, anderen; ver- 
zorgen van kleding, toiletartikelen en rookwaar; het regelen van 
formaliteiten. 



blemen (90x) en het zoeken van de geeigende hulpverleningsinstelling en 

het motiveren daarmee contact op te nemen (70x). 

Tabel 7.5. Noodzaak tot hulp 

zeer nodig 

nodig 

waarschijnlijk nodig 

onduidelijk 

waarschijnlijk niet nodig 

niet nodig 

Voor de volledige gegevens wordt verwezen naar bijlage A. 

Tabel 7.6. Afspraken tot verder contact 

19% 

33% 

28% 

15% 

4% 

2% 

Met verreweg de meeste verdachten is een afspraak tot verder contact 

gemaakt; zie tabel 7.6. 

geen verder contact 

contact met bureau vroeghulp 

client neemt initiatief tot contact met bureau vroeghulp 

client neemt zelf contact op met reclassering 

client wordt verwezen 

instelling neemt contact op 

6% 

4% 

9% 

6% 

7% 

68% 

Slechts voor 6% van de verdachten werden geen verdere afspraken tot 

contact gemaakt. In 15% werd het initiatief aan de verdachte overgela-

ten. Voor tweederde deel werd de afspraak gemaakt dat door een instel-

ling of maatschappelijk werker contact zal worden opgenomen. 



7.3.3. Verdere hulEverlening binnen de vroeghulgase 

Binnen de vroeghulpfase werd door het vroeghulpteam contact opgenomen 

met en/of informatie verstrekt aan verschillende personen en/of instan-

ties. 

De volgende tabel geeft daarvan een beeld. 

Tabel 7.7. Contacten met instanties en/of personen binnen de vroeghulp-
fase 

collega's van eigen instelling 

kabinet RC of RC 

collega's van andere reclasseringsinstelling 

familie van de client 

raadsman van de client 

parket OvJ of OvJ 

44% 

43% 

37% 

35% 

34% 

26% 

Uit deze tabel blijkt dat -waarschijnlijk veelal in het kader van de 

vroeghulprapportage- veel contacten opgenomen zijn met de officier van 

justitie, rechter-commissaris (en/of hun administratieve bureau) en 

raadsman. Daarnaast was vrij vaak contact gezocht met collega's; moge-

lijkerwijs teneinde zelf meer informatie over de client te vernemen 

c.q. collega's op de hoogte te brengen van de inverzekeringstelling. 

Wat de vroeghulprapportage als zodanig betreft, blijkt voor 114 van 

de 267 clienten die voorgeleid zijn, gerapporteerd te zijn: 17 maal 

a1166n aan de officier van justitie, 75 maal allgen aan de rechter-

commissaris en 22 maal zowel aan de off icier van justitie als aan de 

rechter-commissaris. 

Het merendeel van de rapportage geschiedde mondeling, voor 108 van de 

114 clienten. 

Op de vraag naar de inhoud van het overleg dat de leden van het vroeg-

hulpteam hebben gevoerd met de rechters-commissarissen (d.i. de vroeg-

hulprapportage) werden vier aspecten genoemd waarop de nadruk heeft ge-

legen, namelijk de situatie van de client (35x), de wenselijkheid van 



het uitbrengen van een voorlichtingsrapport (25x), de mogelijkheid tot 

opschorting van de voorlopige hechtenis (20x) en de noodzaak tot 

hulpverlening (I6x). Op zich genomen lijken in het kader van de doel-

stellingen van de vroeghulp vooral de aantallen met betrekking tot 

voorlichtingsrapportage en opschorting van de voorlopige hechtenis niet 

erg hoog. x)  

Men moet zich echter realiseren dat deze aantallen alleen betrekking 

hebben op die gevallen waarin voorlichtingsrapportage en opschorting 

van de voorlopige hechtenis expliciet ter sprake zijn gebracht en het 

karakter van het overleg hebben bepaald. Ook als er gesproken wordt 

over de persoon van de client en de situatie waarin hij verkeert of 

over de noodzaak tot hulpverlening, zal dit uiteindelijk van invloed 

zijn op de beslissing van de rechter-commissaris al dan niet een voor-

lichtingsrapport aan te vragen. lets dergelijks geldt ook met betrek-

king tot de opschorting van de voorlopige hechtenis. Als schorsing of 

opschorting van de voorlopige hechtenis onwaarschijnlijk of onhaalbaar 

lijkt, gezien de ernst van de zaak en het gepercipieerde schorsingsbe-

leid binnen het arrondissement, zal de reclasseringsmedewerker dit ook 

niet expliciet naar voren brengen. Dit mag het vroeghulpteam er niet 

van weerhouden voor iedere verdachte nadrukkelijk de mogelijkheid van 

schorsing of opschorting van de voorlopige hechtenis te bezien, deze 

zonodig naar voren te brengen en te zoeken naar middelen om schorsing 

mogelijk te maken. 

Dit is echter niet een zaak voor het vroeghulpteam alleen, maar vergt 

door haar complexiteit een landelijke aanpak. 

Voorlichtingsrapportase en opschortingvan de voorlopige hechtenis kwa-

men ook naar voren in het gesprek dat ter afsluiting van het onderzoek 

gevoerd is met de rechters-commissarissen (zie hoofdstuk 12). Hun voor-

keur ging daarbij uit naar schriftelijke vroeghulprapportage in die 

gevallen waarin opschorting van de voorlopige hechtenis werd overwogen. 

Volgens de leden van het vroeghulpteam zouden zij zich'zeker na de 
materiaalverzameling vaker dan voorheen tot de raadkamer gewend heb- 
ben om alsnog opschorting van de voorlopige hechtenis te bewerk-
stelligen. 



I 	 politiebureau 
politiebureau 	

paleis van 
en paleis van 

justitie 
justitie 

noch delictachtergrond, 28% 	(33) 	27% 	(36) 	12% 	(11) noch angstgevoelens 

alleen angstgevoelens 	36% 	(44) 	28% 	(38) 	29% 	(26) 

allegn delictachtergrond 	10% 	(12) 	14% 	(19) 	14% 	(12) 

delictachtergrond en 26% 	(31) 	31% 	(42) 	45% 	(40) , angstgevoelens 

7.4. Vroeghulp nader bezien  

Globaal zijn twee lijnen in het vroeghulpgesprek onderscheiden (para-

graaf 7.3.2.), zowel in het gespreksonderwerp als in de aard van de 

hulpverlening. Het bleek dat enerzijds het gesprek vooral was gegaan 

over angst voor wat er komen ging (straf, verhoor, etc.), anderzijds 

over het delict, de aanleiding en de omstandigheden. De hulpverlening 

bevatte eveneens twee dimensies, namelijk crisisinterventie en meer op 

de toekomst gerichte hulp. 

Verdere analyse laat zien dat deze twee lijnen van gesprek samenhangen 

met de plaats waar het gesprek gevoerd is en met de mate waarin de 

client volgens de reclasseringsmedewerker verdere hulp nodig beef t. 

Bij de personen die alleen in het paleis van justitie bezocht zijn, is 

relatief vaker over het delict en de achtergronden daarvan gesproken en 

minder over angstgevoelens dan bij de personen die alleen op het poli-

tiebureau bezocht zijn (tabel 7.8.). 

Tabel 7.8. Dimensie van het vroeghulpgesprek naar plaats van gesprek 

Bij personen met wie tweemaal een vroeghulpgesprek is gevoerd, zijn 

vaker beide dimensies naar voren gekomen. Daarbij kan echter niet wor-

den aangegeven of zich tussen beide gesprekken verschillen hebben voor-

gedaan. 

Dat het onderwerp tijdens het gesprek op het politiebureau verschilt 

van dat in het paleis van justitie, ligt in de lijn der verwachtingen, 



politiebureau 
politiebureau 	

paleis van 
en paleis van 

justitie 
justitie 

noch crisisinterventie, 
26% 	(29) 	21% 	(24) 	16% 	(12) 

noch toekomstige hulp 

alleen crisisinterventie 	21% 	(24) 	9% 	(11) 	21% 	(16) 

anger' toekomstige hulp 	17% 	(19) 	45% 	(53) 	20% 	(15) 

crisisinterventie en 
36% 	(40) 	25% 	(29) 	44% 	(34) 

toekomstige hulp 

omdat in het laatste geval voor de verdachte een aantal zaken reeds 

beantwoord is, zoals onzekerheid over wat er komen gaat, onzekerheid 

over hechtenis. Het gesprek zal dan meer gaan over de aanleiding tot 

het plegen van het delict. 

Eveneens was er een samenhang tussen de plaats waar het gesprek heeft 

plaatsgevonden en de aard van de hulpverlening. Vooral als er alleen 

een vroeghulpgesprek was gevoerd op het politiebureau, was meer crisis-

interventie (emotionele steun, juridische informatie) verleend en had 

minder nadruk gelegen op toekomstige hulpverlening (informatie over 

hulpverleningsmogelijkheden, afspraken voor verder contact) (tabel 

7.9.). 

Tabel 7.9. Aspect van hulpverlening naar plaats van gesprek 

Bij personen met wie alleen in het paleis van justitie was gesproken, 

lag de nadruk meer op toekomstige hulpverlening. 

Met de plaats waar het gesprek gevoerd is, blijkt de noodzaak tot ver-

dere hulp -overigens niet los te zien van de ernst van het delict 

waarvan men verdacht is- samen te hangen. Bij personen met wie alleen 

op het politiebureau gesproken is, werd verdere hulp minder noodzake-

lijk geacht; voor 21% van hen was hulp zeer nodig. Voor de verdachten 

die alleen in het paleis van justitie bezocht zijn, was dit gelijk aan 

61%; en voor degenen met wie tweemaal een gesprek was gevoerd, was dit 

62%. 



De reclasseringsmedewerker heeft ten behoeve van de clienten die 

dringender hulp behoefden -dus veelal bij verdachten die voorgeleid 

zijn- met een groter aantal personen of instanties contact opgenomen. 

Ten behoeve van clienten die zeer dringend hulp nodig hadden, heeft 

de reclassering gemiddeld met 3 a 4 personen of instanties contact 
opgenomen; voor clienten die nauwelijks of geen hulp nodig hadden, was 

dit gemiddelde gelijk aan 2 a 3. Voorts werd het initiatief tot verder 
contact bij deze clienten vaker bij de reclassering gelegd en niet aan 

de client zelf overgelaten. Slechts 24% (12) van de clienten met wie 

afgesproken was dat de client zelf contact zou opnemen met de reclas-

sering,had (zeer) dringend hulp nodig volgens de leden van het vroeg-

hulpteam; voor de clienten met wie afgesproken was dat de reclassering 

contact zou opnemen, was dit gelijk aan 61% (140). 

Uit de onderzoeksresultaten tot nog toe is gebleken dat het vroeghulp-

team tweeerlei werkzaamheden verricht, te weten het verlenen van emo-

tionele opvang en het uitvoeren van allerlei klusjes en daarnaast het 

werken aan een verder in de toekomst liggende hulpverlening van wat 

andere aard, zoals het motiveren van de verdachte tot hulp, het zoeken 

van hulpverleningsmogelijkheden, het verzorgen van vroeghulp- en/of 

voorlichtingsrapportage en daarmee samenhangend het opnemen van contact 

met verschillende personen of instanties. 

De eerste vorm van vroeghulp is verleend aan het overgrote deel van de 

verdachten. Voor verdachten die in het paleis van justitie verbleven en 

aldaar bezocht zijn, heeft het vroeghulpteam ook gewerkt aan hulpverle-

ning die reeds meer op de toekomst gericht is. Deze laatste waren veel-

al ook verdachten voor wie hulp zeer noodzakelijk werd geacht. 



DEEL III: RECLASSERINGSCONTACTEN NA DE VROEGHULP 



8.1. Inleiding  

8. VERDERE CONTACTEN TUSSEN RECLASSERING EN INVERZEKERINGGESTELDEN 

Voor de clienten die gedurende de maanden juni tot en met oktober 1977 

in het arrondissement 's-Gravenhage in verzekering werden gesteld, is 

drie maanden nadien een vervolgevaluatie gehouden. 

Door de maatschappelijk werkers van de instellingen is daartoe het 

C-formulier ingevuld, waarin gevraagd werd naar de verdere contacten 

van de reclassering met de client en naar de aard en inhoud van de 

hulpverlening. Wanneer de organisatie van de vroeghulp in het arrondis-

sement volgens de gemaakte afspraken zou verlopen, zouden de maatschap-

pelijk werkers in het bezit moeten zijn van de A- en B-formulieren, die 

gegevens bevatten over de client en over het vroeghulpcontact. Op basis 

daarvan zouden zij zich dus reeds een indruk hebben kunnen vormen van 

de gewenste en noodzakelijke hulpverlening. 

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden met welke clienten de reclassering 

na de vroeghulpgesprekken contact heeft gehouden. 

In hoofdstuk 9 zal nader ingegaan worden op de inhoud van deze contac-

ten. Daarbij zal tevens de vraag aan de orde komen of de verdere re-

classeringscontacten voortbouwen op het vroeghulpcontact (ten aanzien 

van onderwerp van gesprek en aard van de hulpverlening). 

Hoofdstuk 10 behandelt de situatie waarin de clienten zich drie maanden 

na het eerste reclasseringscontact bevinden. 

In hoofdstuk 11 zal besproken worden welke rol de voorlichtingsrappor-

tage speelt bij de verdere contacten tussen reclassering en inverzeke-

ringgestelde. 

8.2. Aantal clienten met wie een vervolgcontact heeft plaatsgehad  

In hoofdstuk 3.3. en 3.4. is reeds aangegeven welke procedure gevolgd 

is bij het verzamelen van de onderzoekgegevens. 

Aileen voor clienten die een vroeghulpgesprek hebben gehad is door de 

reclassering een C-formulier ingevuld; clienten die niet door de vroeg-

hulp bezocht zijn, vallen derhalve buiten het onderzoek. 



In de periode van september 1977 tot en met februari 1978 is voor 339 

van de 345 clienten van wie een vroeghulpverslag aanwezig was, een 

C-formulier ingevuld (224 van hen waren voorgeleid). Met 232 van de 

339 clienten hebben vervolgcontacten plaatsgehad; d.i. 27% van alle 

859 inverzekeringgestelden. Schema 8.1. (zie blz. 35) geeft een over-

zicht van de in het onderzoek opgenomen inverzekeringgestelden, onder-

verdeeld naar al dan niet voorgeleiding, al dan niet vroeghulpcontact, 

al dan niet verder reclasseringscontact en al dan niet voorlichtings-

rapportage. 

Uit dit schema blijkt dat van de 859 inverzekeringgestelden: 

- 407 personen vroeghulp hebben gekregen (omdat het B-formulier later 

dan het A-formulier in gebruik is genomen, is van 68 van hen geen 

B-formulier aanwezig); 

- 232 personen ná de vroeghulp verder contact met de reclassering heb-

ben behouden; 138 van hen vooral omdat een voorlichtingsrapport moest 

worden uitgebracht; 193 van de 232 personen waren voorgeleid; 

- voor jets meer dan de helft (234 van de 407) van de vroeghulpcontac-

ten was geen voorlichtingsrapport aangevraagd; met 94 van deze 234 

personen was desondanks na de vroeghulp het contact met de reclasse-

ring blijven voortduren; 

- voor 21 personen was een voorlichtingsrapport aangevraagd zonder dat 

ze contact (in vroeghulp- of latere fase) met de reclassering hebben 

gehad. 

Met 107 clienten zijn na de vroeghulp de contacten niet voortgezet. 

In paragraaf 8.3. zal aangegeven worden welke oorzaken hiervoor te ge-

ven zijn. 

8.3. Redenen voor het ontbreken van verder contact tussen client en  

reclassering  

Op zich genomen is het percentage clienten met wie na het vroeghulpge-

sprek geen verdere contacten hebben plaatsgehad, tamelijk hoog; met 107 

van de 339 clienten voor wie wel een C-formulier aanwezig was, was na 

de vroeghulp geen contact tot stand gekomen. 

Geprobeerd is vanuit schema 8.1. en bijlage A te achterhalen waarom de 



Figuur 8.1. Overzicht van inverzekeringstellingen naar reclasseringscontact en voorlichtingsrapportage 
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vroeghulpcontacten niet zijn voortgezet. In bijlage A zijn enkele ken-

merken van de totale groep van verdachten en van de verdachten met wie 

vervolgcontacten zijn geweest, naast elkaar gezet. 

Uit schema 8.1. blijkt ten eerste dat 76 van deze 107 verdachten niet 

voorgeleid zijn. Dit zou kunnen betekenen dat naar de aard van het de-

lict sprake was van minder ernstige gevallen. 

Ten tweede kan van belang zijn of er al dan niet een voorlichtingsrap-

port uitgebracht diende te worden. Dit is volgens schema 8.1. slechts 

voor 10 van de 107 personen het geval in tegenstelling tot de personen 

met wie wel vervolgcontacten hebben plaatsgehad en voor wie voor 138 

van de 232 een rapport was aangevraagd. 

Het aanvragen van voorlichtingsrapporten zal in vele gevallen geschie-

den omdat bij de verdachte problemen verondersteld worden of hulpverle-

ning gewenst lijkt. Daarnaast zal de ernst van het delict en de kans op 

herhaling van invloed zijn. Meestal zal de noodzaak tot verdere hulp 

samengaan met de aanvrage tot een voorlichtingsrapport, doch dit be-

hoeft niet altijd het geval te zijn. Voor een groot aantal clienten die 

volgens de leden van het vroeghulpteam (zeer) dringend hulp nodig had-

den, is een voorlichtingsrapport aangevraagd. Er zijn echter 28 ver-

dachten voor wie verdere hulp volgens het vroeghulpteam (zeer) noodza-

kelijk werd geacht en voor wie geen rapport is aangevraagd. Het is 

denkbaar dat geen voorlichtingsrapport is aangevraagd, omdat de nood-

zaak tot verdere hulp betrekking had op overwegend zeer praktische 

hulpvragen. 

Dit laatste zou ook als derde  verklaring kunnen dienen voor het ontbre-

ken van verder contact. Wellicht zijn eventuele problemen reeds binnen 

de vroeghulpfase opgelost. Het schema geeft hiervoor geen houvast. Uit 

bijlage A blijkt dat voor de groep van inverzekeringgestelden met wie 

de contacten zijn voortgezet, in het vroeghulpgesprek relatief meer ge-

sproken is over het delict, over dieperliggende problemen en over de 

motivering tot verdere hulpverlening. De reacties van de maatschappelijk 

werker lagen in de vroeghulpfase reeds meer op het terrein van de toe-

komstige hulpverlening dan op crisisinterventie (afspraken voor verder 

contact, informatie over hulpverleningsmogelijkheden, contacten met 

verschillende personen of instanties). Verondersteld zou kunnen worden 



dat verdachten zonder verder reclasseringscontacten minder hulp behoef-

den of dat de hulp een incidenteel karakter had. 



9.1. Inleiding  

9. INHOUD VAN DE VERVOLGCONTACTEN 

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden op welke wijze de verdere contac-

ten tussen reclassering en client tot stand zijn gekomen en hoe lang 

deze contacten hebben geduurd. Vervolgens wordt bekeken over welke 

onderwerpen gesproken is en welke activiteiten door de maatschappelijk 

werkers ontplooid zijn in het kader van deze verdere hulpverlening. 

Ook wordt de overeenstemming tussen vroeghulp- en vervolgcontacten aan 

de orde gesteld. 

9.2. Totstandkoming en duur van de vervolgcontacten  

Met 232 clienten zijn na de vroeghulp contacten met de reclassering 

blijven bestaan. 

Het contact is voor 71% van deze clienten tot stand gekomen op initia-

tief van de maatschappelijk werker. Slechts in een enkel geval heeft de 

client zelf het initiatief genomen (15%) of is het contact gelegd via 

justitiefunctionarissen of familie of vrienden (14% in totaal). Meer 

dan de helft (56%) van de clienten was niet bekend bij de maatschappe-

lijk werker die het verdere contact heeft onderhouden met de client. 

Van 25% liep reeds een reclasseringscontact en de overigen waren bekend 

uit eerdere, afgesloten contacten. 

Gemiddeld genomen voerden de maatschappelijk werkers gedurende de drie 

onderzoeksmaanden 5 a 6 maal een gesprek met de clienten. Het aantal 
gesprekken liep echter sterk uiteen, van eenmaal tot en met 26 maal. 

Per client hebben de maatschappelijk werkers een zeer uiteenlopende 

hoeveelheid tijd besteed, van een kwartier tot en met 30 uur. Voor de 

helft van de clienten was dit 4 uur of korter. Wanneer gelet wordt op 

het aantal gesprekken dat met de client gevoerd is, duurde een gesprek 

gemiddeld 65 a 70 minuten. N)  

m) Deze gespreksduur ligt hoger dan de gemiddelde contactduur tussen 
client en reclassering zoals deze blijkt uit een landelijk onder-
zoek. Deze bedraagt gemiddeld ca. 43 minuten, doch omvat eveneens 
telefonische contacten en briefwisseling (welke meestal minder tijd 
vergen). (Zie ook WODC-rapport: Het reclasseringswerk: de tijdsbe-
steding, Staatsuitgeverij, Den Haag 1978) 



Met 67 clienten was op het moment van het onderzoek de relatie wel en 

met 165 clienten nog niet beeindigd. Als reden van beeindiging van de 

relatie werd, voor zover dit bekend was, opgegeven: 

de client kan zichzelf redden 	 22x; 

de client werkt niet mee 	 14x; 

de client is doorverwezen 	 17x; 

de instelling kan niet aan hulpvraag voldoen/overig 7x. 

De duur van de relaties die beeindigd zijn, varieerde van 66n week tot 

en met drie maanden. Ruim 50% duurde 4 weken of korter. 

Zoals gezegd liep het aantal contacten sterk uiteen. Dit hing samen met 

de beeindiging van de relatie, met de noodzaak en de inhoud van de 

hulpverlening en met de aanvrage tot een voorlichtingsrapport. 

Met de 67 clienten met wie de relatie in de loop van de drie onder-

zoeksmaanden was beeindigd, was gem.,ddeld 3 a 4 maal contact geweest, 
tegenover 6 A 7 maal met clienten met wie de relatie nog niet beeindigd 

was. 

Met clienten voor wie verdere hulp (zeer) noodzakelijk werd geacht, 

heeft de reclassering gemiddeld frequenter contact gehad dan met clien-

ten voor wie verdere hulp minder of niet noodzakelijk was geacht. Voor 

de eerstgenoemde groep was dit gemiddeld 6 maal en voor de andere groep 

gemiddeld 2 tot 4 maal. 

De ene vorm van hulpverlening zal intensiever en frequenter contact 

tussen client en reclassering met zich meebrengen dan een andere vorm 

van hulpverlening. Gemiddeld genomen lag het aantal contacten hoger in-

dien gewerkt was aan een verbetering van de gezinsrelaties, aan het op-

lossen van psycho-sociale problemen van de client en aan een verbete-

ring van de gezondheidstoestand van de client en dit vervolgens naar 

het oordeel van de maatschappelijk werker ook bereikt was. 

Ook leidde de aanvrage tot voorlichtingsrapportage ertoe dat er jets 

frequenter contact was geweest tussen client en reclassering, gemiddeld 

5 a 6 maal tegenover 4 a 5 maal. Dit hangt mede samen met het feit dat 
met clienten voor wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd, de rela-

tie nog niet beeindigd is. 



9.3. Gespreksonderwerpen 

Aan de maatschappelijk werkers was bij de vervolgcontacten een vrijwel 

identieke lijst van gespreksonderwerpen voorgelegd als bij de vroeg-

hulpcontacten gebruikt was. Het aantal gespreksonderwerpen liep uiteen 

van ggn tot en met acht. Bij 56% van de clienten waren maar gen of twee 

onderwerpen aan de orde geweest. 

Onderwerpen die bij meer dan 20% van de clienten in de gesprekken naar 

voren zijn gekomen waren: 

Tabel 9.1. Zwaartepunten van de vervolggesprekken 

delict, omstandigheden, achtergronden 

onzekerheid over vervolg, angst voor hechtenis, voor straf 

dieperliggende problematiek 

motivering client tot hulpverleningscontact 

concrete problemen 

motivering client tot medewerking aan voorlichtingsrap-
portage 

angst voor reactie uit het woon- of leefmilieu 

58% 

43% 

40% 

30% 

28% 

21% 

20% 

Zowel naar volgorde als naar frequentie blijken zich geen grote ver-

schillen voor te doen tussen het vroeghulpgesprek en de verdere 

gesprekken. Tevens was aan de maatschappelijk werkers gevraagd aan te 

geven of er in de loop van de vervolgcontacten een verschuiving van on-

derwerp was opgetreden. De volgorde van frequentie van de onderwerpen 

waarover in het begin van het vervolgcontact gesproken werd, komt vrij-

wel overeen met de volgorde zoals in tabel 9.1. is aangegeven. In de 

loop van de vervolgcontacten is evenwel een aanzienlijke verschuiving 

opgetreden. Er werd, zoals te verwachten viel, na enige tijd aanmerke-

lijk minder gesproken over het delict, over onzekerheid over vervolg 

en over verdenking, arrestatie. Veel meer werd er dan gesproken over 

dieperliggende problemen van de client, over het motiveren van de 

client tot medewerking aan de voorlichtingsrapportage en tot hulpverle- 



ningscontacten. 

Ook over de gespreksonderwerpen in de vervolgcontacten is met behulp 

van een factoranalyse nagegaan of er een bepaald patroon onderkend zou 

kunnen worden (bijlage D). Daarbij kwamen twee dimensies naar voren, 

enerzijds dieperliggende problemen en mogelijke oplossingen  (dieperlig-

gende problematiek, concrete problemen, motivering tot hulpverlening; 

70%), anderzijds angstgevoelens  (onzekerheid over vervolg, verdenking, 

angst voor reactie uit omgeving; 54%). 

Over het geheel genomen zijn de gesprekken vaak over beide aspecten ge-

gaan. Wel ligt de nadruk daarbij wat meer op problemen, hun achtergrond 

en hun oplossing dan op angstgevoelens. 

Tabel 9.2.  Dimensies in de zwaartepunten van de vervolggesprekken 

noch over problemen en achtergrond, noch over angstge-
voelens 

alleen over problemen 

alleen over angstgevoelens 

zowel over problemen als over angstgevoelens 

15% 

31% 

16% 

38% 

9.4. Hulpverleningsactiviteiten  

Aan de hand van eenzelfde lijst als in de vroeghulp is gevraagd welke 

hulpverleningsactiviteiten verricht zijn en met welke personen of in-

stanties contact is geweest. 



Tabel 9.3. Activiteiten waaraan gewerkt in de verdere hulpverlening 

voorlichtingsrapport 

informatieverzameling ten behoeve van voorlichting 

emotionele opvang client 

voorbereiding client op justitiecontacten 

informatieverzameling ten behoeve van hulpverlening 

motivatie client voor hulp of therapie 

financiele situatieN)  

arbeidssituatie 

relaties in gezin client 

relaties in/met oudeilijk gezin client 

66% 

66% 

57% 

56% 

51% 

47% 

27% 

25% 

25% 

22% 

De overige hulpverleningsactiviteiten waren voor minder dan 20% van de 

clienten verricht. In totaal werd aan gen tot en met veertien van deze 

hulpverleningsaspecten gewerkt; bij iets minder dan de helft van de 

clienten (45%) waren dit vier aspecten of minder. 

Een groot deel van de verdere hulpverlening blijkt evenals bij het 

vroeghulpcontact (zie bijlage A.27.) gericht te zijn op informatiever-

zameling ten behoeve van voorlichtingsrapportage en hulpverlening en op 

opvang en voorbereiding van de client met betrekking tot justitiecon-

tacten. Dit wordt nogmaals bevestigd door de resultaten van een factor-

analyse die hierop is uitgevoerd (bijlage D). Voorlichtingsrapportage, 

informatieverzameling en emotionele opvang van de client behalen de 

hoogste scores, respectievelijk 79%, 73% en nogmaals 73%. 

Aan de maatschappelijk werkers is een lijst met personen of instanties 

voorgelegd met de vraag of zij hiermee in het kader van de hulpverle-

ning contact hadden opgenomen. 

Frequent voorkomende contacten staan in tabel 9.4. 

m) Uit deze tabel alsook uit tabel 9.4. zou men mogen concluderen dat 
de reclassering weinig activiteiten verricht waarvoor men zich bui-
ten het bureau moet begeven en waarvoor men met anderen contact moet 
opnemen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek naar de 
tijdsbesteding van de reclassering, zie de noot op pagina 39. 



Tabel 9.4. Contacten met personen of instanties in de verdere hulpver-
lening 

familie van client 

raadsman van client 

collega's van het vroeghulpteam 

collega's van eigen instelling 

psychiater/psycholoog 

9.5. Overeenstemming tussen vroeghulpcontact en verdere contacten  

63% 

48% 

32% 

29% 

22% 

Het aantal contacten varieerde van 0 tot en met 9. Voor 80% van de 

clienten was met vier personen of minder contact opgenomen, voor 11% 

slechts met gen persoon en voor 8% met geen enkel. 

In hoeverre bestaat er overeenstemming tussen de contacten die de re-

classering in de fase van de vroeghulp en de contacten die de reclasse-

ring in de fase van de verdere hulpverlening heeft met de individuele 

client, zowel naar de aard van de gespreksonderwerpen als naar de aard 

van de hulpverleningsactiviteiten? 

Op pagina 41 werd geconstateerd dat over het totaal van de clienten 

geen grote verschillen waren in volgorde en frequentie van het 

gespreksonderwerp in de vroeghulp en in de verdere hulpverlening. 

Wanneer gekeken wordt naar de individuele client is deze overeenstem-

ming echter niet erg groot. De onderwerpen die in het vroeghulpgesprek 

met de clienten afzonderlijk besproken zijn, verschillen van de onder-

werpen die in de verdere gesprekken aan de orde zijn geweest. Aileen 

ten aanzien van de onderwerpen delict, dieperliggende problematiek, on-

zekerheid over vervolg en angst voor straf blijkt enige continuiteit. 

In de verdere contacten werden daarentegen ook andere onderwerpen be-

sproken, zoals motivering tot hulpverleningscontact en tot medewerking 

aan voorlichtingsrapportage. 

De verschuiving van gespreksonderwerp zal mede samenhangen met het 

tijdstip waarop en de situatie waarin gesprekken gevoerd zijn. Ook is 
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het denkbaar dat het feit dat voor de client een voorlichtingsrapport 

is aangevraagd, geleid heeft tot een pre-occupatie voor andere onder-

werpen, zoals dieperliggende problematiek en motivering tot het mede-

werken aan voorlichtingsrapportage. 

In samenhang met de geconstateerde wijziging in de gespreksonderwerpen 

met de individuele client is er eveneens een verschil tussen de hulp- 

verleningsactiviteiten in de vroeghulpfase en in de verdere hulpverle- 

ningsactiviteiten. 

De activiteiten die de maatschappelijk werkers voor hun client verricht 

hebben, lagen evenals in de vroeghulpfase vooral op het geven van in-

formatie en het bieden van emotionele opvang en ondersteuning. Daarbui-

ten werd, afgaande op de door de maatschappelijk werkers verstrekte 

informatie, weinig concrete hulp (huisvesting, werk, financien) door de 

clienten gevraagd. Dit in tegenstelling tot relatieproblemen, die in de 

vroeghulp- en in de verdere contacten veelvuldiger naar voren kwamen. 

Dat er weinig praktische hulpvragen zijn gesteld, is hoogstwaarschijn-

lijk gelegen in het felt dat de client deze problemen zelf zal oplos-

sen; hij is minder afhankelijk van de maatschappelijk werker dan tij-

dens zijn inverzekeringstelling. Aan relatieproblematiek bleken de 

maatschappelijk werkers weinig gedaan te hebben. Dit wekt in zoverre 

verwondering dat de relatieproblematiek geacht mag worden te behoren 

tot het terrein van het maatschappelijk werk. 

Met de verschuiving in gespreksonderwerp alsmede in hulpverleningsacti-

viteiten is per client een verschuiving opgetreden in de personen of  

instanties met wie contact is geweest. Betrof dit bij het vroeghulpcon-

tact relatief vaakieen justitiefunctionaris (rechter-commissaris, offi-

cier van justitie, politie), bij de verdere contacten met de client had 

men relatief vaak contact opgenomen met familie en raadsman van de 

client en met collega's van de eigen of van andere reclasseringsinstel-

lingen. 

Dit zal onder andere te maken hebben met het felt dat contacten met 

justitiefunctionarissen bij de verdere hulpverlening minder noodzake-

lijk zijn; men is dan (naast de eventuele voorlichtingsrapportage) pri-

mair gericht op hulpverlening en begeleiding van de client bij zijn 

problemen, hetgeen eerder zal leiden tot het leggen van contacten met 



familie of collega's dan met justitie. 

Mag nu uit het voorgaande geconcludeerd worden dat de verdere hulpver-

lening niet goed aansluit op de problemen van de clienten zoals deze in 

de vroeghulpfase naar boven zijn gekomen? Deze conclusie mag o.i. niet 

getrokken worden omdat de fase waarin hulp wordt verleend en de situa-

tie waarin de client zich dan bevindt, met zich meebrengen dat vroeg-

hulp een (geheel) andere vorm van hulpverlening is dan de "normale" 

reclasseringsactiviteiten. In de vroeghulp lijkt de nadruk te liggen op 

hulp in de vorm van directe steun (klusjes opknappen), emotionele op-

yang en het verstrekken van informatie. Pas in de verdere contacten zal 

gewerkt kunnen worden aan problemen van de client en zal de hulpverle-

ning kunnen bestaan uit begeleiding en behandeling. Het vroeghulpcon-

tact is vaak te kort van duur bm ook daaraan reeds te kunnen werken. 



10. BIJDRAGE VAN DE HULPVERLENING AAN DE SITUATIE VAN DE CLIENT  

10.1. Inleiding  

In hoeverre is de situatie waarin de client verkeerde, in de loop van 

de reclasseringscontacten verbeterd, en zo ja op welke terreinen is 

een verbetering opgetreden? 

Op het C-formulier kon door de maatschappelijk werker voor een aantal 

terreinen aangegeven worden in hoeverre er in de situatie van de client 

een verandering was opgetreden. 

Indien met de client een evaluatiegesprek was gevoerd, is de client ge-

vraagd hoe hij zelf zijn situatie beoordeelde; was hij van mening dat 

daarin een verbetering was opgetreden en zo ja, op welk gebied. De ant-

woorden hierop zijn op het D-formulier vastgelegd. Paragraaf 10.2. 

bevat de resultaten van de evaluatie door de maatschappelijk werker en 

door de client. 

De invloed van de reclasseringscontacten (zowel in de vroeghulpfase als 

in de verdere hulpverlening) op de situatieverbetering van de client is 

met behulp van open vragen voorgelegd; paragraaf 10.3. geeft daarvan de 

resultaten. Tot slot bevat paragraaf 10.4. een beschouwing van de uit-

komsten die in dit hoofdstuk zijn gegeven. 

10.2. De situatie van de client  

10.2.1. Verandering van de situatie L  volgens de maatschaueliik werkers 

Of de situatie van de clienten veranderd is, valt af te lezen uit tabel 

10.1. Uit deze tabel blijkt dat de maatschappelijk werkers voor veel 

van hun clienten niet aangegeven hebben hoe de situatie van de client 

was; op geen enkel terrein was deze vraag voor alle 232 clienten met 

wie een reclasseringscontact liep, beantwoord. Voor zover de vraag wel 

beantwoord is, gaven de maatschappelijk werkers in de meeste gevallen 

aan dat de situatie van de client gelijk gebleven was, vooral ten 

aanzien van arbeid en huisvesting. Daarnaast is er relatief vaker een 

verbetering in plaats van een verslechtering opgetreden. De grootste 



	 , 	  
situatie van de client 

n.v.t. 
verbe- 	 verslech- 

gelijk 	 onbekend 
terd 	 terd 

relaties in gezin 39% 	(56) 	43% 	(61) 	11% 	(15) 	7% 	(10) 	( 	90) 
van de client 

individuele psycho- 
sociale problema- 	45% 	(73) 	40% 	(65) 	10% 	(17) 	5% 	( 8) 	( 69) 
tiek 

huisvestingssitua- 22% 	(24) 	59% 	(65) 	14% 	(15) 	5% 	( 6) 	(122) 
tie 

arbeidssituatie 	23% 	(26) 	62% 	(71) 	13% 	(15) 	3% 	( 3) 	(117) 

gezondheidstoestand 38% 	(46) 	39% 	(47) 	20% 	(24) 	3% 	( 4) 	(111) 
van client 

financiele situatie 	18% (23) 	51% 	(65) 	27% 	(34) 	4% 	( 5) 	(209) 
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verbeteringen liggen volgens de maatschappelijk werkers op het terrein 

van de individuele psycho-sociale problemen en de gezondheid van de 

client en op het terrein van gezinsrelaties. Deze cijfers moeten o.i. 

met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Van een maatschappelijk 

werker wordt verwacht dat hij werkt aan relatieproblemen en aan psycho-

sociale problemen; een verslechtering van de situatie zal dan ook niet 

zo gauw gesignaleerd worden. 

Tabel 10.1. Situatieverandering van de client, naar afzonderlijke ter-
reinen 

Voor aspecten zoals huisvesting, werkkring en fincancien zal het moei-

lijker zijn een verbetering van de situatie te bereiken, omdat de pro-

blemen met elkaar in verband kunnen staan en omdat vaak meer personen 

of instanties benaderd moeten worden. Het zijn bovendien zaken waaraan 

de reclassering zelf slechts ten dele jets kan doen, omdat het mede 

behoort tot het werkterrein van andere instanties. 

Alle aspecten samengenomen is vaker een verbetering in plaats van een 

verslechtering van de situatie opgetreden (bijlage A.38a); bij 50% 

(115) was de situatie verbeterd, bij 18% (43) was de situatie verslech- 



terd. Bij deze uitkomsten dient men er terdege rekening mee te houden 

dat deze gegevens afkomstig zijn van de maatschappelijk werkers en niet  

van de clienten zelf. 

De clienten komen in paragraaf 10.2.2. ter sprake. 

Voor welke clienten is de situatie het meest verbeterd? Als de clienten 

voor wie het vroeghulpteam (zeer) dringend hulp nodig achtte, vergele-

ken worden met de clienten voor wie dit minder noodzakelijk was, dan 

blijkt volgens de maatschappelijk werkers de situatie voor de eerste 

groep clienten meer vooruitgegaan te zijn dan voor de tweede groep; 55% 

(79) tegenover 38% (24). Als gelet wordt op de afzonderlijke terreinen, 

is voor de clienten die (zeer) dringend hulp nodig hadden, relatief de 

grootste verbetering opgetreden in de gezinsrelaties, in de psycho-

sociale problematiek en in de gezondheidssituatie. 

Wanneer nagegaan wordt of de inhoud van de verdere hulpverlening tussen 

reclassering en client aansluit op datgene wat uit het vroeghulpgesprek 

naar voren is gekomen, blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Zo was 

voor 25 van de 75 clienten voor wie op grond van het vroeghulpcontact 

hulp op het gebied van (gezins)relaties noodzakelijk was, in de ver-

volgcontacten niets bekend over hun gezinsrelaties. Voor 11 van de 29 

clienten voor wie tijdens de vroeghulpfase financiele hulp nodig was, 

was de verdere financiele situatie onbekend. Voor 51 van de 75 clienten 

voor wie hulp bij alcohol- of drugsproblemen nodig was, was onbekend 

hoe hun situatie nadien was. 

10.2.2. Verandering van de situatie, volgens de clienten 

Op verzoek van de maatschappelijk werkers van de ARV werd in het onder-

zoek het D-formulier opgenomen dat een aantal open vragen bevatte om 

het oordeel van de client zelf over zijn situatie te kunnen vernemen en 

debijdrage van de reclassering escontacten aan een eventuele verbetering. 

Dit formulier zou alleen ingevuld worden indien de maatschappelijk wer-

ker een evaluatiegesprek had gevoerd met de client. De gegevens uit dit 

formulier moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Niet be-

kend is of de client zelf het formulier heeft ingevuld of dat de maat- 



schappelijk werker dit heeft gedaan tijdens of na afloop van het eva-

luatiegesprek. In beide gevallen is het mogelijk dat geen volledig 

beeld van de situatie van de client is verkregen omdat hij niet alles 

tegenover de maatschappelijk werker zal vertellen. In het laatste geval 

kan voorts de situatie van de client op een bepaalde wijze door de 

maatschappelijk werker geinterpreteerd zijn. 

In totaal zijn er 82 evaluatiegesprekken gevoerd. Over het algemeen 

zijn de open vragen daarbij slecht beantwoord. Deze komen in paragraaf 

10.3.2. aan de orde. 

Uit de gegevens over deze 82 clienten blijkt dat de situatie van de 

client meestal verbeterd is: bij 63% (52) van de clienten is hun situa-

tie verbeterd, bij 20% (16) verslechterd en bij 17% (14) gelijk geble-

ven. 

Wordt een aantal aspecten apart bekeken, dan blijkt dat op enkele ter-

reinen een verbetering is opgetreden; op andere terreinen is de situa-

tie gelijk gebleven. Vooral ten aanzien van de relaties in het gezin en 

de individuele psycho-sociale problemen heeft zich volgens de client 

een verbetering voorgedaan. Andere terreinen waren Ofwel overwegend ge-

lijk gebleven (huisvesting, gezondheid), Ofwel enigzins verslechterd 

(financien). Hierbij geldt eenzelfde opmerking als in paragraaf 10.2.1. 

met betrekking tot het oordeel over de situatieverandering door de 

maatschappelijk werkers is gemaakt. Tabel 10.2. geeft een overzicht naar 

de verschillende terreinen. Over het geheel genomen komt het oordeel 

van de clienten in grote lijn overeen met dat van de maatschappelijk 

werkers (tabel 10.1.). Nogmaals wordt benadrukt dat de antwoorden op 

beide vragen door de maatschappelijk werkers gegeven kunnen zijn en op 

een beperkt aantal clienten betrekking hebben. 



I 	
r 

situatie van de client 

	

onbekend 	
n.v.t. 

verbe- gelijk 	
Iverslech- 

terd 	 terd 

relaties in gezin 62% 	(39) 	27% 	(17) 	10% 	( 	6) 	1% 	( 	1) 	(19) 
van client 

individuele psycho- 
sociale problema- 	61% 	(43) 	26% 	(18) 	13% 	( 9) 	1% 	( 	1) 	(11) 
tiek 

huisvestingssitua- 20% 	( 	9) 	72% 	(33) 	7% 	( 	3) 	2% 	( 	1) 	(36) 
tie 

arbeidssituatie 	29% 	(13) 	45% 	(20) 	18% 	( 8) 	9% 	( 4) 	(37) 

gezondheidstoestand 	32% 	(19) 	48% 	(29) 	20% 	(12) 	1% 	( 	1) 	(21) 

financiele situatie 	18% 	(11) 	43% 	(26) 	36% 	(22) 	3% 	( 2) 	(21) 

1 

Tabel 10.2. Situatieverandering volgens de client, naar afzonderlijke 
terreinen 

10.3. Bijdrage van de reclassering aan de situatieverbetering van de  

client 

Aan de maatschappelijk werkers en aan de clienten is gevraagd in hoe-

verre de vroeghulpcontacten c.q. de verdere reclasseringscontacten heb-

ben bijgedragen aan een verbetering van de situatie. Hiebij konden 

toelichtingen gegeven worden. Hiervan is overigens weinig gebruik ge-

maakt, zeker bij de vragen van het evaluatiegesprek. 

10.3.1. Bijdrage aan de situatieverbetering i   volgens de maatschauelijk 

werkers 

De maatschappelijk werkers vonden dat bij 44% van de clienten de situa-

tie tamelijk sterk tot sterk verbeterd was door de vroeghulpcontacten, 

bij 18% vrij weinig en bij 39% was geen verbetering merkbaar. 

Als positief werd door hen ervaren dat in een vroeg stadium contact ge-

legd was tussen client, rechter-commissaris en maatschappelijk werker; 



dat er een snelle start was gemaakt met de hulpverlening, bijvoorbeeld 

door het inschakelen van een districtspsychiater, en dat de client be-

ter gemotiveerd was geworden voor hulpverlening. 

Negatieve of neutrale punten waren dat men zich geen oordeel heeft 

kunnen vormen over de effecten van het vroeghulpcontact, omdat de 

client zich daarover niet heeft uitgelaten en/of omdat men te weinig 

contact heeft gehad met de client; dat gen vroeghulpgesprek te weinig 

informatie over de client kan opleveren; en dat de client zich niet 

heeft gehouden aan de voorwaarden van de schorsing van de voorlopige 

hechtenis. 

Voor de verdere contacten na de vroeghulp was het beeld lets gunstiger: 

bij 51% van de clienten vonden de maatschappelijk werkers dat er een 

tamelijk sterke tot sterke verbetering, bij 33% een geringe verbetering 

en bij 17% geen verbetering opgetreden was ten gevolge van de verdere 

reclasseringsbemoeienis. 

Als positief noemde men dat de reclasseringscontacten vooral de motiva-

tie van de client verhoogd hadden om aan begeleiding of therapie mee te 

werken: dat de client ervoer dat er aandacht aan hem besteed werd, dat 

hij geholpen werd. In een enkel geval was de toelichting concreter en 

werd bijvoorbeeld vermeld dat een bepaalde vorm van therapie of andere 

hulp gestart was. 

De toelichtingen op de negatieve oordelen waren: de client was niet ge-

motiveerd; de client had het contact verbroken of was bepaalde afspra-

ken niet nagekomen; de problemen waren te moeilijk en konden door de 

reclassering niet opgelost worden. 

10.3.2. Bijdrage aan de situatieverbetering i   volgens de clienten 

Van de clienten vond 58% dat de vroeghulpcontacten erg veel tot vrij 

veel bijgedragen hadden aan de verbetering van hun situatie; 15% zei er 

vrij weinig en 27% zei er nauwelijks lets aan gehad te hebben. 

Enkele positieve uitspraken waren: "men kreeg houvast", "men was blij 

met iemand te kunnen praten", "men had meer inzicht opgedaan". 

Negatief oordeelde men, omdat "men geen vertrouwen had in de vroeghel- 



Wederom hebben de verdere contacten een grotere bijdrage geleverd aan 

de verbetering van de situatie. Van de clienten zei 75% erg veel tot 

veel gehad te hebben aan deze contacten, 18% weinig en 8% nauwelijks 

tot niets. 

Toelichtingen bij de positieve antwoorden hadden betrekking op het feit 

dat de client zijn situatie onder ogen was gaan zien, was gaan begrij-

pen waar de moeilijkheden lagen en gemotiveerd meewerkte aan de tijdens 

de vroeghulp gemaakte afspraken. 

Bij de negatieve antwoorden zijn vrijwel geen toelichtingen gegeven. 

per", "deze nam de client niet serieus", "de maatschappelijk werker 

kwam te veel over als een rechercheur". 

10.4. Slotopmerkingen  

In dit hoofdstuk is gebleken dat volgens de maatschappelijk werkers de 

situatie van de clienten met wie de contacten zijn blijven voortduren, 

over het algemeen relatief meer vooruit dan achteruit is gegaan, waar-

bij zij de bijdrage van de reclassering daarin naar voren brengen. Dit 

geldt in sterkere mate voor de verdere reclasseringscontacten na de 

vroeghulp. Daarbij mag echter niet voorbijgegaan worden aan het feit 

dat deze verdere contacten alle reeds in de vroeghulpfase tot stand 

zijn gekomen. 

Bij dit positieve beeld moeten toch enkele kanttekeningen geplaatst 

worden. 

Een verbetering van de situatie heeft zich volgens de maatschappelijk 

werkers vooral voorgedaan bij clienten die in de vroeghulpfase dringend 

hulp nodig bleken te hebben. 

Voorts zijn er aanwijzingen dat de situatie op een bepaald terrein 

meer verbeterd lijkt te zijn bij die clienten voor wie op dit specifie-

ke terrein in de vroeghulpfase geen moeilijkheden gebleken waren in 

vergelijking tot die clienten van wie het aan het vroeghulpteam duide-

lijk was dat ze hiermee wel te kampen hadden. Waarop kunnen deze uit-

komsten duiden? Hoewel het onderzoek weinig houvast kan bieden, dient 

een aantal vragen gesteld te worden. 



Was enerzijds het achterwege blijven van een verbetering van de situa-

tie te wij ten aan het ontbreken van voldoende motivatie aan de kant van 

de client? Heeft de client zijn problemen voldoende duidelijk gemaakt 

aan de maatschappelijk werker? Waren de problemen te ernstig van aard 

om opgelost te kunnen worden? 

Heeft anderzijds de reclassering wel voldoende oog gehad voor de pro-

blemen van de client? 	ook de reclassering bij de verdere con- 

tacten met de clienten voldoende gebruik gemaakt van de verslagen van 

het vroeghulpgesprek? Boden de registratieformulieren daartoe voldoende 

aanknopingspunten? 

Van de mogelijke knelpunten die in deze vragen vervat liggen, zal men 

zich, ook in de dagelijkse praktijk van de reclasseringshulpverlening, 

bewust moeten zijn. 

m) Uit een onderzoek van G. Snel naar het geheel van activiteiten en 
gebeurtenissen in de relatie tussen maatschappelijk werker en client 
("het reclasseringsproces") is gebleken dat de reclassering niet al-
tijd voldoende op de hoogte is van de problemen van de client en dat 
het reclasseringsproces bij lange na niet optimaal verloopt. Het 
percentage maatschappelijk werkers dat zei dat er gedurende de pe- 
riode dat er contact was tussen client en reclassering geen moei-
lijkheden waren, lag aanmerkelijk hoger dan het percentage van de 
clienten die dit vermeldden. Ook zeiden clienten problemen gehad te 
hebben die inmiddels opgelost waren zonder tussenkomst van de re-
classering. Andere factoren die het hulpverleningsproces belemmer-
den, waren de verschillen in verwachtingen die er bleken te bestaan 
tussen de maatschappelijk werkers en hun clienten; dit zal doorwer-
ken in de onderlinge relatie. De maatschappelijk werkers veronder-
stelden bij hun clienten minder behoefte aan contact dan werkelijk 
aanwezig was. De clienten hadden vaak ook een positievere verwach- 
ting van het gedrag van de maatschappelijk werker dan dit gedrag 
werkelijk was. Ook bleek dat voor 30% van de clienten tijdens de 
eerste twee maanden van het contact een behandelingsplan nog vrijwel 
geheel ontbrak. 
Zie hiervoor: G. Snel, Reclasseringsonderzoek, Criminologisch Insti-
tuut van de Vrije Universiteit Amsterdam, 1973, 4 delen; m.n. deel 
3: "Het reclasseringsproces". 



11. VOORLICHTINGSRAPPORTAGE  

11.1. Inleiding  

De aanvrage tot een voorlichtingsrapport zal doorgaans met zich mee-

brengen dat er contact tussen reclassering en client tot stand komt. 

Blijkens informatie, afkomstig van de reclasseringsraad, was voor 194 

van de 859 in ons onderzoek opgenomen inverzekeringgestelden een voor-

lichtingsrapport aangevraagd. In de meeste gevallen was dit op verzoek 

van de rechter-commissaris (117), van de officier van justitie (27) of 

van beide (25). Slechts in 9 gevallen stond de reclassering te boek als 

degene die het initiatief tot het uitbrengen van het voorlichtingsrap-

port had genomen. 

Bij het afsluiten van de evaluatieperiode 'van drie maanden waren 175 

voorlichtingsrapporten uitgebrachtx) . 

Drie aspecten kunnen aan de voorlichtingsrapportage onderscheiden wor-

den. 

Het eerste punt heeft betrekking op het aantal rapporten dat wordt aan-

gevraagd en de mogelijke invloed daarop vanuit de vroeghulp; paragraaf 

11.2. 

Ten tweede zou nagegaan kunnen worden of de aanvrage voor een rapport 

invloed heeft op de verdere hulpverlening; paragraaf 11.3. 

Het derde punt betreft de termijn die verstreken is tussen de inverze-

kerings telling en het aanvragen respectievelijk uitbrengen van het 

voorlichtingsrapport; paragraaf 11.4. 

Het onderzoek is in aanzet niet gericht geweest op het beantwoorden van 

de eerste twee vragen; nauwkeurige gegevens hierover ontbreken dan ook. 

at) Met 21 van de 194 is geen vroeghulpgesprek gevoerd, doch is wel na-
der contact met de reclassering tot stand gekomen. Met de overige 
173 clienten is wel een vroeghulpgesprek gehouden. Dit betekent dat 
voor 173 van de 339 clienten voor wie een vroeghulpgespreksverslag 
aanwezig was, een voorlichtingsrapport is aangevraagd; 9 van hen 
zijn alleen op het politiebureau bezocht en 164 alleen of ook in het 
paleis van justitie. Van 35 van deze 173 clienten zijn, voor zover 
bekend, geen verdere reclasseringscontacten blijven bestaan; met 
138 wel. 



aanvrage voorlichtingsrapport 	1  
taxatie hulp 

ja 	 nee 

(zeer) nodig 	 67% 	(110) 	33% 	( 63) 

waarschijnlijk nodig 	 32% 	( 31) 	68% 	( 65) 

onduidelijk of hulp nodig is 	 15% 	( 	8) 	85% 	( 45) 

(waarschijnlijk) niet nodig 	 5% 	( 	1) 	95% 	( 20) 

onbekend 	 ( 44) 	 (472) 

- 

worden. 

In paragraaf 11.5. zal in het kort op deze drie aspecten teruggekomen 

11.2. Vroeghulp en voorlichtingsrapportage  

Hierboven is reeds aangegeven dat voor het grootste deel van de clien-

ten de aanvragen tot een voorlichtingsrapport is uitgegaan van de rech-

ter-commissaris of officier van justitie, veelal bij de voorgeleiding. 

Uit de gevoerde gesprekken (zie hoofdstuk 12) kwam naar voren dat vaak 

in onderling overleg tussen reclassering en rechter-commissaris of of-

ficier van justitie binnen het kader van de vroeghulp besloten wordt 

een rapport uit te laten brengen. Voor 21 clienten is dit in elk geval 

niet het geval geweest. Zij hebben geen vroeghulpcontact gehad, terwijl 

er wel een voorlichtingsrapport is aangevraagd. 

Er bestaat een sterke samenhang tussen de mate waarin op grond van het 

vroeghulpgesprek verdere hulpverlening noodzakelijk werd geacht en de 

aanvragen tot een voorlichtingsrapport. 

Tabel 11.1. Noodzaak tot hulp en voorlichtingsrapportage 

Uit deze tabel blijkt dat voor 63 inverzekeringgestelden voor wie hulp 

(zeer) noodzakelijk werd geacht, geen voorlichtingsrapport is aange-

vraagd. Dit zou kunnen samenhangen met de aard van de gewenste hulp 



, 	 aanvrage voorlichtingsrapport 
juridische afhandeling 

ja 	 nee 

in vrijheid gesteld (politiebureau, 

	

5% 	( 31) 	95% 	(586) 
OvJ, RC) 

in bewaring gesteld, zonder schor- 

	

65% 	(140) 	35% 	( 76) 
sing 

in bewaring gesteld, met schorsing 	88% 	( 22) 	12% 	( 	3) 

(was deze meer praktisch van aard?) of met de ernst van het delict. 

Nauwkeurige gegevens hierover ontbreken. 

Uit het onderzoek blijkt wel dat de clienten voor wie een voorlich= 

tingsrapport is aangevraagd voor het overgrote deel in bewaring zijn 

gesteld (162 van de 194, ofwel 84%). 

Relatief is vaker een voorlichtingsrapport aangevraagd voor clienten 

die in bewaring gesteld zijn, maar voor wie de voorlopige hechtenis, 

vaak met voorwaarden, geschorst is dan voor clienten die zonder schor-

sing in bewaring gesteld zijn. 

Tabel 11.2. Juridische afhandeling en voorlichtingsrapportage 

11.3. Voorlichtingsrapportage en verdere hulpverlening  

Met 138 van de 194 clienten voor wie een voorlichtingsrapport is aange-

vraagd, is het contact na de vroeghulp blijven voortduren. 

Op zich genomen heeft het felt dat een voorlichtingsrapport moet worden 

uitgebracht slechts geleid tot een geringe toename in het aantal con-

tacten met de client. Het aantal personen of instanties met wie contact 

is opgenomen, ligt nauwelijks hoger dan bij clienten voor wie geen 

voorlichtingsrapport is aangevraagd. 

De contacten met clienten voor wie een reclasseringsrapport is aange-

vraagd, strekken zich (waarschijnlijk mede ten gevolge van de ernst van 

de problematiek) uit over een langere periode. Hoewel slechts met een 



gering percentage clienten de relatie na de evaluatieperiode van drie 

maanden beeindigd was, zijn dit relatief jets vaker clienten voor wie 

geen rapport aangevraagd was. 

Hoewel er weinig verschil was in de aard van de activiteiten die door 

de maatschappelijk werkers zijn verricht in het kader van de hulpverle-

ning tussen de clienten voor wie wel en voor wie geen rapport werd aan-

gevraagd, lijkt de maatschappelijk werker beter in staat te zijn aan te 

kunnen geven of de situatie van de client veranderd is en zo ja, in 

welke richting. Van de clienten voor wie een voorlichtingsrapport is 

aangevraagd, blijkt van 55% (76) de situatie verbeterd en van 15% (21) 

de situatie verslechterd te zijn. Van de clienten voor wie geen rapport 

is aangevraagd, zijn deze percentages respectievelijk gelijk aan 41% 

(39) en 24% (22). 

11.4. Het gereedkomen van het voorlichtingsrapport  

Wanneer vindt de aanvrage tot het voorlichtingsrapport plaats; hoe lang 

duurt het voordat de aanvrage bij de reclassering binnenkomt en hoeveel 

tijd gaat erover heen voordat het rapport is uitgebracht? 

De tijd die verstreken is tussen de inverzekeringstelling en de aanvra- 

ge tot een voorlichtingsrapport liep sterk uiteen. Het varieerde van 

ggn dag tot en met ruim 21 maand (80 dagen). Het grootste deel van de 

aanvragen lag binnen twee weken: 

- binnen 4 dagen: 	9% ( 17); 

- binnen 1 week : 68% (124); 

- binnen 2 weken: 86% (157). 

Daarbij deden zich verschillen voor, afhankelijk van de wijze waarop de 

zaak juridisch is afgehandeld. Voor verdachten die in vrijheid zijn ge-

steld, duurde het aanmerkelijk langer voordat hun aanvrage tot een 

voorlichtingsrapport bekend was (15% binnen gen week) dan voor verdach-

ten die in bewaring werden gesteld (63% binnen gen week). (Bij deze 

laatsten deed het er weinig toe of zij in bewaring waren gesteld met 

of zonder schorsing van de voorlopige hechtenis.) 

Er is een tamelijk lange tijd overheen gegaan v66rdat het voorlich- 



tingsrapport is uitgebracht. Dit liep uiteen van 2 dagen tot en met 

5 maanden (158 dagen). Ongeveer de helft (54% oftewel 89 rapporten) was 

binnen 2 maanden en 90% (148 rapporten) was binnen 3 maanden gereed. 

De indruk wordt gewekt dat de reclassering naar gelang de aard van de 

juridische afhandeling binnen een kortere of langere tijd een rapport 

over de client uitbrengt. De minste tijd is verstreken voor clienten 

die in bewaring gesteld zijn zonder schorsing van de voorlopige hechte-

nis; 95% van de rapporten is binnen drie maanden uitgebracht. Voor 

clienten die in vrijheid zijn gesteld of voor clienten die in bewaring 

zijn gesteld met schorsing van de voorlopige hechtenis, duurde het 

langer, 79% respectievelijk 68% van de rapporten was binnen drie maan-

den gereed. 

Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen: de ernst van de 

zaak, de bereikbaarheid van de client, de mate waarin de client mede-

werking verleent e.d. Dit alles neemt echter niet weg dat zelfs voor 

verdachten die in bewaring zijn gesteld zonder schorsing het tamelijk 

lang duurt voordat het voorlichtingsrapport gereed is en de zaak voor 

de rechtbank gebracht kan worden. Voor jets minder dan de helft (42%) 

ging daar meer dan twee maanden overheen. 

11.5. Slotopmerkingen  

Terugkomend op de aspecten zoals genoemd in paragraaf 11.1., lijkt het 

erop dat de ernst van het delict (zie het aantal voorgeleidingen c.q. 

de juridische afhandeling)•en de noodzaak tot verdere hulp de sterkste 

factoren zijn in de overwegingen een voorlichtingsrapport aan te vra-

gen. Vroeghulprapportage op zich lijkt minder van invloed: uit de gege-

yens van de registratie blijkt dat de vroeghulprapportage niet heeft 

geleid tot een toename van het aantal aanvragen tot voorlichtingsrap-

porten. 

De reclassering blijkt wat vaker en zeker langduriger contact te hebben 

met de clienten voor wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd. Dit 

langduriger contact zal er mede toe geleid kunnen hebben dat de maat-

schappelijk werker beter op de hoogte is van de situatie van de client 



en heeft kunnen aangeven of deze verbeterd is. Nag hieruit de conclusie 

getrokken worden dat de reclassering zich meer moeite getroost voor 

haar clienten indien een voorlichtingsrapport uitgebracht moet worden? 

Tenslotte moet de aandacht nogmaals worden gevestigd op het felt dat 

ook voor verdachten die in voorlopige hechtenis zijn genomen, meer tijd 

is verstreken dan de 4 a 6 weken die daartoe als leidraad dienen, v66r-
dat het voorlichtingsrapport gereed is. Verondersteld zou kunnen worden 

dat bij het streven om de voorlopige hechtenis voor de verdachte zo 

kort mogelijk te houden het uitbrengen van een voorlichtingsrapport een 

hinderpaal zou kunnen zijn. Enkele leden van het vroeghulpteam brachten 

naar voren dat de voorlichtingsrapportage geen invloed heeft op de zit-

gingsdatum; deze wordt reeds lang van te voren vastgesteld. Verdaging 

van de zitting omdat het voorlichtingsrapport nog niet gereed was, deed 

zich volgens hen niet voor. 



12. GESPREKKEN MET BETROKKENEN BIJ DE VROEGHULP 

12.1. Inleiding  

In deel II van dit rapport is de vroeghulp belicht vanuit de activitei-

ten die door de leden van het vroeghulpteam voor de inverzekeringge-

stelden werden verricht. 

Globaal konden daarbij de werkzaamheden onderverdeeld worden in hulp-

verlening, rechtstreeks aan de inverzekeringgestelde zelf (emotionele 

steun, opknappen van allerlei klusjes, verstrekken van informatie over 

hulpverleningsmogelijkheden) en in hulpverlening ten behoeve van de 

inverzekeringgestelde door informatie over hem te verstrekken aan de 

officier van justitie of rechter-commissaris. 

Om te kunnen beoordelen - of ook volgens de officier van justitie en 

rechter-commissaris de vroeghulp aan de gestelde verwachtingen beant-

woordt, is het gewenst ook deze personen in de evaluatie van het vroeg-

hulpteam te betrekken. 

Aangezien de samenwerking tussen het vroeghulpteam en de politie van 

invloed is op de wijze waarop de vroeghulp verleend kan worden, zijn 

tevens gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de politie. Daar-

toe is gesproken met een tweetal commissarissen van politie alsook met 

wachtcommandanten en inspecteurs en met personeel van de bewaarplaats, 

alwaar het vroeghulpteam veel van de inverzekeringgestelden voor een 

vroeghulpgesprek bezoekt. 

12.2. Gesprek met rechter-commissaris en officier van justitie  

Er zijn twee afzonderlijke gesprekken gevoerd, gen met twee rechters-

commissarissen en gen met twee officieren van justitie. In beide ge-

sprekken werd het opvangen van de inverzekeringgestelde genoemd als de 

belangrijkste doelstelling van de vroeghulp. In dat verband werd ge-

dacht aan het regelen van allerlei zaken, het opknappen van klusjes en 

het verschaffen van informatie. In de beslissing inzake de vordering 

c.q. de verlenging van de inbewaringstelling, zag men nauwelijks een 



bijdrage van de. kant van de vroeghulp. Zeker sedert de wetswijziging 

van 1974 zijn personen die voorgeleid worden verdacht van ernstige 

misdrijven. Strafrechtelijk gezien wordt voorlopige hechtenis veelal 

noodzakelijk geacht; de vroeghulp heeft, zo bleek uit de gesprekken, op 

deze beslissing geen invloed. Wel is het mogelijk dat de rechter-com-

missaris op grond van de vroeghulprapportage (welke vaak mondeling ge-

schiedt) besluit tot schorsing van de voorlopige hechtenis onder be-

paalde voorwaarden. De beslissing tot opschorting van de voorlopige 

hechtenis kan mede afhangen van de vraag of bepaalde problemen opgelost 

kunnen worden, zoals onderdak en werk. De rechter-commissaris richt 

zich dan met deze specifieke vraag tot het vroeghulpteam. Veelal wordt 

dan binnen de tijd van de bewaring telefonisch of schriftelijk uit-

sluitsel hierover gekregen. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de officier van justitie en rech-

ter-commissaris de verdachte vanuit een andere invalshoek bejegenen op 

grond van verschil in taak en functie. De officier van justitie laat in 

zijn beslissing vooral de vraag meespelen of het delict waarvan de in-

verzekeringgestelde verdacht wordt en de omstandigheden waaronder het 

gepleegd is, aanleiding geven tot het vorderen van de voorlopige hech-

tenis. De rechter-commissaris besteedt aan deze aspecten ook de nodige 

aandacht, maar zal daarnaast in sterkere mate de persoonlijke belangen 

van de verdachte afwegen tegen die van de samenleving. Verzetten de 

persoonlijke belangen van de verdachte zich in ernstige mate tegen de 

vrijheidsbeneming, dan wordt een schorsing, al dan niet tegelijkertijd 

met het toewijzen van de vordering, overwogen. 

De behoefte aan informatie, verstrekt door het vroeghulpteam, is voor 

de off icieren van justitie minder groot dan voor de rechters-commissa-

rissen. Zij hebben van de politie reeds een aantal gegevens gekregen 

over de verdachte en over het delict. De rechters-commissarissen zeggen 

vaak niet over deze gegevens te beschikken o.a. vanwege hun grotere af-

stand tot de politie. Dat de officieren van justitie dichter bij de 

politie staan, kwam ook naar voren uit mededelingen van hun kant dat 

door de politie reeds allerlei praktische klusjes verricht zijn, v66r-

dat het vroeghulpteam de inverzekeringgestelde bezocht heeft. 
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De ervaringen met het vroeghulpteam zijn zowel voor de off icieren van 

justitie als de rechters-commissarissen zeer positief, ook al hebben 

de officieren van justitie minder frequent contact met de leden van het 

team, omdat deze de inverzekeringgestelden meestal op het politiebureau 

of op het kabinet van de rechter-commissaris ontmoeten. 

Zeer te spreken is men over de persoonlijke inzet van de leden van het 

team en de grote mate van aanspreekbaarheid en bereikbaarheid. De sa-

menwerking met het vroeghulpteam verloopt goed vanuit de erkenning van 

elkaars taak en functie. 

Gewezen wordt op het belang van de wijze waarop de vroeghulp is georga-

niseerd. Niet alleen de vaste bemanning, maar zeker ook de kwaliteiten 

van deze bemanning hebben bijgedragen aan het succes van de vroeghulp. 

Het team slaagt er volgens beide betrokken partijen in vertrouwen te 

wekken bij de verdachten en een open relatie op gang te brengen, het-

geen van wezenlijk belang is om hulp te kunnen bieden. 

12.3. Gesprek met politiefunctionarissen 

Met politiefunctionarissen zijn drie gesprekken gevoerd, gen met een 

tweetal commissarissen, een met enkele inspecteurs en adjudanten en een 

met personeel van de arrestantenbewaarplaats. Uit deze gesprekken komt 

naar voren dat men goede ervaringen heeft met de wijze waarop de vroeg-

hulp momenteel verloopt. 

Vooral door de commissarissen van politie wordt benadrukt dat men de 

vroeghulp en het vroeghulpteam aanvankelijk zag als bedreigend en ver-

storend voor de werkzaamheden van de politie (c.q. de recherche). 

Een vroegere opzet waarbinnen alle maatschappelijk werkers participeer-

den, voldeed niet. Positief wordt geoordeeld over de huidige vorm van 

een vast team en over de huidige bemanning die het volste vertrouwen 

heeft van de politie. 

Een dergelijk beeld wordt ook gegeven door de inspecteurs, de wachtcom-

mandanten en het personeel van de bewaarplaats. De laatste groepering 

plaatste echter wel kritische kanttekeningen bij de duur van het ge-

sprek: moet dit in alle gevallen zoveel tijd vergen? Deze kritiek kwam 



mede voort vanuit de wens enig idee te willen hebben van wat in het al-

gemeen tussen inverzekeringgestelde en reclasseringsmedewerker bespro-

ken werd. Ook werd het personeel ten gevolge van de lange duur van de 

gesprekken geconfronteerd met ruimte- en organisatorische problemen 

(verhoor van verdachte, luchten etc.). Zij zouden dan oak graag willen 

dat het vroeghulpteam de verdachten 's middags op het politiebureau 

bezocht, zoals momenteel ook meestal gebeurt. 

Vooral de commissarissen van politie zagen het verlenen van steun bij 

acute problemen en het aftasten van de noodzaak tot verdere hulp als de 

belangrijkste taakstelling van de vroeghulp. De andere twee groeperin-

gen legden meer de nadruk op het in gang zetten van hulp op langere 

termijn. Het verlenen van acute steun zagen ze niet zozeer als taak van 

het vroeghulpteam, vooral omdat het opknappen van klusjes en het geven 

van emotionele steun reeds door henzelf werd verricht. 

Een bijdrage aan de beslissing omtrent de voorlopige hechtenis werd 

door alle groeperingen niet als reel gezien, vooral ook omdat noodza-

kelijke informatie van sociale aard door de politie aan de off icier van 

justitie wordt verstrekt. 

Twee wensen werden geuit met betrekking tot de vroeghulp. Oak in het 

weekeinde zou vroeghulp geboden moeten warden. Daarnaast zou vroeghulp 

niet beperkt moeten blijven tot meerderjarigen, zoals momenteel het ge-

val is, maar juist uitgebreid moeten warden tot minderjarigen. 

De commissarissen van politie wilden daarbij verder gaan door na te 

gaan of het mogelijk is te komen tot een soort van crisiscentrum. Zij 

dachten daarbij aan een team van agenten en maatschappelijk werkers dat 

in een algemener kader hulp biedt, d.w.z. niet alleen aan verdachten, 

maar oak aan andere betrokkenen, zoals slachtoffers en personen die 

vanuit noodsituaties een beroep op de politie doen. 



13. SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING  

Na een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het on-

derzoek (paragraaf 13.1.) zal in dit hoofdstuk teruggekomen worden op 

de doelstellingen van de vroeghulp (paragraaf 13.2.) om te zien in hoe-

verre daaraan voldaan wordt. De organisatie van de vroeghulp zoals deze 

in Den Haag zijn gestalte heeft gekregen, komt ook aan de orde (para-

graaf 13.3.), waarna een slotbeschouwing wordt gegeven (paragraaf 

13.4.). 

13.1. Resultaten 

Gedurende een periode van vijf maanden zijn in het arrondissement 

's-Gravenhage 859 personen in verzekering gesteld. Van hen heeft 47% 

(407) binnen het kader van de vroeghulp contact gehad met de reclasse-

ring. 

Dat ruim de helft van de inverzekeringgestelden geen bezoek heeft ge-

had, is mede een gevolg van de organisatie van de vroeghulp in het 

arrondissement. Het tijdstip en de gemeente van inverzekeringstelling 

blijken de belangrijkste oorzaken te zijn voor het ontbreken van vroeg-

hulpcontact. Inverzekeringstellingen die in het weekeinde (vrijdag- tot 

en met zondagavond) plaatsvinden, worden pas maandag bij de reclasse-

ring bekend. De inverzekeringstelling kan dan reeds beeindigd zijn. 

Verdachten die buiten de gemeente Den Haag in verzekering gesteld zijn, 

wordt alleen vroeghulp verleend, wanneer ze overgebracht zijn naar het 

paleis van justitie in Den Haag. Buiten Den Haag ontbrak de vroeghulp 

ten tijde van het onderzoek vrijwel. N)  

De duur van de gesprekken die met de verdachten zijn gevoerd, liep 

sterk uiteen; van 5 minuten tot drie uur. De gesprekken die in het 

paleis van justitie plaatsvonden, duurden nauwelijks langer dan de ge-

sprekken op het politiebureau; 90 a 95% was binnen het uur beeindigd. 
In de gesprekken met de verdachten zijn verschillende onderwerpen aan 

m) De situatie is inmiddels enigszins veranderd; zie pagina 6. 



de orde gekomen. Dit betrof vooral het gepleegde delict en de achter-

grond ervan alsmede de onzekerheid over wat er komen zou. 

De activiteiten van de maatschappelijk werker bestonden vooral uit het 

verstrekken van informatie over justitiele aspecten en over hulpverle-

ningsmogelijkheden, het geven van emotionele steun en het verrichten 

van allerlei klusjes. Aan een andere vorm van hulpverlening ten aanzien 

van problemen waarmee de verdachte zit, lijkt men (nog) niet toe te ko-

men, mede vanwege de beperkte duur van de vroeghulp. 

Dit komt ook tot uitdrukking in de weinige contacten die de maatschap-

pelijk werker in het kader van de vroeghulp heeft met personen of in-

stanties. Het betrof overwegend justitiefunctionarissen (politie, rech-

ter-commissaris, officier van justitie) of familieleden van de verdach-

te. 

Belangwekkend is te vermelden dat bovenstaande onderzoeksresultaten be-

treffende de duur van de vroeghulpgesprekken, de gespreksonderwerpen, 

de activiteiten en contacten van de maatschappelijk werkers, de onder-

zoeksresultaten van Rombouts bevestigen. x) 

Niet alle vroeghulpcontacten werden gecontinueerd; met 113 van de 345 

personen die vroeghulp hebben gekregen werden na de vroeghulp de con-

tacten verbroken. 

De aanvrage voor een voorlichtingsrapport vormde een belangrijke scha-

kel bij het voortduren van de contacten, alsmede de noodzaak tot verde-

re hulpverlening. In deze verdere contacten is in vergelijking met de 

vroeghulp een verschuiving opgetreden in de inhoud van de gesprekken 

en in de aard van de hulpverlening. 

De reclassering lijkt zich nu meer te gaan richten op hulpverlening in 

de zin van begeleiding en behandeling en minder op louter informatie-

verstrekking. 

Deze begeleiding bestaat vooral uit persoonlijke contacten met de 

client en zijn familie. Aan hulpverlening in de zin van contacten met 

m) Rombouts, H.F.C., Vroeghulp na enkele jaren: gegevens over frequen-
tie, inhoud en follow-up van de vroeghulp in het arrondissement 
Breda in de eerste helft van 1977, Onderzoek vroeghulp: derde rap-
port, Katholieke Hogeschool Tilburg, maart 1978. 



bijvoorbeeld werkgever, arbeidsbureau en sociale dienst wordt aanmerke-

lijk minder gewerkt. De gesprekken gaan, o.a. in samenhang met het 

voorlichtingsrapport dat uitgebracht moet worden, wat meer over dieper-

liggende problemen en hulpverleningsmogelijkheden. 

13.2. Doelstellingen van de vroeghulp  

In hoofdstuk 1 is een vijftal doelstellingen van de vroeghulp onder-

scheiden. In hoeverre heeft de vroeghulp in het arrondissement 

's-Gravenhage aan deze doelstellingen kunnen beantwoorden en in hoever-

re speelt de organisatievorm van de vroeghulp daarbij een rol? 

Het onderzoek was niet direct gericht op beantwoording van de vraag of 

vroeghulp bijdraagt aan een vermindering van het aantal of van de duur 

van de voorlopige hechtenis. 

Gesprekken die ter aanvulling op het onderzoek in het arrondissement 

's-Gravenhage gevoerd zijn met rechters-commissarissen en off icieren 

van justitie hebben naar voren gebracht dat vroeghulp niet zozeer een 

bijdrage heeft kunnen leveren aan de beperking van de toepassing van de 

voorlopige hechtenis, maar wel aan de beperking van de duur ervan. De 

wetswijzigingen van 1974 met betrekking tot het opleggen van een voor-

lopige hechtenis, hebben geleid tot een daling van het aantal zaken 

waarbij voorlopige hechtenis wordt toegepast.
m) Op zich genomen komt 

het thans weinig voor dat de verdachten die worden voorgeleid aan de 

officier van justitie en/of rechter-commissaris niet in bewaring worden 

gesteld; het gaat volgens de betrokken officieren en rechters-commissa-

rissen veelal om personen voor wie bewaring noodzakelijk wordt geacht 

(vanwege ernst van delict of gevaar voor recidive). Informatie over 

deze verdachten die door de reclassering wordt verstrekt, kan de be-

slissing inzake toepassing van de voorlopige hechtenis nauwelijks beim-

vloeden. 

Daarentegen is het wel mogelijk dat de voorlopige hechtenis in duur 

m) Zie voor een bevestiging van deze veronderstelde daling: A.C. Berg-
huis en L.C.M. Tigges, De voorlopige hechtenis in de jaren 1972 en  
1975, WODC-reeks "Onderzoek en beleid", nr. 10, Den Haag 1979 



wordt beperkt. Soms kan de reclassering een alternatief voor de voor-

lopige hechtenis voorleggen aan de rechters-commissarissen, waardoor 

opschorting van de voorlopige hechtenis, al dan niet onder bepaalde 

voorwaarden, mogelijk wordt. De opschorting zal veelal overwogen worden 

indien de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zich tegen 

vrijheidsbeneming verzetten, zoals bij verdachten met psychische proble-

men, met gezinsproblemen, met alcohol- of met drugsproblemen. Of deze 

problemen zich inderdaad voordoen en of een mogelijk alternatief voor de 

voorlopige hechtenis voorhanden is, kan en wordt nagegaan door de maat-

schappelijk werkers van het vroeghulpteam. Overigens blijken reele al-

ternatieven voor de voorlopige hechtenis, bijvoorbeeld behandelingsmoge-

lijkheden in de klinieken en opvangcentra, slechts in zeer beperkte mate 

voorhanden te zijn. 

Wat verder de duur van de voorlopige hechtenis betreft, komt het ons 

voor dat er een tamelijk lange tijd verstrijkt tussen de inbewaring-

stelling van de verdachte en het uitbrengen van het voorlichtingsrap-

port. Daardoor wordt de beperking van de duur van de voorlopige hechte-

nis niet bevorderd. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de doelstelling van de vroeghulp om 

een bijdrage te leveren aan een beperking van de toepassing van de 

voorlopige hechtenis, slechts in beperkte mate wordt bereikt. 

Ondanks de enkele gevallen waarin genoemde beperkingen als gevolg van 

werkzaamheden van het vroeghulpteam bereikt worden, mag daaruit naar 

onze mening beslist niet geconcludeerd worden dat het vroeghulpteam 

zich dan maar meer zou moeten richten op de realisatie van de andere 

doelstellingen. Wanneer de hantering van het dwangmiddel van de voorlo-

pige hechtenis voorkomen kan worden of een verblijf in het huis van be-

waring verkort kan worden, achten wij dat voor de betrokken verdachten 

van grote betekenis. Op ruimere schaal zal dan ook onderzocht moeten 

worden in hoeverre vooral ook de vroeghulp, mede in het kader van het 

beleid inzake de voorlopige hechtenis, een rol kan spelen bij de be-

perking van de toepassing of van de duur. Daarbij zal ook aandacht be-

steed moeten worden aan de hantering van de gronden waarop de toepas- 



sing van de voorlopige hechtenis wordt gebaseere ) , vooral ook omdat er 

arrondissementsgewijze verschillen van mening lijken te bestaan over de 

relatie tussen vroeghulp en voorlopige hechtenis. In dit verband dient 

gewezen te worden op een interview met mr. R. Blekxtoon, voorheen rech-

ter-commissaris te Amsterdam. Daarin pleit hij ervoor dat het opleggen 

van voorlopige hechtenis verder teruggebracht wordt, waarbij de vroeg-

hulp naar zijn oordeel een doorslaggevende rol kan spelen door het aan-

dragen van goede opvang en begeleiding
xx) Dat deze visie voorkomt bin-

nen de rechterlijke macht, illustreert dat ook subjectieve elementen 

inzake de beslissing over de voorlopige hechtenis een rol spelen. 

De betekenis van de vroeghulp lijkt op grond van dit onderzoek vooral 

gelegen te zijn op het terrein van de directe hulpverlening, zoals het 

opknappen van allerlei klusjes, het geven van emotionele steun en het 

verstrekken van informatie; in dit onderzoek aangeduid als "crisisin-

terventie". Deze doelstelling wordt dan ook binnen de vroeghulp in 

ruime mate gerealiseerd. Dit sluit aan bij Rombouts' resultaten. xxx)  

Ook al is uit de gesprekken met de politiefunctionarissen naar voren 

gekomen dat ook zij zich belasten met het regelen van allerlei voor de 

verdachte relevante zaken en met het geven van emotionele ondersteuning, 

toch mag de reclassering er niet zonder meer vanuit gaan dat deze acti-

viteiten ook in alle gevallen waarin dat noodzakelijk is door de poli-

tie verricht zullen worden. Immers, doordat de verdachte zich ten aan-

zien van de politiefunctionarissen in een afhankelijke positie bevindt, 

zal hij niet altijd geneigd of in staat zijn om zijn wensen en proble-

men aan de politie kenbaar te maken. Derhalve moet de reclassering 

alert blijven op deze hulpvragen van de verdachte. 

m) In dit verband dient gewezen te worden op de peiling die momenteel 
door het WODC in het kader van het landelijk vroeghulponderzoek bij 
het Openbaar Ministerie en de rechters-commissarissen wordt gehou-
den naar opvattingen over de mogelijke functie van de vroeghulprap-
portage. Voorts wordt door het WODC een onderzoek verricht naar de 
toepassing van de voorlopige hechtenis en de grote arrondissements-
gewijze verschillen die daarbij de constateren zijn. Zie hiervoor 
de noot op blz. 67. 

xx) Interview met mr. R. Blekxtoon in KRI, maandblad reclassering, jrg. 
8 (ar. 8), november 1978, 15-16. 

xxx) zie noot blz. 66. 
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Een andere doelstelling van de vroeghulp was het starten van een hulp-

verleningsproces in een zo vroeg mogelijk stadium. 

In het arrondissement Den Haag is met tweederde deel van de verdachten 

met wie een vroeghulpgesprek is gevoerd, de hulpverleningsrelatie 

voortgezet. Een factor die daarbij een rol lijkt te spelen, is de aard 

van het gepleegde delict. Tezamen met het bestaan van meer op de per-

soon gerichte problemen zal de ernst van het delict een aanleiding 

zijn tot het aanvragen van een voorlichtingsrapport, waarmee een ver-

volgcontact gelegd wordt tussen reclassering en verdachte. Het verzoek 

om een voorlichtsrapport lijkt een zeer belangrijke rol te spelen bij 

het tot stand komen van verdere reclasseringscontacten. 

Als gevolg van de gekozen onderzoeksopzet is niet bekend geworden waar-

om voor een derde van de verdachten het vroeghulpgesprek niet tot ver-

dere contacten heeft geleid. 

Het is mogelijk dat verdere hulp bij nader inzien niet noodzakelijk was 

of dat de client zelf geen prijs heeft gesteld op contact met de re-

classering. In ieder geval moet worden voorkomen dat de verdere hulp-

verlening door toevalsfactoren bepaald wordt. Dit betekent dat afspra-

ken die in het vroeghulpgesprek gemaakt zijn, nagekomen moeten worden. 

Aan de client staat het dan vrij al dan niet in te gaan op het aanbod 

van de reclassering om hen te helpen. 

Over het effect van de vroeghulp inhoudelijk gezien kan op grond van de 

onderzoeksgegevens niet zoveel gezegd worden. Het belang van de vroeg-

hulp lijkt vooral te zijn: informatie over de strafrechtelijke gang van 

zaken en over de hulpverleningsmogelijkheden en emotionele ondersteu-

ning. Mogelijke problemen van de verdachte kunnen in het vroeghulpge-

sprek naar voren komen en aan de oplossing ervan zal gewerkt gaan wor-

den. Problemen van ernstige aard kunnen binnen het kader van de vroeg-

hulp niet opgelost worden. Verdere hulpverlening is dan noodzakelijk. 

Uit het onderzoek blijkt dat vooral met de verdachten die zeer dringend 

hulp behoef den, verdere contacten zijn blijven bestaan, alhoewel de 

reclassering een aantal van hen uit het oog heeft verloren. 

Zouden de contacten die zijn blijven voortduren, evenzeer tot stand ge-

komen zijn als er geen vroeghulp was geweest? In de gevallen dat er een 



voorlichtingsrapport uitgebracht moet worden vermoedelijk wel, alhoewel 

ook op de aanvrage tot een rapport de vroeghulprapportage van invloed 

geweest .kan zijn. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat er onder 

de 232 vervolgcontacten 35 clienten zijn die niet zijn voorgeleid, voor 

wie geen voorlichtingsrapport werd aangevraagd en met wie toch na het 

vroeghulpcontact (op het politiebureau) verdere hulpverleningscontacten 

zijn blijven bestaan. Zonder de vroeghulp zouden deze hulpverlenings-

contacten hoogstwaarschijnlijk niet tot stand zijn gekomen. 

Aan de maatschappelijk werkers was gevraagd aan te geven of de situatie 

waarin de client verkeerde, een verbetering had ondergaan. Men bleek 

niet in staat dit in alle gevallen aan te kunnen geven. Dit geldt voor-

al indien geen voorlichtingsrapport was aangevraagd. Ingeval van verbe-

tering lijkt dit mede te danken te zijn aan de vroeghulp- en/of de ver-

dere reclasseringscontacten. 

Het belang van de vroeghulp ten aanzien van de verdere hulpverlening 

lijkt vooral gelegen te zijn in het feit dat me- 6r clienten geliolpenwor-

den en dat de reclassering via de gekozen registratieprocedure reeds 

beschikt over informatie over de client, waardoor een op hem afgestemde 

hulpverleningsrelatie sneller in gang kan worden gezet. Mogelijk worden 

hierdoor betere resultaten geboekt. 

Ook uit het onderzoek van Rombouts blijkt dat de vroeghulp geleid heeft 

tot verdere contacten met de reclassering. 

De reclassering zou door middel van de vroeghulp een greep kunnen ver-

krijgen op de aanvrage van voorlichtingsrapportage. Het onderzoek heeft 

laten zien dat het overgrote deel van de voorlichtingsrapporten aange-

vraagd is door de rechter-commissaris of de officier van justitie. 

Het vroeghulpteam had echter invloed op het al dan niet aanvragen van 

een voorlichtingsrapport, doordat in het onderlinge overleg tussen het 

team en rechter-commissaris of officier van justitie (de vroeghulprap-

portage) dit onderwerp expliciet of impliciet aan de orde kwam. Dit 

neemt echter niet weg dat voor ongeveer 10% van de verdachten voor wie 

een voorlichtingsrapport is aangevraagd, in elk geval geen overleg heeft 

plaatsgehad. 



13.3. De organisatie van de vroeghulp  

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het doen verlenen 

van vroeghulp door een vast team waren dat met deze organisatievorm een 

betere samenwerking zou kunnen ontstaan tussen politie, justitie en re-

classering en dat de tijd en energie op een efficiente wijze benut zou 

worden. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek lijkt aan deze verwach-

tingen goed voldaan te zijn. 

Door de keuze voor een vaste bemanning van het vroeghulpteam is er tus-

sen de reclassering enerzijds en de rechterlijke macht anderzijds een 

goede samenwerking en verstandhouding ontstaan. Na het aanvankelijke 

wantrouwen van de zijde van de politie tegen de vroeghulp is met de 

keuze voor een vast team ook daar wederzijds respect voor elkaars werk-

zaamheden gegroeid. De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het 

vroeghulpteam is erg groot; de maatschappelijk werkers zijn vaak op het 

politiebureau of in het paleis van justitie aanwezig; het team bestaat 

uit een vaste bemanning van vier personen die vrijwel alleen vroeghulp 

verlenen en daardoor relatief meer tijd eraan kunnen besteden; rechter-

commissaris of officier van justitie weten tot wie zij zich moeten 

richten en waar, mede omdat de vroeghulp niet door verschillende maat-

schappelijk werkers wordt verricht. Uit de gesprekken met personen die 

elk vanuit een verschillende invalshoek bij de vroeghulp betrokken 

zijn, blijkt dan ook dat vooral de samenstelling van het vroeghulpteam 

als positief wordt ervaren. De leden van het vroeghulpteam zijn wat 

ouder dan de meeste maatschappelijk werkers, hebben een brede en gron-

dige kennis van de "sociale kaart" en worden als terzake kundig erva-

ren. 

Niet vergeten mag worden dat dit gunstige oordeel over het vroeghulp-

team in Den Haag gebaseerd is op de werkzaamheden en de taakopvatting 

van vier personen. De persoonlijke inzet van deze mensen kan in zeer 

belangrijke mate bijgedragen hebben aan de goede samenwerking en het 

hoge percentage inverzekeringgestelden met wie een vroeghulpcontact ge-

realiseerd wordt. 

Vergeleken met de vroeghulp in andere grote randstadsteden wordt in 



Den Haag een tamelijk hoog percentage van de inverzekeringgestelden be-

zocht
m) Dat het vroeghulpteam zo'n relatief hoog percentage van de 

inverzekeringgestelden heeft bezocht, vloeit naast de goede onderlinge 

samenwerking ook voort uit het felt dat in Den Haag de verdachten veel-

al van de diverse bureaus overgebracht worden naar het hoofdbureau. Dit 

maakt het voor het vroeghulpteam gemakkelijker de verdachten te bezoe-

ken. Ook zal de reistijd hierdoor teruggebracht worden, welke overigens 

door de keuze voor een vast team met een ustandplaats" op het politie-

bureau of in het paleis van justitie reeds gering zal zijn. 

Overigens zou het percentage inverzekeringgestelden dat op het politie-

bureau bezoek ontvangt nog verhoogd kunnen worden met het instellen van 

een weekenddienst, het verlenen van vroeghulp buiten de gemeente Den 

Haag (en sinds kort ook buiten Leiden en Delft) en het sneller doen 

melden van de inverzekeringstellingen aan de reclasseringsraad. 

13.4. Slotbeschouwing  

In de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn de resultaten van 

het onderzoek naar het functioneren van het vroeghulpteam in Den Haag 

besproken en is nagegaan welke doelstellingen van de vroeghulp beant-

woord werden. 

Vanuit deze resultaten zal de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ge-

wijd zijn aan het belang van de vroeghulp als zodanig. Wat betekenen de 

resultaten van dit onderzoek voor de vraag of vroeghulp -landelijk ge-

zien- gecontinueerd en uitgebreid moet worden; in welke vorm moet 

vroeghulp geboden worden en wat moet de inhoud ervan zijn? Los van de 

situatie in het arrondissement Den Haag zal aan deze aspecten aandacht 

worden besteed. 

x) In de eerste helft van 1978 werd in het arrondissement 's-Gravenhage 
27% van de inverzekeringgestelden op het politiebureau bezocht (voor 
de eerste helft van 1977 was dit 31%). Voor de arrondissementen 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren deze percentages respectieve-
lijk 6% (8%), 9% (11%) en 9% (6%). 
Zie ook: Linckens, P.J. en L.C.M. Tigges, Kwantitatieve gegevens 
over de vroeghulp, in: Justitiele Verkenningen, nr. 2, februari 
1979, biz. 71-88. 



13.4.1. Het beim& van de vroeghulE 

Als gekeken wordt naar de vijf doelstellingen van de vroeghulp, dan 

blijkt dat de reclassering in een grote stad als Den Haag middels de 

vroeghulp slechts in beperkte mate invloed heeft kunnen uitoefenen op 

het beperken van de omvang en de duur van de voorlopige hechtenis. 

Evenmin kan geconcludeerd worden dat de reclassering een zeer actieve 

bijdrage heeft kunnen leveren bij het aanvragen van een voorlichtings-

rapport door officier van justitie of rechter-commissaris. De hulpver-

leningsrelaties die na de vroeghulp met clienten zijn blijven voort-

duren, ontlenen bun grond mede aan het feit dat deze clienten zijn 

voorgeleid en dat voor hen een voorlichtingsrapport is aangevraagd. 

Met 232 van de 407 clienten wordt na de vroeghulp het contact met de 

reclassering voortgezet; voor 94 van de 232 buiten de aanvrage van een 

voorlichtingsrapport om; 39 van de 232 waren niet voorgeleid. Vroeghulp 

heeft voor het merendeel bestaan uit het verlenen van directe hulp en 

het verstrekken van informatie. 

Dit beeld is gebaseerd op vroeghulp in een grote gemeente en kan in zo-

verre verschillen van vroeghulp in kleine gemeenten, dat zich in een 

grote gemeente personele en organisatorische problemen zullen voordoen 

vanwege het grotere aantal betrokkenen van de zijde van Openbaar 

Ministerie, politie en reclassering en vanwege het grotere aantal in-

verzekeringstellingen. Hoe vroeghulp in de kleine gemeenten verloopt is 

niet bekend, omdat vroeghulp daar nog minder van de grond is gekomen. 

Het feit blijft dat ondanks de gekozen organisatievorm van een vast 

vroeghulpteam in een grote gemeente lang niet alle doelstellingen van 

de vroeghulp in gelijke mate gerealiseerd blijken te worden. 

Daarmee wil niet gezegd worden dat het verlenen van vroeghulp dan maar 

afgeschaft moet worden. Met het verlenen van vroeghulp op het politie-

bureau zijn immers personen bereikt die niet zijn voorgeleid en voor 

wie geen voorlichtingsrapport is aangevraagd, maar die toch zodanige 

problemen hadden dat na de vroeghulp het contact met de reclassering 

is blijven voortbestaan. Zonder vroeghulp zouden deze personen vermoe-

delijk niet onder de aandacht van de reclassering gekomen zijn. 

Bovendien verkeert de vroeghulp nog in een stadium van ontwikkeling, 



moet op veel plaatsen nog van de grond komen en -zal zich, zowel wat be-

treft inhoud als wat betreft organisatievorm, nog verder moeten uit-

kristalliseren. 

Voorts mag o.i. de continuering van de vroeghulp niet afhankelijk ge-

steld worden van de vraag of alle vijf genoemde doelstellingen gereali-

seerd worden. Reeds in de inleiding in hoofdstuk 1 is gezegd dat er 

verschil in opvatting bestond over de doelstellingen van de vroeghulp. 

De indruk bestaat dat ook na enige jaren vroeghulp de reclassering en 

de magistratuur de meeste waarde toekennen aan het verlenen van directe 

hulp en aan het op gang brengen van een hulpverleningsrelatie. Wellicht 

speelt daarbij voor de laatstgenoemde de overweging dat strafrechtelij-

ke beslissingen behoren tot de strikte competentie van officier van 

justitie of rechter-commissaris, waarin de reclassering volgens de ma-

gistratuur weinig of geen inbreng nag of kan hebben. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat realisatie van alle vijf 

doelstellingen niet in gelijke mate haalbaar lijkt. Mag hieruit de 

conclusie getrokken worden dat •de doelstellingen van de vroeghulp een 

ander accent moeten krijgen en aangepast moeten worden aan de haal-

baarheid? 

Vooralsnog kan deze vraag niet beantwoord worden zonder dat de clienten 

zelf ondervraagd zijn naar hun ervaringen met de vroeghulp. Om te kun-

nen beoordelen of vroeghulp niet meer behoeft te omvatten dan emotione-

le opvang en informatieverstrekking, is een onderzoek onder de clienten 

zelf noodzakelijk. De aard en inhoud van de vroeghulp is in dit onder-

zoek alleenbelicht door de ledenvanhet vroeghulpteam zelf en door maat-

schappelijk werkers die daarna met de clienten in contact kwamen. Aan 

de clienten zelf zal gevraagd moeten worden naar hun ervaringen met de 

vroeghulp; hebben zij vroeghulp op prijs gesteld, waaruit bestond de 

vroeghulp, wat hebben ze eraan gehad, waaruit zou volgens hen de vroeg-

hulp moeten bestaan? Pas na een dergelijk clientenonderzoek zal duide-

lijk kunnen worden waaruit de vroeghulp zou moeten bestaan. Ook mag 

niet voorbijgegaan worden aan het feit dat de effecten van de vroeghulp 

gezien moeten worden in het licht van de effecten van de overige reclas-

seringsactiviteiten. 



In de kritische heschouwing van de effecten van de vroeghulp zal ook 

gekeken moeten worden naar de resultaten van de vroeghulp in vergelij-

king met de resultaten van het "normale" werk van de reclassering. 

13.4.2. ORtimalisering huidiae situatie 

Zolang de vraag naar de doelstellingen en de inhoud van de vroeghulp 

nog niet beantwoord is, lijkt het niet alleen met het oog op de discus-

sie die hiervoor noodzakelijk is, maar ook met het oog op het directe 

belang van de verdachte en de beslissingen die over hem genomen zullen 

worden, gewenst de huidige situatie te optimaliseren. 

Dit omvat enerzijds de vraag op welke wijze het aantal vroeghulpcontac-

ten uitgebreid kan worden als noodzakelijke voorwaarde om voor een gra-

ter aantal inverzekeringgestelden de doelstellingen te kunnen realise-

ren. De tweede vraag heeft betrekking op de wijze waarop deze doelstel-

lingen beter gerealiseerd kunnen worden. Met de tweede vraag beginnend 

-optimalisering doelstellingen- zal de reclassering op landelijk 

niveau in discussie moeten treden met de rechterlijke macht inzake het 

vorderen van de voorlopige hechtenis en de gronden die daartoe nodig 

moeten zijn. In het directe contact tussen reclasseringsmedewerker en 

off icier van justitie of rechter-commissaris voor een bepaalde verdach-

te zal de reclassering nog nadrukkelijker dan nu reeds het geval kan 

zijn, de mogelijkheid van opschorting naar voren moeten brengen; zijn 

er gronden voor voorlopige hechtenis aanwezig; hoe reeel zijn de moti-

veringen voor deze gronden? In veel gevallen zal de off icier van justi-

tie de grand hanteren dat er een gewichtige reden van maatschappelijke 

veiligheid bestaat vanwege het vermoeden dat de verdachte een delict 

zal plegen waarop een gevangenisstraf van zes jaar of meer staat. Dit 

vermoeden zal veelal gebaseerd zijn op het criminaliteitsverleden van 

de verdachte of zijn sociale en/of persoonlijke omstandigheden. Hemmel 

en Scholten hebben erop gewezen dat een eventueel gevaar voor herhaling 

van het gepleegde delict niet betrouwbaar vastgesteld kan warden door 

alleen naar het verleden van de delinquent te kijken. N)  Daarvoor is een 

m) J.J. Hemmel, De officier van justitie als voorspeller van crimineel 
gedrag: een onderzoek bij preventief gedetineerden. In: Nederlands  
Tijdschrift voor Criminologie, 14e jrg., april 1972, 57-68; 
Th.W. Scholten, Officieren van Justitie en reclasseringsmedewerkers 
als voorspellers van specifieke recidive. In: Nederlands Tijdschrift  
voor Criminologie, 14e jrg., december 1972, 259-269. 



goed inzicht vereist in de sociale en persoonlijke omstandigheden van 

de verdachten waarover de reclassering waardevolle informatie kan aan-

dragen. De reclassering zou derhalve het werkelijkheidskarakter van de 

motiveringen kunnen verhogen. Bovendien kan zij nagaan of er andere 

mogelijkheden voor de verdachten aanwezig zijn. 

Ook de mogelijkheid van het aanvragen van een voorlichtingsrapport zou 

door de reclasseringsmedewerkers voortdurend onder de aandacht van de 

officier van justitie of rechter-commissaris gebracht moeten worden. De 

reclassering dient er daarbij zelf attent op te zijn dat alleen voor 

die gevallen waarin het met het oog op te nemen verdere stafrechtelijke 

beslissingen noodzakelijk is, een voorlichtingsrapport wordt uitge-

bracht. 

De doelstelling van de directe hulpverlening blijkt reeds in ruime mate 

beantwoord te worden. Dit betekent niet dat de reclassering haar aan-

dacht voor dit belangrijke punt mag laten verslappen. Wat de laatste 

doelstelling betreft (start hulpverleningsrelatie), moet de reclasse-

ring er vooral voor zorgen dat clienten die niet via een uit te brengen 

voorlichtingsrapport met haar in contact blijven, na de vroeghulp niet 

buiten haar aandacht gaan vallen, terwijl de noodzaak tot hulp aanwezig 

blijft. Dit zou kunnen door "harde" afspraken te maken over datum en 

plaats van verder contact en door ervoor te zorgen dat deze afspraken 

ook nagekomen worden. 

De vraag naar het uitbreiden van het aantal vroeghulpcontacten  houdt in 

dat vroeghulp nog verder uitgebreid moet worden naar andera gemeenten 

binnen het arrondissement. Het onderzoek in Den Haag heeft aangetoond 

dat vooral de personen die in het weekeinde in verzekering worden ge-

steld,geenvroeghulp krijgen. Vroeghulp zal dus ook uitgebreid moeten 

worden tot het weekeinde. 

Een uitbreiding van de vroeghulp brengt een aantal personele, financie-

le en organisatorische problemen met zich mee. Bezit de reclassering 

over genoeg mankracht, vooral in de steden, om alle inverzekeringge-

stelden te bezoeken; op welke wijze wordt de weekenddienst georgani-

seerd? 

Het probleem vandeonvoldoende mankracht (zeker inde grote steden) zou 

aanleiding kunnen zijn te overwegen of een selectie aangebracht moet 



worden in de clienten aan wie vroeghulp geboden wordt; en zo ja, op 

welke criteria zou deze selectie dan gebaseerd moeten zijn? Met het 

oog op deze discussie over selectiecriteria kan een aantal vraagpunten 

opgeworpen worden. 

Zou dan alleen vroeghulp geboden moeten worden aan de verdachten die 

voorgeleid worden? Uit het onderzoek bleek dat deze verdachten veelal 

toch wel in contact kwamen met de reclassering, via de aanvrage van een 

voorlichtingsrapport; de vroeghulp zal dit contact naar een eerder 

tijdstip verleggen. 

Moet vooral aan first-offenders of aan recidivisten vroeghulp geboden 

worden? Daze keuze zal mede afhangen van de keuze van doelstellingen en 

inhoud van de vroeghulp. First-offenders hebben wellicht meer behoefte 

aan informatie al dan niet over de strafrechtelijke gang van zaken. 

Kan zodanig geselecteerd worden dat alleen personen voor wie vroeghulp 

effect zal hebben, bezocht zullen worden; waaraan wordt dit effect dan 

afgemeten? 

In enkele arrondissementen bestaan richtlijnen voor het aanvragen van 

een voorlichtingsrapport. Bij een landelijke hantering van dergelijke 

richtlijnen zou overwogen kunnen worden juist die verdachten in de 

vroeghulpfase te bezoeken voor wie (vermoedelijk) geen voorlichtings-

rapport zal worden aangevraagd. 

De vraag is echter of het in de praktijk mogelijk is op deze wijze een 

selectie aan te brengen. Is het mogelijk op voorhand te weten of iemand 

voorgeleid zal worden, of een voorlichtingsrapport zal worden aange-

vraagd, of vroeghulp resultaat zal opleveren voor die bepaalde persoon? 

Ons inziens lijkt het noodzakelijk alle verdachten op het politiebureau  

te bezoeken, zeker als directe hulpverlening als een van de belangrijk-

ste doelstellingen wordt gezien. 

Deze uitbreiding van de vroeghulp tot alle inverzekeringgestelden die 

op het politiebureau zijn ingesloten, zal ongetwijfeld een grotere 

claim leggen op de mankracht die de reclassering kan vrijmaken voor het 

verzorgen van de vroeghulp. 

Ook al is met de introductie van de vroeghulp een nieuwe werksoort ge- 

creeerd, gezien de huidige financiele en economische situatie ligt een 



uitbreiding van de mankracht door de overheid niet in de lijn der ver-

wachtingen. N)  Het probleem van de selectie van de clienten wordt daar-

mee des te dringender; met welke clienten blijft de reclassering con-

tact houden; moet de hulpverlening door de reclassering verzorgd worden 

of kunnen andere personen ingeschakeld worden. 

De beoordeling of een verdachte hulp nodig heeft en waaruit deze zal 

moeten bestaan, zal o.i. aan professionele hulpverleners overgelaten 

moeten worden. Het eerste gesprek met de verdachte zal danookdoor maat-

schappelijk werkers gevoerdmoetenworden. Afhankelijk van de aard van de 

hulpvragen zou overwogen kunnen worden in een volgend stadium vrijwil-

ligers in te schakelen. Deze laatsten zouden allerlei klusjes kunnen 

opknappen of informatie kunnen verstrekken aan de verdachte. De profes-

sionele hulpverleners zouden zich dan moeten richten op het zoeken van 

behandelingsmogelijkheden en het opzetten van een behandelingsplan. 

Zij zijn ook de aangewezen personen om contact te onderhouden met off i-

cier van justitie of rechter-commissaris met betrekking tot het vorde-

ren van de voorlopige hechtenis, het eventuele opschorten daarvan en 

het aanvragen van een voorlichtingsrapport. 

Wel willen we erop wijzen dat aan het inschakelen van vrijwilligers 

inhoudelijke en organisatorische problemen verbonden zijn, zoals wer-

ving, selectie en organisatie; zie hiervoor ook het themanummer •van 

Justitiele Verkenningen 1977, nr. 1 (WODC), over vrijwilligers in de 

reclassering, in het bijzonder p. 20-21. 

Naast de genoemde problemen bij het inschakelen van vrijwilligers zal 

het voor de politie een bezwaar kunnen zijn dat zij voortdurend met 

m) Uit een onderzoek naar de tijdsbesteding van de reclasseringsmaat- 
schappelijk werkers met een full-time dienstverband in het najaar 
van 1977 is gebleken dat zij nog geen 1% van bun werktijd besteden 
aan vroeghulpactiviteiten (bezoeken van'clienten op het politiebureau 
en paleis van justitie en het schrijven van vroeghulprapporten). Men 
zou zich op basis hiervan en op basis van de in dit rapport weergege- 
ven resultaten kunnen afvragen of de reclassering niet een grotere 
prioriteit zou moeten toekennen aan de vroeghulp. Wellicht ook biedt 
het rapport over de tijdsbesteding voor de reclassering aanwijzingen 
uit welke categorieen werkzaamheden tijd vrijgemaakt kan worden voor 
het verlenen van vroeghulp. 
Zie hiervoor het rapport: Het reclasseringswerk: de tijdsbesteding, 
WODC-reeks Onderzoek en Beleid, nr. 9, Den Haag, 1978 



andere personen te maken heeft. Het verlenen van vroeghulp door een 

vast team was in Den Haag mede voortgekomen om dit laatste bezwaar te 

ondervangen. Een andere mogelijkheid zou dan ook kunnen zijn (in de 

middelgrote en grote gemeenten) gen of meer maatschappelijk werkers 

van de politie op het politiebureau te detacheren. Deze zou de eerste 

vragen om hulp kunnen beantwoorden, welke veelal emotionele opvang en 

het opknappen van klusjes betreffen. Bij andere hulpvragen zal dan de 

reclassering ingeschakeld moeten worden. 

Vanuit een dergelijke taakverdeling zal de reclassering meer tijd kun-

nen vrijmaken om te werken aan de vroeghulprapportage, aan het zoeken 

van beharidelings- en hulpverleningsmogelijkheden die dan in een behan-

delingsplan geconcretiseerd worden. Hierbij zal zij ook daadwerkelijk 

"op stap moeten gaan" om iets voor de verdachte te kunnen bewerkstelli-

gen. Nog nadrukkelijker dan uit het onderzoek van het vroeghulpteam 

bleek, kan de reclassering werken aan het realiseren van de doelstel-

lingen m.b.t.  het vorderen en het opschorten van de voorlopige hechte-

nis en het aanvragen van een voorlichtingsrapport (waarmee verdere 

reclasseringscontacten een vastere basis krijgen). Vroeghulp zal o.i. 

in dit stadium van haar ontwikkeling gericht moeten zijn op de reali-

satie van deze doelstellingen. Dan ook kan een aanzet gegeven worden 

tot een integraal beleid rondom de vroeghulp door alle betrokken par-

tijen (politie, advocaat en reclassering) die ieder hun eigen bijdrage 

daarin moeten leveren. N)  

Een apart punt van aandacht is de vorm waarin de vroeghulp is georga-

niseerd. Met een goede organisatie  zal een groter aantal personen gedu-

rende hun inverzekeringstelling bezocht kunnen worden. 

Dit kan gebeuren wanneer de inverzekeringstelling sneller bij de re-

classeringsraad bekend is; bijvoorbeeld zowel 's morgens als 's middags 

de inverzekeringstellingen doorgeven. 

m) Voor de onderlinge taakverdeling tussen politie, advocatuur en re-
classering in de eerste fase van de procesgang en de afsteming van 
elkaars activiteiten wordt verwezen naar de artikelen van R.L. 
Bergsma (politie en advocatuur) en L.C.M. Tigges (reclassering en 
advocatuur) in het themanummer van Justitiele Verkenningen, 1977, 
nr. 4 (WODC) over strafrechtelijke advocatuur. 



- 81 - 

In Den Haag was vanuit onvrede met de eerdere vorm waarin vroeghulp 

werd geboden, gekozen voor een vast team van vier reclasseringsmede -

werkers die zich uitsluitend op het verlenen van vroeghulp zouden rich-

ten. Op grond van het tamelijk hoge percentage vroeghulpbezoeken op het 

politiebureau in vergelijking met andere grote randstadsteden en op 

grond van de reacties van de partijen die met het vroeghulpteam contact 

hebben (politie, officier van justitie, rechter-commissaris) mag gecon-

cludeerd worden dat dit een goede opzet blijkt te zijn. Voortzetting 

van het vroeghulpteam inDen Haag lijkt dan ook het meest voorde hand te 

liggen. Bovendien verdient het o.i. sterke navolging in andere middel-

grote en grote steden. 

Bij een keuze voor een vast team van reclasseringsmedewerkers dat al-

leen vroeghulp verleent, verdienen drie punten de aandacht. 

Ten eerste is het om adequate hulp aan een client tekunnenbied,en nood- 

zakelijkdat men een zekere mate van continuiteit in de hulpverleningsrela-

tie brengt. Omdat een vast team voor de vroeghulp (zoals in Den Haag) 

geen verdere hulp biedt, dient ervoor gezorgd te worden dat de hulpver-

lening goed blijft doorlopen na de vroeghulp. Om dit te bewerkstelligen 

kan (zoals in Den Haag) gekozen worden voor registratieformulieren die 

doorgezonden worden aan de hulpverleningsinstellingen. Het gevaar be-

staat -zoals de uitkomsten van het onderzoek ook aangeven- dat de 

aansluiting van vroeghulp en verdere hulp niet altijd optimaal ver-

loopt, doordat na de vroeghulp niet meer aan de gesignaleerde problemen 

gewerkt is. Het werken met de registratieformulieren moet daarom een 

punt van aandacht zijn bij de evaluatie van de vroeghulp. Een mogelijk-

heid zou kunnen zijn het doorsturen van de registratieformulieren in 

principe altijd vergezeld te laten gaan met een persoonlijk gesprek 

tussen het lid van het vroeghulpteam dat met de client contact heeft 

gehad en de maatschappelijk werker die vervolgens met de client in 

contact gaat komen. 

Het tweede punt is dat de keuze voor een vast vroeghulpteam een grote 

mate van specialisatie in kan houden. De resultaten van het onderzoek 

naar het vroeghulpteam wijzen erop dat vroeghulp in zekere zin speci-

fieke werkzaamheden met zich meebrengt. Specialisatie kan het gevaar 



in zich bergen dat aan de contacten met de client te zeer vanuit een 

invalshoek van justitie en te weinig vanuit de optiek van de reclasse-

ring zelf inhoud wordt gegeven. Door de keuze voor een vast team wordt 

de kans op een dergelijke "bedrijfsblindheid" groter. 

Binnen de reclassering dient men zich hiervan bewust te zijn.
m) Overi-

gens kan dit gevaar gedeeltelijk ondervangen worden door de samenstel-

ling van het team regelmatig te wisselen. De uitkomsten van een discus-

sie over het oogmerk en de inhoud van de vroeghulp kunnen mede dit 

gevaar verkleinen, nl. wanneer uit de discussie mocht blijken dat na-

drukkelijk een relatie tussen vroeghulp en beperking voorlopige hechte-

nis onderschreven wordt. 

Het derde  aspect heeft betrekking op de bemanning van het team. Indien 

de vroeghulp voor een groot deel bepaald wordt door de persoonlijke 

inzet van het team, zullen er grote problemen kunnen ontstaan indien 

door omstandigheden juist die leden die zich sterk inzetten voor de 

vroeghulp, wegvallen. 

Vanwege het grote aantal inverzekeringstellingen alsmede het grote aan-

tal justitiefunctionarissen en maatschappelijk werkers die daarbij be-

trokken zijn, verdient het aanbeveling om in grote steden als Amster-

dam, Rotterdam en Utrecht de voorkeur te geven aan een vast vroeghulp-

team met inachtneming van de kanttekeningen die daarbij gemaakt zijn. 

De ervaringen iniDen Haag hebben laten zien dat de communicatie en de 

onderlinge samenwerking en verstandhouding beter verlopen, indien 

slechts enkele personen met de vroeghulp belast zijn. Het ondervangen 

van organisatorische problemen zal dan misschien moeten prevaleren bo-

ven het gevaar van eenzijdigheid en bedrijfsblindheid, mede omdat een 

goede organisatie sterk bepalend lijkt te zijn voor de realisatie van 

een aantal doelstellingen van de vroeghulp. 

Tenslotte een laatste opmerking. 

De reclassering kan ook in de huidige situatie de vragen naar uitbrei- 

ding van het aantal contacten en naar realisatie van de doelstellingen 

m) Door de leden van het vroeghulpteam werd dit gevaar ook als zodanig 
onderkend. 



verschillend beaccentueren. Legt ze de nadruk op het bezoeken van zo-

veel mogelijk inverzekeringgestelden of op het zo goed mogelijk rea-

liseren van de doelstellingen voor die clienten die vroeghulp hebben 

gehad. 

Ons inziens zal ernaar gestreefd moeten worden dat het belang van 

iedere inverzekeringgestelde in gelijke mate wordt behartigd, hetgeen 

impliceert dat in eerste instantie zoveel mogelijk personen vroeghulp 

dienen te ontvangen. 



SUMMARY 

1. Introduction  

Since January 1974 it has been regulated by law that rehabilitation 

(probation and parole) agencies can provide 'early intervention' for 

certain suspects held at police stations. This means that the agency 

contacts such suspects to see whether they are in need of help. 

In The Hague District, early intervention work has been organized in a 

special form. In a study special attention has been given to whether by 

this form of organization the objectives of early intervention work can 

be achieved and in what degree. 

In order to obtain a clear idea of early intervention work it is 

necessary to deal briefly with the concept of pre-trial detention and 

with the rehabilitation of offenders in the Netherlands. After an 

explanation of the research design, the results will be given and their 

significance discussed. 

2. Pre-trial detention 

2.1. Detention for auestionina ('verhoor') 

When the police suspect a person of a serious crime, he may be detained 

at a police station for six hours. Article 67 of the Code of Criminal 

Procedure defines the arrestable offences as crimes carrying a maximum 

penalty of at least four years' imprisonment and some other crimes. The 

law also provides that in the case of persons who have no fixed address 

all crimes carrying a penalty of imprisonment are arrestable offences. 

2.2. Police detention ('inverzekerinastelling') 

A person who has been detained for six hours for questioning may be 

kept in detention for a further period not exceeding 48 hours by order 

of an Assistant Public Prosecutor. Police detention is possible only if 

the person concerned is suspected of an arrestable offence. The 

Assistant Public Prosecutor is obliged to inform the Public Prosecutor, 

who has three options open to him: 

a. he may set the suspect free; 

b. he may order the period of detention to be extended for a further 



maximum of 48 hours; 

c. he may order the suspect to be brought before him. 

2.3. Remand in custody ('voorloRige hechtenis') 

a. Remand in custody for six days ('bewaring') 

Before the end of the period of police detention the Public 

Prosecutor may bring a suspect befor the Examining Magistrate with 

a request that the suspect be remanded in custody for a maximum 

period of six days. 

The Examining Magistrate may comply with such a request only if the 

person in question is suspected of an arrestable offence and if 

certain sets of circumstances are fulfilled (Code of Criminal 

Procedure art. 67a para. 1 and 2). 

On the application of the Public Prosecutor, the Examining Magistrate 

may extend the period of custody for a further maximum of 6 days. 

b. Remand in custody for thirty days ('gevangenhouding') 

Before the end of the first of second six-day remand in custody the 

Public Prosecutor may apply to a District Court, sitting in chambers, 

for the suspect to be remanded in custody for a maximum period of 

thirty days. This period may be extended twice on the application 

of the Public Prosecutor, on each occasion for thirty days. 

The case must be brought to trial before the end of the third thirty-

day period of custody, i.e. before the 102nd day of custody (excluding 

police detention). 

Remands in custody may be suspended conditionally (provisional release) 

at any time. 

3. Rehabilitation of offenders in the Netherlands 

In the Netherlands, care for people coming into contact with the 

criminal law is allotted to a special social work agency. Unlike those 

in the English-speaking countries, this agency is not organized 

seperately for probation on the one hand and parole and after-care on 



the other. This means that the agency is active on behalf of 

offenders from their initial contact with the police up to and 

including after-care, if they are convicted. This period can be divided 

up into phases (of assistance): early intervention work, pre-trial 

detention, trial, imprisonment and after-care. Assistance to clients is 

important in all these phases. 

Besides this, services are rendered to the judicial authorities, mostly 

by making presentence reports for the purpose of trial, but also in 

connection with conditional release if the offender has been sentenced 

to a lengthy term (more than about nine months). 

The clients usually come into contact with the probation and parole 

agency because the Public Prosecutor or Examining Magistrate asks for 

a background report. In practically every case the client has the right 

of choosing to remain in contact with the agency or not. 

4. Early intervention work  

Since January 1974, changes in the law became effective which enabled 

early intervention work to be done at police stations. Provisions were 

added to the Penal Code to the effect that the Secretary of the 

Rehabilitation Board must be notified forthwith of detentions by the 

police (Police Detention) and that, if a report has been drawn up with 

reference to this, the Public Prosecutor must take cognizance of that 

report before asking for a remand in custody. 

The discussion of this Bill in the Lower House of the States-General 

revealed that the members of the House regarded early intervention 

work mainly as a means of reducing the frequency and duration of 

remands in custody. The probation and parole agency would presumably 

be able to gather information on the suspect's personal and social 

circumstances and on possible means of help. This information could be 

taken into account in the decisions regarding a remand in custody (to 

remand the suspect, to terminate or suspend the remand). 

From the outset, the probation and parole agency has placed the 

emphasis on other functions of early intervention work. It attached 

great value to giving support to the suspect and -if necessary-

starting a process of help (assistance). Furthermore, the agency wanted 



6. Research design 

to be able to influence requests for presentence reports for the 

purpose of trial; previously, this initiative was taken solely by the 

judiciary. 

To sum this up, five objectives of early intervention work can thus be 

defined: 

1. to limit the use of remands in custody; 

2. to limit the time of remand; 

3. to assist the detained person with his immediate problems; 

4. to initiate a process of assistance if this is necessary; 

5. to have a voice in the judiciary's policy regarding requests for 

presentence reports. 

5. Reasons for the research 

-87 - 

Since early intervention work got under way in the Netherlands (mainly 

in the cities), little research has been done and little is known about 

the results of the early intervention. 

In The Hague District, early intervention work has been organized since 

1976 differently from the national system. In that district early 

intervention is provided by a permanent team of (four) social workers 

doing only this kind of work. The team adopted this form of organization 

in order to get better collaboration between the police, judicial 

authorities and the rehabilitation agency, and to find a more efficient 

and more effective manner of providing early intervention. 

The Scientific Research and Documentation Centre of the Ministry of 

Justice made an evaluation study for this purpose, with the focus on 

the functioning of the early intervention team. Such a study should 

relate the functioning of the early intervention team both to the form 

of organization and to the objectives of the early intervention work. 

There are three distinct phases in the early intervention process: 

1. arrangement of the early intervention interview with the suspect at 

the police station; 

2. the course, nature and substance of this interview; 
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3. the follow-up to the interview. 

To determine whether early intervention work meets its objectives 

require a panel study. Data will have to be gathered not only about 

the early intervention interview itself and the suspect's situation at 

that moment, but also about his situation some time after he has been 

detained by the police. Owing to practical considerations the research 

data were not gathered from the detained persons but from the 

rehabilitation workers. 

Information on the substance of the early intervention interview and 

its follow-up were recorded on registration forms. Completion of these 

forms was started in June 1977 and was continued till October 1977. 

7. Results 

In this summary detiled results will not be given, but special 

attention will be given to the objectives of the early intervention. 

In a period of five months 47% of the suspects detained by the police 

were in contact with the probation and parole agency under the early 

intervention scheme. The rehabilitation workers' activities consisted 

mainly of providing information on judicial aspects and on possibilities 

of assistance, giving emotional support and doing all kinds of odd jobs. 

Contact with rehabilitation workers continued for two-thirds of the 

suspects visited during detention. 

Although the study itself cannot give a direct answer regarding the 

objective of limiting remands in custody, supplementary discussions 

with Examining Magistrates and Public Prosecutors were of some help 

here. They revealed that early intervention work was not able to 

contribute much in limiting the use of remands in custody, but it did 

contribute to limit their length. The probation and parole agency can 

sometimes submit an alternative to remand in custody to the Examining 

Magistrates, making suspension of the remand possible, in some cases 

subject to certain conditions. 

These discussions revealed furthermore that suspension will often be 

considered if the suspect's personal circumstances do not make 

deprivation of liberty desirable, as in the cases of persons with 



mental or family problems, drinking or drug problems. But realistic 

alternatives to remand in custody, for instance, possibilities of 

treatment in clinics and reception centres, prove to be very limited. 

The early intervention objective of limiting the use of remands in 

custody was therefore only achieved to a limited extent. 

According to this study, the main significance of early intervention 

work seems to be in direct assistance, such as carrying out all kinds 

of odd jobs, giving emotional support and providing information. 

This objective is amply achieved by the early intervention work in The 

Hague. 

Another objective was to start the intervention process at the earliest 

possible stage. 

In The Hague District, the assistance continued with two-thirds of the 

suspects with whom there had been an early intervention interview. 

Factors apparently playing a role in this are the nature of the offence 

and the request for a presentence report. Together with the presence of 

more personal problems, the seriousness of the offence will probably 

be a motive for requesting a presentence report, with which follow-up 

contact is established between the rehabilitation agency and the 

suspect. 

The main importance of early intervention work seems to be to give 

information on the penal procedure and on the possibilities of 

assistance, and to give emotional support. Steps can be taken to find a 

solution for any problem that may emerge during the early intervention 

interview. 

Problems of a serious nature cannot be solved within the scope of early 

intervention work; further assistance is necessary in such cases. 

The study shows that further contact continues, particularly with 

suspects in very urgent need of help, although the rehabilitation 

agency lost contact with a number of them. 

Would the contact that did continue have been established without early 

intervention work? In cases where a presentence report has to be made 

it probably would, although early intervention reporting may also have 

influenced the request for such a report. The research also showed, 



however, that further aid contact continued after the early intervention 

work. 

The importance of early intervention work with respect to further 

assistance seems to be mainly in the fact that more clients are helped 

and that the probation and parole agency already has information about 

the client via the chosen registration procedure. An aid relationship 

geared to his needs can be started more quickly. Perhaps this produces 

better results. 

The rehabilitation agency was thought to be able to get some control 

over requests for presentence reports  by means of the early intervention 

work. The study showed that most of these reports were asked for by the 

Examining Magistrate or the Public Prosecutor. 

The early intervention team, however, had some influence on whether or 

not a report was requested, because in the consultations between the 

team and the Examining Magistrate or the Public Prosecutor (early 

intervention reporting), this subject was raised explicitly or 

implicitly. 

Yet there was a group of 107 of the suspects for whom presentence 

reports were requested and about whom there had been no consultation. 

The basic considerations for having early intervention given by a 

permanent team were that this form of organization  might bring about 

better cooperation between police, judicial authorities and rehabili-

tation agency and that time and energy would be used efficiently. In 

view of the results of the study these expectations seem to have been 

fulfilled. The choice of permanent staffing of the early intervention 

team brought about good cooperation and understanding between the 

rehabilitation agency on the one hand and the judicial authorities on 

the other. 

After initial mistrust of early intervention work on the part of the 

police, the choice of a permanent team brought about mutual respect for 

each other's work. The early intervention team are readily accessible; 

the social workers are often present at the police station or in the 

court house; the team consists of a permanent staff of four who do 

early intervention work only and hence can spend comparatively more 

time on it. As compared with early intervention work in other Dutch 



cities, a fairly high percentage of persons detained by the police are 

visited. Such a comparatively high percentage will presumably not only 

result from the good cooperation but also from the fact that in The 

Hague suspects are mostly taken from the various police stations to 

police headquarters. This makes it easier for the team to visit them 

and reduces travelling time. 

Although no information is available yet about the substance of early 

intervention work in the other Districts, it might be concluded from 

this study that a permanent team of rehabilitation workers appears 

to be the ideal form for early intervention work in big cities. With a 

permanent team more detained persons can be visited at the police 

station; this is important because early aid visiting is a necessary 

condition for the achievement of its objectives. 

8. Conclusions and Discussion  

What conclusions can be drawn from this study regarding the advisability 

of continuing early intervention work? 

Despite the choice of an organization with a permanent team in a big 

city, it is evident that all the objectives of early intervention work 

are by no means being achieved to the same degree. Can it be concluded 

from this that early intervention objectives should be given a different 

emphasis and geared to what is attainable? 

This question cannot be answered yet without questioning the clients 

themselves about their experiences of early intervention. In order to 

judge whether early intervention work need comprise anything more than 

moral support and the provision of information, research among the 

clients themselves is necessary. They will have to be asked about their 

experience of the early intervention work; what did it consist of, did 

they appreciate it, what should it consist of in their opinion? 

As long as the question of the objectives and content of early 

intervention work has not been answered, it seems advisable to 

optimalise the present situation, not only in view of the necessary 

discussion but also in view of the immediate interests of the suspect 



and the decisions that will be taken about him. 

This would involve on the one hand the question of how the number of 

early intervention contacts can be increased as an essential condition 

for achieving the objectives for a larger number of detained persons. 

The second question relates to the way in which these objectives can be 

better achieved. 

To start with the second question -optimalizing the objectives-

rehabilitation agencies will have to discuss at the national level with 

the judicial authorities with regard to requests for remand in custody 

and to the criteria that are being applied. 

In the direct contact between rehabilitation worker and Public 

Prosecutor or Examining Magistrate with respect to a given suspect, 

the rehabilitation worker will have to stress more than he can at 

present the possibility of suspending the remand. Also there is need 

for a discussion of whether the criteria for remands in custody exist 

and how realistic are the arguments supporting the criteria. 

The rehabilitation worker could give more weight to such arguments by 

providing factual information on the suspect's social and personal 

circumstances and by ascertaining whether there are any other options 

for the suspect. 

The possibility of requesting a presentence report should also be 

constantly brought to the attention of the Public Prosecutor or the 

Examining Magistrate. 

The objective of direct assistance is already being amply met. This 

does not mean that the probation and parole agencies should allow their 

attention to this important point to slacken. 

As to the last objective (starting the process of assistance), the 

agency must above all ensure that as long as the need for assistance 

is still present clients who remain in contact with the agency for 

reasons other than a presentence report are not lost sight of after the 

early inteivention work phase. 

The second question, that of increasing the number of early intervention  

contacts involves the further extension of early intervention work to 

other towns. The study in The Hague has shown that especially people 

detained at weekends get no early intervention. Early intervention work 

will therefore have to be extended to weekends as well. 



Expanding early intervention work entails a number of problems involving 

personnel and financial and organizational problems. Do probation and 

parole agencies have sufficient manpower, especially in the towns, to 

visit all persons detained by the police; how, is weekend duty to be 

organized? 

The problem of insufficient manpower (especially in the big cities) 

might give grounds for considering whether a selection should be made 

of clients offered early intervention; and if so, what should the 

selection criteria be? Possible criteria are: 

- offer early intervention only to suspects brought to court? 

- offer intervention mainly to first offenders of habitual offenders? 

- offer intervention only to persons for whom it will be effective? 

- visit in the early intervention phase precisely those suspects for 

whom presentence reports will (presumably) not be requested? 

It is questionable, however, whether it is practical to make a 

selection on these lines. Is it possible to know in advance whether 

someone will be brought to court, or whether a report will be requested, 

or whether early intervention work will produce results for that 

particular person? In our view it seems necessary to visit all suspects 

at the police station, especially if direct assistance is regarded as 

one of the major objectives. This initial visit could be brief, and a 

selection of clients could be made afterwards. The recruitment of 

volunteers might also be considered. These volunteers could do the odd 

jobs or provide information, while the professional helpers could 

concentrate on determining the type of treatment required and drawing 

up a treatment programme. 

Another possibility (in medium-sized and large towns) might be to 

assign one or more police social workers to work at the police station. 

Such an allocation of duties would give the probation agency more time 

to work on early intervention work reporting as a means of achieving 

the objectives with respect to requests for and suspension of remands 

in custody and requests for presentence reports (forming a firmer basis 

for further rehabilitation contact). In our opinion, early intervention 

work at this stage in its development should concentrate on achieving 

these objectives. 



A separate point needing attention is the form in which early inter-

vention work is organized. With a good organization,  more people can be 

visited during detention. This can be done if detention is reported 

more quickly to the rehabilitation board. For example, notification of 

detentions could be made both in the morning and the afternoon. 

In The Hague, dissatisfaction with the earlier form of early 

intervention work led to the setting up of a permanent team of four 

rehabilitation workers who were to act solely as early intervention 

workers. In our opinion, this should serve as a model for other 

medium-sized and large towns, as a fairly high proportion of suspects 

could then be visited. 

In opting for a permanent team of rehabilitation workers doing early 

intervention work only, three points require attention. 

First,  in order to provide adequate help for a client, there must be a 

certain degree of continuity in the relationship. Since a permanent 

early intervention team provides no further help, the proper continuation 

of assistance after early intervention should be arranged for. To 

accomplish this, registration forms could be used which are sent on to 

the institutions providing further assistance. As the results of the 

study have also shown, there is a danger that the link-up between early 

intervention work and further assistance will not always be optimal 

because the early intervention work on the problems discovered is not 

followed up. 

The second  point is that the use of a permanent early intervention team 

may imply a high degree of specialization. Specialization may involve 

the risk that contact with the client is approached too much from the 

point of view of the judicial authorities and too little from the 

aspect of rehabilitation itself. Opting for a permanent team increases 

the risk of the occurence of a certain degree of 'occupational 

blindness'. The rehabilitation agency shoud be aware of this. 

The third  aspect relates to the staffing of the team. If early inter-

vention work is largely determined by the team's personal effort, major 

problems may arise if circumstances deprive the team of the very 

members who put a great effort into this work. 



A final remark. 

In the present situation too, rehabilitation agencies can emphasize the 

questions of increasing the number of contacts and of achieving the 

objectives in different ways. Should they emphasize visiting as many 

detained persons as possible or should they emphasize optimum achievement 

of the objectives for the clients who have had early intervention? In 

our view, an effort should be made to pay equal attention to interest 

of all those detained by the police, which means that in the first instance 

intervention should be provided for as many people as possible. 
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