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WOORD VOORAF 

Dit rapport is het laatste in een reeks van 
drie verslagen die zijn verschenen in het kader 
van het onderzoekproject 'Contacten van de 
jeugdpolitie met allochtone jongeren'° 1 . Eer-
der is het rapport 'Allochtone jongeren bij de 
jeugdpolitie deel I' verschenen. Dit eerste 
deel geeft een getalsmatige beschrijving van 
de aantallen, aard en de afdoening van con-
tacten van allochtone jongeren met de jeugdpo-
litie. 

In het tweede onderzoekrapport wordt ver-
slag gedaan van de observaties op de bureau's 
en de gesprekken met de betrokken jongeren en 
rechercheurs. Hiermee wordt een meer in- 
houdelijk beeld gegeven van het politie-
optreden in contacten met zowel allochtone als 
autochtone delinquenten. 

Het derde rapport bevat een samenvatting van 
de belangrijkste resultaten uit het 
observatie-onderzoek. Naar aanleiding van deze 
resultaten wordt hierin gepoogd een samen-
hangend geheel van conclusies en aanbevelingen 
te presenteren. 

Mijn dank gaat allereerst uit naar de 
medewerk(st)ers van de drie afdelingen Jeugd-
politie en naar de jongeren die we daar hebben 
mogen ontmoeten en spreken. 

01  Het onderzoek -mogelijk gemaakt door subsi-
dies van de Interdepartementale Commissie 
Minderhedenbeleid en het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum- werd uit-
gevoerd onder auspicien van de 
Coordinatiecommissie 	Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming. 	Dit laatste 
betekent niet dat de inhoud van dit rapport 
het standpunt van deze commissie weergeeft. 



Frans Mahlschlegel van het Politiestudie-
centrum ben ik erkentelijk voor de hulp bij de 
orientatie in de literatuur. Oak ben ik Mimo 
Marinelli erkentelijk voor zijn vele waarde-
voile adviezen en commentaren bij de door ons 
gehanteerde interviewschema's en 
interviewprocedures. 

Een onderzoek van deze omvang kan onmogelijk 
in een tijdsbestek van drie jaar door e'en per-
soon worden uitgevoerd. Agnes van Bunk, Ad van 
Loon en Mieke Hoefnagel dank ik derhalve voor 
de langdurige samenwerking. In het bijzonder 
verdienen de eerste twee medewerkers ver-
melding, daar ze de concept-teksten hebben ge-
schreven over de interviewprocedures en het 
verloop van de observatie. Verder ben ik de 
stagiaires erkentelijk die aan de verzameling 
van de gegevens hun bijdrage hebben geleverd. 
In het bijzonder ondervond ik van Jose 
Francken, Ineke Heil en Sylvia Karg veel 
ondersteuning. Peter van der Laan ben ik er-
kentelijk voor de suggesties en commentaren op 
een eerdere versie van dit rapport. 

Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit 
near de supervisor van dit project, dr. Josine 
Junger-Tas. Zij gaf mu j de benodigde inspira-
tie, strikte steun en vrijheid om het onderzoek 
af te ronden. 

's-Gravenhage, juni 1986 

Erik van der Hoeven 



TER INLEIDING 

In 1984 is het eerste rapport van de Com-
missie Kleine Criminaliteit verschenen. Het 
rapport is in de eerste pkaats het resultaat 
van het streven van de overheid jets te doen 
aan de aard en omvang van de toegenomen kleine 
criminaliteit • -vandalisme, diefstal, 
verkeersdelicten e.d.7. Na een analyse van de 
achtergronden van deze criminaliteit wordt in 
het rapport de aandacht gevraagd voor een van 
de keerzijden van de pluriforme samenleving 
waarin wij momenteel leven, de binding van de 
jeugdige burgers met deze pluriforme samen-
leving kan verslechteren. Deze keerzijde wordt 
gezien als de belangrijkste 
criminaliteitsbevorderende factor. 

In verband met het politiewerk is deze 
gedachtengang in zoverre relevant dat het im-
pliceert dat de beheersing van -met name de 
kleine- criminaliteit niet louter kan warden 
afgewenteld op politie en justitie. 

Nu lijkt dit idee voor de politie zeker niet 
ongelegen te komen. Zo is het rapport 
'Politiele misdaadbestrijding', (Fijnaut e.a., 
1985) weinig optimistisch over de moge-
lijkheden voor de politie om te komen tot een 
betere beheersing van de criminaliteit (zowel 
groot als klein). Met betrekking tot jeugdige 
delinquenten -de groep die het grootste deel 
van de kleine criminaliteit voor haar rekenihg 
neemt- trekt Junger-Tas (1985) vergelijkbare 
conclusi es. 

Politie en justitie blijken nauwelijks een 
bijdrage te leveren aan de beheersing en ver-
mindering van jeugddelinquentie. Dat wil 
zeggen: de contacten met politie en openbaar 
ministerie dragen niet bij tot vermindering van 
delinquentie, noch tot vermeerdering. De be- 
lingrijkste 	delinquentiebelemmerende 	factor 
blijkt een goede sociale integratie van de 



jeugdigen in instituties als gezin, school en 
vrije tijd. 

Het centrale kenmerk van deze onderzoekre-
sultaten is dat omgevingsfactoren de grootste 
verklaringskracht hebben voor het ontstaan en 
voortduren van delinquentie° 2 . 

Vanuit dit gezichtspunt doet Junger-Tas dan 
ook aanbevelingen waarbij een sociopreventieve 
-in pleats van een politieel of justitieel 
repressieve- benadering overheerst (meer con-
trole op school tegen spijbelen, ;neer toe-
zichthoudende functies, verhoging participatie 
aan schoolgebeuren e.d.). Het gaat er om de 
binding met de samenleving te versterken en 
situaties die 'uitnodigen' tot delinquentie te 
verminderen. Een benadering die oak duidelijk 
to herkennen is in de aanbevelingen van de 
eerdergenoemde commissie Kleine Criminaliteit 
(meer controle op bus, tram en metro tegen 
zwart rijden, meer zichtbare bewaking in win-
kels, betere beveiliging van openbare gebouwen 
e.d.). 

Bij de aanbevelingen van deze commissie is 
het niet meer de vraag "wat kunnen we doen om 
delinquentie te verminderen", maar "hoe kunnen 
we het best de gelegenheden inperken voor het 
ontstaan van bepaalde vormen van 
delinquentie". Het gevolg is dat de aandacht 
voor de dader near de achtergrond verschuift. 
Junger-Tas schetst nog wel enkele consequen-
ties van de socia-preventieve benadering voor 
het functioneren van de (jeugd)politie en het 
openbaar ministerie, maar dit is nog weinig 
uitgewerkt. Haar anderzoek was bier ook niet 
op gericht. In dit rapport trachten we deze 
leemte op te vullen door op deze lijn voort te 
borduren. 

02 Vgl. ook Clarke, 1985) deze beschrijft het 
proces van een lenge onderzoektraditie van 
het Home Office waarbij steeds duidelijker 
de visie heeft post gevat dat niet de 
delinquent als persoon (en diens disposi-
ties) aangrijPingspunt vormen voor 
criminal iteitsbeheersing (resocialisatie, 
behandeling e.d.) maar de factoren in de 
omgeving waarin de delinquent zich beweegt 
en opgroeit. 



Dat het beleid uitgaat van een pluriforme 
samenleving, getuigt ook diens aandacht voor 
de etnische minderheden. In verband met de 
criminaliteitsproblematiek wordt ten aanzien 
van de minderheden verontrusting geuit omtrent 
hun aandeel in de criminaliteit (zie Allochtone 
jongeren bij de Jeugdpolitie, deel I). Verder 
leeft bij politie en justitie over het algemeen 
een onbekendheid met allochtone bevolkings-
groepen en is men zoekende naar de meest 
adequate aanpak. 

Dit laatste vormde de directe aanleiding tot 
dit onderzoek. De doelstelling is: 

een systematische verzameling van informa-
tie ten behoeve van het streven reeds in een 
vroeg stadium adequate hulp en steun te 
bieden aan jongeren aan etnische min-
derheidsgroepen die met de politie in aan-
raking komen (teneinde een verdere 
doorstroming binnen het justitiele circuit 
te voorkomen en/of hulpverlening te bevor-
deren). 

Omdat de hulpverlening als invalshoek is 
gekozen, vond het onderzoek bij de jeugdpolitie 
plaats. Tijdens het verloop van het onderzoek 
werd ons in toenemende mate duidelijk. dat de 
allochtonenproblematiek in dit verband niet 
zinvol kon worden beschouwd zonder een be-
spreking te wijden aan het functioneren van de 
jeugdpolitie in het algemeen. Aanbevelingen 
omtrent allochtone politiecontacten kunnen im-
mers pas gedijen in een a4gemeen aanvaard ade-
quaat politiefunctioneren. Juist bij dit 
laatste werden -zoals hiervoor is aangeduid-
(empirische) kanttekeningen geplaatst. 

In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan 
op de probleemstelling van het onderzoek, de 
onderzoekgroep en het door ons gehanteerde in-
terpretatiekader. Aan de hand van dit kader 
worden enkele thema's vastgesteld waarmee de 
politiecontacten kunnen worden beschreven. 

Naar aanleiding van deze thema's schetsen 
we in het tweede hoofdstuk een algemeen beeld 
van het optreden door de jeugdpolitie. De dif-
ferentiatie naar de drie onderzochte af-
delingen jeugdpolitie uit Rotterdam, Eindhoven 
en Utrecht resulteert in een kader van waaruit 
de vergelijking tussen allochtone en 
autochtone contacten heeft plaatsgevonden. 



Het resultaat van deze vergelijking -waar-
bij in het bijzonder de knelpunten en moge-
lijkheden worden beschreven voor een meer 
bevredigend politie-optreden- komt in het 
derde hoofdstuk aan de orde. 

Het vierde en laatste hoofdstuk bevat de 
aanbevelingen. Hierin trachten we vanuit het 
interpretatiekader een samenhangend geheel van 
Tichtlijnen te formuleren voor een meer bevre-
digende afhandeling van politiecontacten met 
jeugdigen (zowel allochtoon als autochtoon). 
Richtlijnen die ons inziens aansluiten op een 
'sociopreventieve' benadering in de beheersing 
van de (kleine) criminaliteit. 



1 HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de 
probleemstelling, onderzoekgroep, onderzoekme-
thoden en het kader van het onderzoek 
besproken°I. 

1.1 Probleemstelling 

De probleemstelling van het onderzoek is 
tweeledig: 

- hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering 
van haar taak om met allochtone jongeren 
in 	vergelijking 	met 	Nederlandse 
jongeren?° 2  

- welke beperkingen en mogelijkheden liggen 
er in deze politiecontacten met allochtone 
jongeren voor een optimale start van een 
hulpverlening? 

°I Voor een meer volledige verantwoording van 
de onderzoekopzet en de daarbij gehanteerde 
instrumenten. verwijzen we naar het onder-

. zoekrapport 'Allochtonen en Autochtone jon-
geren bij de Jeugdpolitie'. Deel II. Hierin 
wordt 	tevens 	het 	verloop 	van 	de 
dataverzameling uitvoerig beschreven en 
becommentarieerd. Aan het interpretatieka-
der is een apart hoofdstuk gewijd. 

02  Artikel 28 van de Politiewet luidt als 
volgt: "De politie heeft tot taak in onder-
geschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsre-
gelen te zorgen voor de daadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde en het verlenen 
van hulp aan hen die deze behoeven. 

1 
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Zoals uit de formulering van de probleem-
stelling blijkt, is er voor gekozen het onder-
zoekproject te laten plaatsvinden bij de 
jeugdpolitie. De reden hiervoor vindt uitein-
delijk zijn grand in de doelstelling zelf: 
daze vermeldt nadrukkelijk 'hulpverlening' (in 
de ruime betekenis) als invalshoek. 

Omdat de hulpverleningstaak van de politie 
jegens jeugdigen bij de afdeling jeugdPolitie 
het meest uitgewerkt en/of gerealiseerd is, 
heeft het onderzoek bij dit gespecialiseerde 
onderzoek van de politie-organisatie plaatsge-
vonden. In concreto waren de jeugdpolitie-
afdelingen van Rotterdam, Eindhoven en Utrecht 
bij het onderzoek betrokken". 

1.2 Onderzoekgroep en onderzoekmethode 

Als onderzoekeenheid is gekozen voor het 
contact van rechercheurs met een jongere in 
verband met een 'zaak'. Meestal betreft daze 
zaak een gepleegd delict, niet zelden kan dit 
ook betrekking hebben op probleemgedrag zoals 
weglopen of een verzoek on hulp of bemiddeling. 
Als leeftijdsgrens van de betrokken jongere is 
voor de 'delictcontacten' 18 jaar en voor de 
'probleemcontacten' 21 jaar gehanteerd. De 
contacten in verband met aangiften van mis-
drijven -die soms door jeugdige slachtoffers 
worden gedaan- zijn niet in het onderzoek be-
trokken. Het gaat dus alleen on contacten met 
'daders'. 

De onderzoekpopulatie bestaat uit alle con-
tacten die de drie afdelingen Jeugdpolitie in 
1983/1984 hebben afgehandeld. Gedurende het 
verblijf bij de diverse afdelingen -dat in 
Rotterdam en Eindhoven ruim een half jaar heeft 
geduurd en in Utrecht vier maanden- zijn van 
die periode de contacten geregistreerd (in to-
taal 2189). 

Via daze registratie -dat aan de hand van 
de dagrapporten en beschikbare kaartsystemen 
is uitgevoerd- is informatie verkregen over 
o.m. leeftijd, sexe en etniciteit van de jon- 

" Zie voor de criteria die bij daze keuze zijn 
gehanteerd, het rapport 'Allochtone jon-
geren bij de Jeugdpolitie deel I, par. 1.2). 



gere, aard van het delict/probleemgedrag, duur 
van het contact, eerdere politiecontacten en 
de afdoening. 

Van deze 'geregistreerde contacten' zijn 
ruim 300 contacten van autochtone en allochtone 
jongeren geobserveerd. Na afronding van het 
geobserveerde contact zijn korte aanvullende 
interviews afgenomen bij zowel de betrokken 
jongere als de rechercheur. Voor de observatie 
en interviews is gebruik gemaakt van voorge-
structureerde schema's. Er is informatie ver-
zameld over de 'zaak', de jongere en diens 
leefomstandigheden, de rechercheur, de inter-
actie tussen rechercheur en jongere, de af-
doening en de hulpverlening die door de 
rechercheur wordt geboden. 

Aan de allochtone jongeren van wie de con-
tacten zijn geobserveerd, is gevraagd toe te 
stemmen in een vervolginterview. Deze inter-
views, waarvan er in totaal 62 zijn afgenomen, 
hebben enkele maanden na het bewuste politie-
contact plaatsgevonden. In dit interview zijn 
de reacties vanuit de omgeving op het politie-
contact, de delinquentie, sociale omstan-
digheden en etnische aspecten aan de orde 
gekomen. 

1.3 Het interpretatiekader. 

In het bovenstaande is de hulpverlening als 
basisconcept genoemd voor het onderzoekpro-
ject. Door de voortgang van het project heeft 
dit concept zich verder ontwikkeld en 
uitgekristalliseerd. 	Deze 	'specificering' 
kreeg 	gestalte 	vanuit 	drie 	invalshoeken, 
namelijk: 

- erkenning van de mondigheid van de jeugdige 
- uitgaan van de feitelijke situatie in de 

drie onderzochte steden 
- aansluiten 	bij 	recente empirische be- 

vindingen 	omtrent 	'bindingstheorie' 	en 
jeugddelinquentie. 

Door het eerste punt als invalshoek te nemen 
wordt voortgebouwd op een denken dat in 
justitiekringen steeds meer ondersteuning 
krijgt. 

3 
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Vooral door het rapport van de Commissie 
Herziening Strafrecht voor jeugdigen (commis-
sie Anneveldt) wordt uitdrukkelijk de nadruk 
gelegd op versterking van de rechtspositie en 
op de mondigheid van jongeren in het 
straf(proces)recht. 	Zij 	stelt: 	"de 	be- 
schermingsgedachte in het 
kinderstrafprocesrecht is er de oorzaak van dat 
rechtswaarborgen die voor volwassenen gelden 
aan jeugdigen warden onthouden" (Sanctierecht 
voor Jeugdigen ;  1982; pag. 12). 

Net gevolg is dat 'het principe van de 
evenredigheid tussen de ernst van het strafbare 
feit; de mate waarin het strafbare feit aan de 
jongere kan worden toegerekend en de duur van 
de op to leggen sanctie opnieuw centraal wordt 
gesteld' (van Hecke en van der Lanni 1984; pag. 
39/40). Niettemin wil dit laatste niet zeggen 
dat het pedagogische on vormende karakter van 
een sanctie of justitiele reactie geheel wordt 
verlaten. "Enerzijds wil men streven naar 
straffen die zinvoller zijn dan plaatsing in 
een inrichting ;  straffen die eon sterker peda-
gogisch en vormend karakter hebben en die 
bovepdien de band met de gemeenschap versterken 
in plaats van doorbreken. Anderzijds staat bij 
doze straffen centraal de eigen verant-
woordelijkheid van de jongere; het geconfron-
teerd worden en het onder ogen moeten zien van 
de consequenties van de eigen daden" (Junger-
Tas ;  1984; pag. 26; Junger-Tas; 1985: pag. 
69). 

Met de tweede invalshoek wordt getracht aan 
to sluiten bij de verworvenheden die de prak-
tijk heeft opgeleverd. De resultaten van het 
registratie-onderzoek vormden hierin eon be-
langrijke bijdrage. 

Zo bleek het oudercontact in meerdere en 
mindere mate de mogelijkheid te bieden naar 
aanleiding van het politiecontact de omgeving 
to activeren om het delict en daarmee verband 
houdende omstandigheden door te praten on op-
lossingen door te spreken. Meer in het algemeen 
beperken de rechercheurs zich tot voorbe-
reidende activiteiten; ze pogen eon aanzet to 
geven tot verdere aanpak. Verder ondernemen in 
alle drie de steden de rechercheurs verge-
lijkbare activiteiten; ofschoon de mate waarin 
dit gebeurt verschilt. Soms blijken allerlei 
(hulpverlenings)activiteiten in eon vroeg sta- 



dium (bij 'first offenders' in het kader van 
een sepot) te worden uitgevoerd; hiermee wordt 
aan deze activiteiten een preventief karakter 
meegegeven. 

Met deze bevindingen werden'enkele belang-
rijke elementen aangeduid die de hulpverle-
ningsdimensie uit de politietaak konden 
verduidelijken. 

Om deze praktijksituatie te kunnen over-
stijgen is gebruik gemaakt van de derde in-
valshoek. Hiermee is het mogelijk geworden om 
de meer algemeen geldende positieve en nega-
tieve elementen die in het politieoptreden van 
de drie onderzochte afdelingen besloten liggen 
eruit te halen. 

Wat betreft de bindingstheorie sluit het 
onderzoek aan bij het empirisch werk van 
Junger-Tas. Hierin wordt uitgegaan van de 
'theorie van Sociale Controle'; een theorie die 
momenteel in Nederland vaker in verband wordt 
gebracht met jeugddelinquentie (zie by. het 
themanummer van het Tijdschrift voor 
Criminologie, no. 12, 1985). Kenmerk van deze 
theorie is dat de vraag naar de oorsprong van 
delinquentie en probleemgedrag wordt omge-
draaid. In plaats van te vragen "waarom doen 
ze dit" wordt de vraag gesteld: "waarom doen 
ze het niet". Veronderstelling bij deze theorie 
is het bestaan van mechanismen die meer of 
minder remmend werken op het plegen van 
delicten of probleemgedrag. Deze mechanismen 
betreffen de banden die men heeft met de con-
ventionele samenleving, instellingen en per-
sonen (Junger-Tas, 1983 en 1985). Heeft een 
jongere zwakke banden en weinig betrokkenheid 
met instituten als school, gezin en in de-steer 
van vrije tijd, dan worden condities geschapen 
dat hij of zij zich 'afwijkend' gaat gedragen. 

Aan de hand van deze invalshoeken was het 
mogelijk enkele relevante thema's en kenmerken 
van het politiecontact vast te stellen waarmee 
het politie-optreden jegens jeugdige 
delinquenten kon worden beschreven.. In de 
volgende paragraaf . geven we een korte toe-
lichting op de belangrijkste thema's en ken-
merken die door ons nader zijn onderzocht. 

5 
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1.4 Thema's van onderzoek en toelichting op de 
gehanteerde begrippen. 

De selectie 

Een centraal kenmerk van politiecontacten 
met jeugdigen is het gegeven dat de rechercheur 
een beslissing moet nemen am wel of geen reac-
tie te geven op het gepleegde delict of pro-
bleemgedrag. 

Dit betekent dat de rechercheur meet selec-
teren tussen de jongeren die in aanmerking ko-
men voor een justitiele reactie (by. 
proces-verbaal opmaken) en de jongeren waarbij 
een niet-justitiele reactie meer geeigend is 
(seponeren). 

Teneinde deze beslissing te kunnen nemen en 
te funderen hebben de rechercheurs informatie 
nodig omtrent het gedrag (of het wel of niet 
heeft plaatsgevonden, op welke wijze, met wie 
e.d.) en de leefsituatie van de jeugdige. Een 
eerste thema dat we derhalve hebben onderkend 
betreft de de selectie. 

In verband met dit selectieproces hebben we 
diverse kenmerken van het politiecontact 
onderscheiden. Ten eerste hebben we diverse 
delict- en daderkenmerken (zoals leeftijd, 
houding van de jongerep aard 
delict/probleemgedragp eerdere politiecon-
tacten, e.d.) in het onderzoek betrokken. Ver-
der hebben we de invloed van drieZrlei 
activiteiten die de rechercheur onderneemt na-
der onderzocht: de signalering, de voorkennis 
en het oordeel over de ontwikkelingskansen van 
de jongere. 

Onder signalerinq verstaan we de inventa-
risatie door de rechercheur van omstandigheden 
en hulpverleningsmogelijkheden in de leefsi-
tuatie van de jongere. 

In het onderzoek hebben we onderscheid ge-
maakt in zes signaleringsdimensies: 

- 	informatie over de verdachtenset (aard en 
samenstelling van de 'vriendengroep' waar-
mee het delict of probleemgedrag is ge -
pleegd); 

- 	informatie over de thuissituatie (mate van 
gezinsvolledigheid, relaties met ouders, 
verzorgingsproblemen, justitiele achter-
grond van familieleden); 



- informatie over de woonsituatie (kwaliteit 
van de huisvesting, voorzieningen in de 
woonomgeving); 

- informatie 	over 	de 	vrijetijdsbesteding 
(aard van de activiteiten, soort vrienden, 
plaats 	waar 	vrije 	tijd 	wordt 	doorge- 
bracht); 

- informatie over het schoolsucces (school- 
verloop, behaalde resultaten, spijbelen, 
toekomstplannen); 

- informatie over de relaties op school (re- 
laties met de leerkrachten, relatie met de 
leerlingen). 

Niet alleen informeert de rechercheur zich 
over de jongere tijdens het contact, het komt 
voor dat de rechercheur reeds voordat het con-
tact begint over informatie beschikt (de voor-
kennis). Soms is dit uit ervaringen met 
eerdere politiecontacten van de betreffende 
jongere; meestal echter put hij deze uit de 
dossiers. 

Op grond van de signalering maakt de 
rechercheur een inschatting van de kansen die 
de jongere loopt om in de toekomst opnieuw in 
de problemen te geraken (de ingeschatte ont-
wikkelingskansen). Dit oordeel heeft be-
trekking op persoonlijke omstandigheden van de 
jongeren waarvan delinquentie en de kans op 
herhaling hiervan enerzijds en de (beperkte) 
opvangmogelijkheden anderzijds belangrijke 
elementen vormen° 4 . 

De politiele hulpverlening. 
Onder hulpverlening verstaan we de activi-

teiten van de rechercheur die een activering 
van de omgeving inhouden. Deze activering uit 
zich in probleemoplossing, advisering, bemid-
deling, verwijzing naar hulpverleningsin-
stellingen en informatie-uitwisseling omtrent 
de jeugdige. De reprimande of een loutere 
voorlichting naar de ouders hebben we niet als 
hulpverlening opgevat. De activering kan be- 

04  Het oordeel hangt samen met eerdere poli-
tiecontacten geimponeerdheid van de jon-
gere, een-oudergezinnen en de door de 
rechercheur opgegeven afdoeningsreden die 
betrekking heeft op de aanwezigheid van 
'delinquentie remmende' factoren (hulpver-
leningscriteria). 
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trekking hebben op de ouders, de school of 
(hulpverleningslinstellingen. 

Bijgevolg onderscheiden we twee typen con-
tacten: de contacten met hulp (waarbij dus op 
enigerlei wijze de omgeving van de jeugdige 
wordt geactiveerd) en de contacten zonder hulp 
(de activering blijft achterwege). 

Verder hebben we onderscheid gemaakt in drie 
mogelijke typen van hulp. 

- Het eerste type hum  p is gericht OP gesig-
naleerde problematiek en de gevoelde nood-
zaak hieraan iets te doen. Vanuit de 
jeugdpolitie gezien gaat het hier om een 
te starten hulpverlening die logisch ge-
zien het meest direct uit de politietaak 
is af to leideni daar nwordt immers gespro-
ken over hulpverlenen aan hen die deze be-
hoeven". 	De 	rechercheur handelt 	ten 
dienste van het individuele belang van "de 
client". 

- net tweede type hub p is gericht op het 
delict 	en 	de 	voorkoming 	van 	nieuwe 
delicten. 

Vanuit de jeugdpolitie gezien betreft 
het hier een te starten hulpverlening in 
het kader van de wets- en ordehandhaving. 
De rechercheur handelt vanuit het algemene 
(maatschappelijke) belang en tracht hier-
mee uitdrukkelijk een bijdrage te leveren 
tot vermindering of voorkoming van 
recidive. 

- 	Het derde type hula is gericht op de con- 
sequenties van eon justiti'dle afdoening. 
Het sluit aan op 'het recht' van de jongere 
om ten aanzien van de gevolgen die aan zown 
afdoening (i.c. het proces-verbaal) 

. kleven, ondersteuning to krijgen. In de 
tijd gezien wordt doze 'RBS-achtige hulp' 
besloten nadat de beslissing tot proces-
verbaal is genomen en uitgevoerd." 

In enkele steden wordt doze hulp geboden 
door projecten die onafhankelijk staan ten 
opzichte van het justitiele apparaat (RBS 
in Groningen, Argus in Utrecht. Archo in 
Nijmegen). Deze projecten zijn uit-
drukkelijk opgezet voor die jeugdigen wear-
voor een justitiele reactie onvermijdelijk 
is geworden, die veelal uit de lagere so- 



Deze drie typen hulp onderscheiden zich door 
de relatie die de politie al dan niet legt 
tussen hulp en afdoeningsvormen. 

De 	afdoeninq 	heeft 	betrekking 	op 	de 
(officielt) 	beslissing tot 	verbaliseren of 
seponeren. 

De afhandeling  heeft betrekking op de af- . 
doening en de mogelijk daaraan gekoppelde 
hulpverlening. 

Het perspectief van het politieoptreden  

De wijze waarop de hulp en de afdoening 
warden gekoppeld houdt verband met het pers-
Pectief  van waaruit rechercheurs werken. 

In verband .met dit derde thema maken we 
onderscheid tussen politie-optreden dat zich 
laat leiden door een strikte interpretatie van 
de wets- en ordehandhavende dimensie uit de 
taakomschrijving en politie-optreden dat deze 
dimensie ruim opvat en zich voornamelijk laat 
inspireren door de hulpverleningsdimensie. 

Bij het eerstgenoemde optreden is men sterk 
gericht op de bestrijding van criminaliteit via 
opsporing. Het normale eindproduct van dit 
proces bestaat eruit de 'zaak rond te krijgen 
en te zorgen dat de verdachte voor de rechter 
kan verschijnen'. Uitgangspunt voor de te geven 
reactie is de ernst van het gepleegde delict 
en of probleemgedrag. 

Tegenover deze werkwijze staat in extremo 
het . politie-optreden dat de nadruk legt op het 
hulpverleningsaspect. Het delict en/of pro-
bleemgedrag wordt gezien als signaal voor 
achterliggende problematiek die verant- 
woordelijk is voor het ontstaan van 
delinquentie. Bij de te geven reactie op hef 
delict of probleemgedrag wordt uitgegaan van 
'de pedagogische behoefte van het kind'; een 
niet-justitidle oOlossing staat derhalve 
voorop. 

Dit laatste duicrt er op dat de twee ge-
schetste wijzen van afhandelen wezenlijk van 

ciale klasse afkomstig zijn en die controle 
en ondersteuning vanuit de directe omgeving 
moeten missen. Een belangrijk uitgangspunt 
van deze projecten is de solidariteit met 
de client (Andriessen, 1985). 

9 
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elkaar lijken te verschillen. Het vestigt onze 
aandacht OP een fundamentele tegenstelling in 
het door ons gehanteerde interpretatiekader. 
De 'erkenning van de mondigheid van de 
jeugdige' heeft namelijk als consequentie dat 
het delict of de vertoonde delinquentie als 
vertrekpunt wordt genomen voor een politiele 
reactie. De door ons aangehaalde onderzoekre-
sultaten -en het daaraan ten grondslag liggende 
model van 'sociale controle'- heeft daarente-
gen als consequentie dat voor een adequate af-
handeling de achtergronden van het delict of 
delinquentie als vertrekpunt moet warden geno-
men. . 

Vanuit de genoemde invalshoeken en vastge-
stelde thema's is op exploratieve wijze het 
onderzoekmateriaal geanalyseerd en het kader 
bijqesteld en nader uitgewerkt. De indeling in 
contacten met en zonder hulp heeft hierin een 
sleutelrol vervuld. Het heeft in een 
genuanceerd beeld van het functioneren van de 
jeugdpolitie geresulteerd. 



2 HET OPTREDEN VAN DE JEUGDPOLITIE 

De jeugdigen die vanwege een delict met de 
jeugdpolitie in aanraking zijn gekomen, hebben 
voor een aanzienlijk deel onze onderzoekaan-
dacht opgeeist. Deze grote aandacht voor de 
'delictcontacten' vindt zijn grond in het feit 
dat bij dit type contact de beslissing om wel 
of geen hulp te verlenen daadwerkelijk een rol 
speelt. Bij de 'probleemcontacten' (weglopers, 
verzoeken om hulp e.d.) is hierover weinig 
twijfel mogelijk: hier is hulpverlening de 
normale wijze van afhandeling° 1 . 

In de eerstvolgende drie paragrafen geven 
we derhalve de resultaten in verband met de 
delictcontacten. Paragraaf 2.1 bespreekt in 
zijn algemeenheid het verband tussen de diverse 
kenmerken van een delictcontact. Paragraaf 2.2 
schetst drie varianten op dit algemene beeld. 
In paragraaf 2.3 worden deze varianten met el-
kaar vergeleken en vanuit het interpretatieka-
der nader besproken. In paragraaf 2.4 gaan we 
kort in op de probleemcontacten. 

2.1 Kenmerken van delictcontacten 

In de vorige paragraaf hebben we de indeling 
in contacten met hulp en contacten zonder hulp 
als basisonderscheiding bestempeld. Alvorens 
aan te geven op welke wijze de hulpverlening 
van bepaalde factoren afhankelijk is, geven we 
een korte karakterisering van de 
delictcontacten aan de hand van de thema's en 
kenmerken die we hebben onderscheiden. 

01 Overigens heeft de bemoeienis van de jeugd-
politie voor het merendeel betrekking op 
delicten (ongeveer 70% van het totaal aantal 
contacten). 

11 
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Wat betreft het thema selectie kunnen we het 
volgende opmerken." Over het algemeen wordt 
er in gelijke mate veel (vijf of zes dimensies) 
en weinig (een of twee dfmensies) gesignaleerd: 
30%. 

Informatievergaring omtrent de woonsituatie 
komt het minst aan de orde (ongeveer 40%), 
terwij1 de rechercheurs het meest informeren 
naar het schoolsucces (ongeveer 65%). Verder 
beschikt de rechercheur in 30% van het totaal 
aantal delictcontacten over enige voorkennis 
omtrent de jeugdige. Over de ontwikkelings-
kansen van de jeugdige oordeelt de rechercheur 
in 54% van de gevallen positief. 

Ten aanzien van de politigle hulpverlening 
blijkt dat in 37,5% van alle geobserveerde 
delictcontacten hulp wordt verleend, dat wil 
zeggen: een of meerdere personen uit de omge-
ving van de jongere worden door de rechercheurs 
geactiveerd. Bij 62,5% blijft dit achterwege. 
De hulpverlening vormt een van de elementen 
waaruit de afhandeling kan bestaan. Het tweede 
element is de afdoeningsvorm (politiesepot of 
proces-verbaal). In de meeste gevallen wordt 
het delictcontact gekenmerkt door een sepot 
zonder hulp (40%). In gelijke mate (20%) vindt 
er hulpverlening pleats in combinatie met een 
sepot of een proces-verbaal. De overige 20% 
kenmerken zich door een proces-verbaal zonder 
hulP. 

Het perspectief van waaruit de rechercheur 
een beslissing neemt voor een bepaalde reactie, 
kan worden afgeleid uit de gehanteerde af-
doeningscriteria. De gronden waarop men be-
sluit tot verbaliseren zijn: grate 
toegebrachte schade, oudere leeftijd, eerdere 
politiecontacten en de als slecht ingeschatte 
ontwikkelingskansen. Deze laatste factor duidt 
erop dat in voorkomende gevallen rekening wordt 
gehouden met de achtergronden van delinquentie 
en de hulpverleningsmogelijkheden die er in de 
leefomgeving bestaan. In 12% van het totaal 
aantal delictcontacten wordt de afdoeningsbe-
slissing uitdrukkelijk op hu1pver1eningscrite- 

02  Voor een beschrijving van de onderzochte 
groep naar dader- en delictkenmerken ver-
wijzen we naar "Allochtone jongeren bij de 
Jeugdpolitie. Deel I". 



ria 	genomen 	(buiten 	het 	circuit 	houden, 
aansluiten bij hulpverlening e.d.). 

De onderlinge samenhang van deze diversi-
telt aan kenmerken is in onderstaand schema 
weergegeven. 

> 

Schema 1 Het verband tussen signalering, afdoening en hulpverlening 

in het kader van delictcontacten 

onafhankelijk 

Leeftijd van de 
jongera  

Tijdstip waarop het 
politiecontact 
eindigt 

Signalering door rech: 
• omvang 
• aard (delinquente 
vrienden, gezins-
situatie) 

Voorkennis bij rech. 

Afdoeningscriteria: 
• schade 
• leeftijd 
• eerdere politie-
contacten 

intermediair 	 afhankelijk 

Door de rechercheur 
ingeschatte ontwikke-
lingskansen 

Hulpverleningf 

C> [Afdoening 

De mate waarin er in een politiecontact 
problemen warden gesignaleerd en de aard van 
de signalering (bepaalde dimensies waarop de 
signalering zich richt) zijn van invloed op de 
door de rechercheur ingeschatte ontwikkelings-
kansen van de jongere (via de naar bovenge-
haalde problematiek). 

Deze inschatting vormt een belangrijk 'sub-
jectief moment' dat bepalend is voor zowel de 
beslissing tot hulp als de afdoeningsbe-
slissing. Hoe slechter de ontwikkelingskansen 
warden inge'schat A  hoe grater de kans dat er 
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hulp wordt geboden en/of dat er tot proces-
verbaal wordt besloten. 

Niettemin zijn in eerste instantie delict-
en/of dadergebonden factoren van invloed op de 
afdoeningsbeslissing. 

Uit het schema kan verder warden afgeleid 
dat het aan de signalering nog wel wat schort. 
Ofschoon men zich in de signalering richt op 
enkele belangrijke dimensies (gezinssituatie, 
delinquente vriendengroep) krijgen andere 
eveneens belangrijke dimensies (zoals de 
schoolsituatie) geen of weinig aandacht. Zo er 
al informatie omtrent daze dimensie wordt ver-
gaard, lijkt dit in het algemeen geen invloed 
te hebben op de afhandeling door de jeugdpoli-
tie. Het leidt niet direct tat hulp bij ge-
signaleerde problematiek (zoals spijbelen). 

De bovengenoemde aspecten verwijzen naar 
activiteiten die de rechercheurs ondernemen. 
Men zou derhalve veronderstellen dat het voor-
komen van hulp stork afhankelijk is van de 
rechercheur of het type rechercheurs. Dit lijkt 
nu niet het geval. De leeftijd of het aantal 
dienstjaren houden geen verband met de mate 
waarin de rechercheurs hulp verlenen. hit de 
afzonderlijke 	analyse 	van 	andere 
rechercheursvariabelen, lijkt een harde of 
zachte oPstelling van de rechercheur evenmin 
van belang. Oak wanneer naar elke rechercheur 
afzonderlijk wordt gekeken zien we geen ver-
schillen: elke rechercheur heeft 
delictcontacten met en zonder hulp op zijn naam 
staan. 

Hulpverlening lijkt oak niet afhankelijk 
van de houding van de jongeren. Dat wil zeggen, 
of de jongere nu meewerkend en/of onder de in-
druk is of niet, dit heeft geen (directe) in-
vloed op de mate waarin rechercheurs het nodig 
achten am de omgeving van de jongere te acti-
veren". 

Wat wel een grate invloed heeft op de sig-
nalering en de te verlenen hulp is het tijdstip 
waarop het contact plaatsvindt. Dit aspect 
Yerwijst naar het vooruitzicht bij de 

	

° 3  Deze 	houdingsaspecten 	(van 	zowel 
rechercheurs als jongere) zijn overigens 
niet van invloed op de afdoeningsbe-
slissing. 



rechercheur om het contact binnen de diensttijd 
af te kunnen ronden. 

Uit het bovenstaande komt derhalve het 
volgende beeld naar voren. Veel rechercheurs 
laten zich in de afhandeling van 
delictcontacten leiden door de strikte inter-
pretatie van de wets- en ordehandhavende di-
mensie van de politietaak. De delict- en 
daderaspecten hebben daardoor de grootste in-
vloed op de afdoeningsbeslissing. Indien deze 
aspecten nog geen uitsluitsel kunnen geven, 
wordt een inschatting van de omstandigheden van 
de jongere relevant. 

De signalering . heeft derhalve in de eerste 
plaats een afdoeningsfunctie. Signalering ten 
behoeve van mogelijke hulp is een aanvullende 
activiteit. Daardoor hangt het er maar van af 
of rechercheurs de tijd kunnen vinden om hulp 
te verlenen, voordat de dienst afloopt. 

Dit wil niet zeggen dat de wijze waarop de 
rechercheurs zich opstellen in dit kader een 
ondergeschikte rol speelt. Het tegendeel lijkt 
het geval. De rechercheurs worden door de jon-
geren als positief beoordeeld.° 4  De 
rechercheurs blijken zich over Het algemeen een 
opstelling aan te meten die bij de jongere als 
vriendelijk, belangstellend, maar ook zakelijk 
overkomt. Een dergelijke opstelling lijkt 
standaard of een basisgegeven voor het 
politie-optreden binnen een afdeling Jeugdza-
ken. 

Het bovenstaande geldt in het algemeen. Nu 
wisten we tevoren dat de drie steden juist ten 
aanzien van hun beleidsorientatie onderling 
verschillen (zie Allochtone Jongeren bij de 
Jeugdpolitie; deel 1). De differentiatie naar 
de drie steden geeft derhalve een meer compleet 
en genuanceerd beeld. 

2.2 Varianten van politie-optreden 

De drie onderzochte steden blijken drie va-
rianten te vertegenwoordigen van het politie-
optreden zoals dit in algemenere zin in de 

04  Een gegeven dat ook in ander onderzoek is 
geconstateerd zfe bijv. Junger-Tas, 1976 
en Matthijs, 1981. 
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vorige paragraaf is geschetst. Naar het pers-
pectief van waaruit de afhandeling wordt ge-
pleegd kunnen deze varianten gekarakteriseerd 
warden als 'gericht OP de dader', vgericht op 
het delictv en vgericht op de achtergronden van 
het delict'. 

2.2.1 Gerichtheid op de dader (Rotterdam)  

In vergelijking met het algemene beeld is 
wellicht het meest opvallend dat hulpverlening 
niet afhankelijk lijkt van de mate of aard van 
de signalering. Ook speelt de voorkennis die 
de rechercheur heeft over de situatie van de 
jongere geen rd. Ditzelfde geldt voor het as-
pect 'ingeschatte ontwikkelingskansen'. De 
contacten waarbinnen hulp wordt geboden lijken 
derhalve nauwelijks to warden gekenmerkt door 
een betere signaleringsfunctie, maar vooral 
door andere factoren (de tijd die de 
rechercheur nog ter beschikking heeft, of de 
aard van het delict). 

Hoe is dit to begrijpen? 
Het blijkt dat bij de Rotterdamse contacten 

de mate waarin de ontwikkelingskansen als 
slecht worden ingeschat in belangrijke mate 
bepaalt of de jongere een proces-verbaal 
krijgt. Daarna volgen vtoegebrachte schadev en 
'leeftijd'. 

Dit 	betekent 	dat 	de 	Rotterdamse 
rechercheurs in sterke mate persoonlijke om-
standigheden van de jongere betrekken in bun 
afdoeningsbeslissing. Hieruit mogen we echter 
niet concluderen dat de afdoening zou zijn in-
gegeven door de idee eon reactie to geven op 
de oorzaken van de delinquentie ("het delict 
als signaal voor problematiek"). Deze inter-
pretatie is namelijk in tegenspraak met de be-
perkte mate waarin wordt gesignaleerd. 

Bij nadere analyse blijkt dat de Rotterdamse 
rechercheur in 35% van de contacten waarbij 
hulp wordt geboden hulpverleningscriteria 
noemt als reden voor de afdoening (in het al-
gemeen is dit 23%). De hulpverleningscriteria 
worden echter voor het overgrote deal ten 
gunste van een proces-verbaal aangevoerd". 

" Het blijkt dat het voorkomen van hulpverle-
ningsactiviteit in sterke mate verbonden is 



Dc daaraan verbonden hulp is derhalve vooral 
hulp die dit proces-verbaal ondersteunt of is 
gericht op de consequenties van het proces-
verbaal. 

In Rotterdam wordt dus nauwelijks op grond 
van hulpverleningscriteria geseponeerd. Ook 
wordt er nauwelijks hulp verleend die is ge-
koppeld aan het sepot (die de bedoeling heeft 
herhaling van delinquentie te voorkomen). 

Men baseert de afdoeningsbeslissing in 
principe op de ernst van het delict en de 
leeftijd van de dader. Aan deze twee factoren 
wordt echter een belangrijk element toegevoegd 
dat maakt dat de dader en niet louter het 
delict in dit opzicht centraal wordt gesteld, 
namelijk: de ontwikkelingskansen van de jon-
gere. Zoals eerder gesteld heeft dit aspect 
betrekking op het delinquentieverleden en de 
mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Dit 
betekent dat in Rotterdam aan het gegeren dat 
een dader eerder bij de politie is geweest een 
prognose wordt gekoppeld omtrent de kans op 
herhaling van delinquentie. Een prognose die 
in belangrijke mate wordt gebaseereop het ge-
drag van de jongere. Vandaar dat de signale-
ringsdimensies 'schoolsucces' en 'vrije 
tijdsbesteding' in vergelijking met de andere 
dimensies in een delictcontact het meest vaak 
aan de orde komen. 

De hulp die men biedt is bedoeld om het 
parket een voorzet te geven in verband met de 
te nemen beslissing tot vervolging door de 
officier van justitie (bijv, door de ouders te 
adviseren er op toe te zien dat de jongere een 
schoolopleiding volgt nog vaiirdat hij moet 
voorkomen). Ook heeft de hulp betrekking op 
activiteiten voor de inverzekeringgestelden 

met de beslissing tot verbaliseren. Slechts 
in 6% van de gevallen dat het contact wordt 
geseponeerd, is het contact gekenmerkt door 
hulpverlening. Bij een proces-verbaal is 
dit de helft. Hierbij gaat het om hukp van 
het 'RBS-type'. Dit is in overeenstemping 
met het gegeven dat in Rotterdam de 
rechercheurs en niet de Raad voor de 
Kinderbescherming hulp aan inverzekeringge-
stelden verlenen (de zg. vroeghulp; zie 
Coenen en Dowit, 1983). 
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(de zogenaamde vroeghulp: zie Coenen en Dowitt, 
1983). 

Het perspectief van waaruit Rotterdam een 
afdoening pleegt is dus een verruiming van het 
principe 'ernst van het delict dient bepalend 
te zijn voor de te geven reactie'. De ernst 
vormt in het Rotterdamse gezichtspunt zeker een 
belangrijk element, maar men betrekt hierin 
tevens de kans dat rich dit herhaalt. Dit 
laatste wordt gebaseerd op de mate waarin de 
iongere blijkt geeft (of heeft gegeven) 
delicten te plegen en het gedrag dat de jongere 
ten toon spreidt (op school en in zijn vrije 
tijd). 

De afdoeningsbeslissing lijkt derhalve te 
zijn ingegeven door het principe een reactie 
te geven op het gepleegde delict en de verant-
woordelijke dader. 

In zekere zin lijkt het bovenstaande in 
strijd met de resultaten uit het registratie-
onderzoek. Daaruit blijkt dat Rotterdam -qua 
activiteiten ter ondersteuning van de af-
doening- grote aandacht geeft aan de 'first 
offenders' (de jeugdige jongeren met een licht 
vergrijp). Deze tegenspraak is maar schijn. Het 
onderscheid hulp of geen hulp wordt in het 
observatie-onderzoek immers zeer strikt gehan-
teerd. Er is (pas) sprake van hulp wanneer de 
rechercheur personen in de leefomgeving van de 
jeugdige activeert. Veel van de Rotterdamse 
aandacht voor deze 'first offenders' gebeurt 
op een wijze die near de ouders voorlichtend 
van aard is en gekoppeld wordt aan een 
donderpreek tot de jongere. Deze - naar ver-
houding 'passievere' opstelling naar de ouders 
hebben we niet onder de 'activering van de om-
geving' geschaard. 

Het gevolg is dat Rotterdam wat betreft zijn 
hulpverlening enigszins negatief wordt afge-
spiegeld. Het is wellicht beter om te stellen 
dat de aandcht voor de first-offenders niet 
direct in de sfeer van actief adviseren of be-
middeling en verwijzing ligt. Er wordt verteld 
over het gepleegde delict en de gevaren die aan•
het politiecontact verbonden zijn. De voor-
lichtende activiteit bevat wel een belangriik 
waarschuwend element. 



2.2.2 	Gerichtheid OP het del'ict (Eindhoven)  

In Eindhoven komt de signaleringsfunctie in 
verband met hulp duidelijker naar voren dan in 
Rotterdam. 

Wanneer er problematische omstandigheden in 
het gezin of in de school en vrije tijd wordt 
gesignaleerd dan wordt er vaker hulp geboden. 
Verder is de leeftijd van de jongere belang-
rijk: 12-13-jarigen krijgen eerder hulp dan 
oudere minderjarigen. Tenslotte is het tijd-
stip waarop het contact begint een relevant 
kenmerk; hoe vroeger op de dag het politiecon-
tact plaats vindt, des te groter is de kans op 
,een actieve inbreng vanuit de rechercheur. 

Op grand van deze resultaten zou men ver-
wachten dat het voorkomen van hulp samenhangt 
met een grote mate van signalering. Dit blijkt 
niet het geval. Juist de contacten waarbij ac-
tivering achterwege blijft worden gekenmerkt 
door een groter aantal signaleringsdimensies. 
Als verklaring voor dit gegeven is de context 
waarbinnen 'de signalering' 'gebeurt van be-
lang. 

In Eindhoven vindt een 'eindgesprek' met de 
ouders veel vaker plaats dan in de andere twee 
steden. Het is een gesprek waarbij de ouders 
over het contact en de afdoeningsbeslissing 
warden geinformeerd. 

Het felt dat een dergelijk gesprek 'als 
standaard' wordt gevoerd, heeft als gevolg dat 
er over het algemeen veel signaleringsvragen 
worden gesteld. Het lijkt aannemelijk dat de 
actieve bemoeienis van de rechercheur ontstaat 
tijdens het gesprek met de ouders. Een bemoei-
enis overigens die voornamelijk op de ouders 
is gericht. 

Wanneer we deze context in ogenschouw 
houden, wordt het begrijpelijk dat de contacten 
zonder hulp warden gekenmerkt door een grater 
aantal signaleringsdimensies die aan de orde 
komen. 

In die gevallen is immers nog maar weinig 
bekend over de jongere, en heeft men meer be-
hoefte aan meer informatie. Verder is het mo-
gelijk dat in het gesprek bepaalde thema's als 
eerste aan de orde warden gesteld (de gezins-
omstandigheden en de vrije tijdsbesteding). 
Komt hierbij problematiek naar voren waarop men 
moet reageren dan komen andere thema's niet 
meer aan de orde. 
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Deze interpretatie bevat voor het thema van 
de afhandeling oak een belangrijke implicatie. 
Als het besluit tot hulpverlening wordt genomen 
na het besluit tot een bepaalde afdoeningsvorm, 
dan zal hiertussen geen samenhang kunnen be-
staan. flit blijkt inderdaad het geval. 

Zowel in het algemeen als bij de differen-
tiatie (in contacten met hop en zonder hulp) 
wordt in gelijke mate hetzelfde afdoeningscri-
terium gehanteerd) namelijk de toegebrachte 
schade. Illustratief hierbij is dit oak bij de 
contacten met hulp de rechercheurs slechts in 
beperkte mate hulpverleningscriteria aanvoeren 
als reden voor de genomen afdoeningsbe-
slissing. 

Uit de consistente invloed van de variabele 
'toegebrachte schade' op de afdoening kunnen 
we afleiden dat de afdoeningsbeslissing wordt 
genomen vanuit de idee men reactie op het ge-
pleegde delict te geven. Het lijkt er op dat 
de hulpverlening een apart hoofdstuk vormt in 
het optreden van de Eindhovense jeugdpolitie. 

Het voorgaande betekent dat de Eindhovense 
afdeling in het bijzonder het eerste type hulp 
realiseert (hulp ten dienste van de client) zie 

1.4). Als primaire taak ziet men het 
geven van een reactie op het delict) er moat 
een afdoeningsbeslissing worden genomen. In 
tweede instantie is men bereid in voorkomende 
gevallen zich actiever op te stellen. De acti-
viteiten die men in dat kader onderneemt 
richten zich vooral OP de ouders (en zijn ook 
in het 'afrondingsgesprek' ontstaan). Een ac-
tivering van de school of professionele hulp-
verleningsinstanties in verband met het 
politiecontact lijken vaker buiten het blik-
veld van de rechercheurs te liggen. Kortom. het 
is een perspectief op hulpverlening die op di-
recta wijze is afgeleid uit de taakomschrijving 
zoals daze in de wet is opgenomen. 

2.2.3 Gerichtheid OP de achtergronden van het delict 
(Utrecht)  

Oak in Utrecht is de hulpverlening afhanke-
lijk van de inventarisatie van omstandigheden 
waarin de jongere verkeert. Nadere alanyse van 
de betreffende variabelen toont echter aan dat 



tussen de signalering en het voorkomen van 
hulpverlening geen verband bestaat. Dit heeft 
een reden. Het meest belangrijke kenmerk van 
een contact met hulp is dat de rechercheur over 
enige voorkennis beschikt omtrent de be-
treffende jongere (soms uit eigen ervaring door 
eerdere contacten met de jongere; meestal door 
informatie uit de dossiers). Wanneer de 
rechercheur deze voorkennis niet heeft (bij 
'first-offenders' bijvoorbeeld), dan speelt de 
signalering wel een belangrijke rol bij de 
hulpverlening. 

Of dit laatste ook inderdaad plaatsvindt 
lijkt verder afhankelijk van de rechercheur. 
Hoe meer jaren een rechercheur •bij de afdeling 
werkzaam is en hoe ouder, des te vaker zal in 
of naar aanleiding van het contact hulp worden 
geboden. Verder is opvallend dat er hulpver-
lening plaatsvindt ook al warden de ontwik-
kelingskansen als good ingeschat en zelfs 
wanneer de rechercheur geen oordeel 'durft' te 
geven over deze kansen. 

Wat betreft de afdoening blijkt 'eerdere 
politiecontacten' het belangrijkste af-
doeningscriterium. 

Daarnaast blijken oak andere factoren een 
rol te spelen: de mate van geimponeerdheid bij 
de jongere en de door de rechercheur inge-
schatte ontwikkelingskansen. 

Hoe vaker de jongere eerder bij de politie' 
is geweest, hoe minder de jongere onder de in-
druk is van het gebeuren en wanneer de ontwik-
kelingskansen als slecht warden ingeschat, dan 
wordt de kans op eon proces-verbaal groot. 

In tegenstelling tot Rotterdam wordt in 
Utrecht zowel in verband met een sepot als met 
een proces-verbaal hulp geboden. 

Dat oak bij een goede inschatting men acti-
vering van de omgeving plaatsvindt (waarmee de 
kans op sepot groter wordt) suggereert dat een 
deel van de hulpverlening eon geheel eigen be-
doeling heeft. Juist omdat de ontwikkelings-
kansen good zijn grijpt men dit aan am actief 
in te grijpen. Door eon bijdrage to leveren in 
de versterking van de informele controlemecha-
nismen hoopt men lets te damn aan de omstan-
digheden die verantwoordelijk zijn voor de 
getoonde delinquentie. Daarnaast wordt or ook 
hulp verleend die direct is gekoppeld aan de 
gesignaleerde problematiek. 

21 



22 

Tenslotte 	vindt 	er 	veel 	hulpverlening 
plaats in combinatie met men proces-verbaal; 
bij zes van de acht geverbaliseerde gevallen 
wordt hulp geboden. We zien verder een verschil 
in de aard van de hulp die in verband met eon 
sepot of met men proces-verbaal wordt gegeven. 
Bij de contacten met sepot warden vaak de 
school en de ouders geactiveerd. terwijl bij 
de contacten met proces-verbaal veelal een 
professionele hulpverleningsinstelling wordt 
ingeschakeld (5 van de 8). 

Wanneer we doze variatie in hulpverlening 
overzien, dan blijkt daaruit dat het functio-
neren van de Utrechtse rechercheur wordt geleid 
door de idee 'het delict is signaal nor pro-
blematiek'. Bij de geverbaliseerde contacten 
is dit signaal zeer stork (de problematiek is 
het grootst), bijgevolg krijgen deze gevallen 
relatlef de meest ingrijpende en meest inten-
sieve aandacht. Een dergelijke orientatie 
biedt verder de mogelijkheid om op goede 
gronden van verbaliseren af te zien en dit to 
vervangen door een gerichte hulpverlening. 

2.3 Vergeliiking van politie-optreden 

In onderstaand schema hebben we de belang-
rijkste verschillen tussen de.drie onderzochte 
afdelingen weergegeven. 

Schema 2 Kenmerken van politieoptreden bij drie afdelingen 

jeugdpolitie Ideldctcontacten) 

Rotterdam 

Perspectief lge- Reactie op het de- Reactie op de 
richtheid van de 	lict en de dader 	ernst van het 
afhandeling) 	 delict 

Eindhoven 	 Utrecht 

Reactie op de ach-
tergronden van het 
delict 

Gerichtheid van 	gericht op te ne- gericht op moge- gericht op de alge- 
de signalering 	men afdoeningsbe - lijke te verlenen hele afhandeling 

slissing 	 hulp 

Mate van sign- 
bring 	

- 
beperkt mdens, 	 idqetreid 

Signalertngs- 	. vrije tijd 	. gezinssituatde 	. gezinssituatie 
dimensies 	 . schoolsucces 	. relaties op 	. voije tijd 

school 	 . schooldeelname 



(vervolg schema 2) 

Rotterdam Eindhoven 	Utrecht 

Effect subjectief afdoeningsverzwa- niet relevant 	. afdoeningsverlich- 
moment op afdoe- rend 	 tend 
ning 	 . afdoeningsverzwa- 

rend 

aantal politie-
sepot 

• +50% 	 +60% 	 +75% 

afdoeningscri- 	. ingeschatte ont- . schade 	 . eerdere politie- 
teria 	 wikkelingskansen 	 contacten 

• schade 	 . gelmponeerdheid j 
• leeftijd 	 . ingeschatte ontw. 

• kansen 
. schade 

Meest voorkomen- sepot zonder hulp 	. sepot met hulp sepot met hulp 
de afhandeling 	(53,5%) 	 (18%) 	 (45%) 

. p v. zonder 
hulp (26.5%) 

Mate van poli-
tine hulp +25% 	 + 35% 	 +50% 

Type hulpverle- 	gericht op conse- gericht op behoef- . RBS-tvpe 
ning 	 quenties van pro- 	te aan hulp 	• preventief (sepot- 

ces verbaal 	 hulp) 
(RBS-type hulp) 	 • gericht op behoef- 

te aan hulp 

condities voor 	. beschikbare tijd beschikbare tijd kennis en ervaring 
geboden hulp 	. jeugdige leeftijd 	 van rechercheur 

dader 

De verschillen in afdoening, type hulp, mate 
en kwaliteit van de signalering zijn voor een 
aanzienlijk deel terug te voeren op een ver-
schil in perspectief van waaruit de drie af-
delingen optreden. Rotterdam heeft als 
richtlijn voor het handelen: een reactie te 
geven op de jeugdige die het strafbare gedrag 
heeft getoond en mogelijk in de toekomst zal 
herhalen. Eindhoven tracht een reactie te geven 
op het delict en/of de ernst van het gepleegde 
delict. Utrecht heeft als overtuiging dat het 
delict een signaal is voor de achterliggende 
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problematiek zodat de reactie primair op dit 
laatste gericht moet zijn. Deze verschillen 
in perspectief hebben consequenties die diep 
doorwerken in het functioneren van de diverse 
afdelingen. 

In Rotterdam heeft de signalering voor-
namelijk een afdoeningsfunctie, zodat -met 
uitzondering van bepaalde thema's- deze zeer 
beperkt wordt uitgeoefend. In Eindhoven is de 
signalering voor de te nemen afdoeningsbe-
slissing weinig relevant. Het heeft wel een 
hulpverleningsfunctie met als gevolg dat in 
redelijke mate informatie wordt verzameld, 
doch nadat de afdoeningsbeslissing is genomen. 
Voor Utrecht heeft de signalering een 
duidelijke afbandelingsfunctie: er wordt al-
tijd veel achtergrondinformatie verzameld en 
veel contacten kenmerken zich door een uit-
drukkelijk actieve inbreng vanuit de 
rechercheurs. 

In het algemeen ondernemen de rechercheurs 
pas stappen in de richting van hull). indien er 
zich naar bun inschatting op bepaalde terreinen 
problemen voordoen. Afhankelijk van het pars-
pectief van waaruit de rechercheurs optreden 
worden echter bepaalde terreinen meer relevant 
geacht dan andere. Op de ene afdeling is de 
informatie omtrent de vrije tijdsbesteding of 
de relaties op school wel vaker aanleiding cm 
hulp te verlenen, terwijI dit op de andere at-
doling geen aanleiding hiertoe vormt. 

Het verschil in perspectief heeft ook .  ge- . 
volgen voor de mate waarin en wijze waarop een 
subjectief oordeel van de rechercheur zijn in-
vloed laat gelden. 

In Rotterdam werkt een negatief oordeel af-
doeningsverzwarend en dit draagt tegelijker-
tijd bij tot hulp. 

In Eindhoven heeft het oordeel van de 
rechercheur alleen -betekenis voor de be-
slissing tot hulpverlening. In Utrecht kan het 
oordeel afdoeningsverlichtend of afdoenings -
verzwarend werken. De daaraan gekoppelde hulp 
heeft in beide gevallen eon specifiek doe!. 
Daarnaast zijn er contacten waarbij het sub-
jectieve moment geen rol speelt: de signalering 
van problematiek leidt direct tot hulp. 

Het blijkt dat het feitelijke optreden van 
de Utrechtse afdeling in sterke mate overeen-
komt mef het beeld dat ons is geschilderd in 



de orientatieronde van dit onderzoek (een stork 
sociaal gericht optreden: 	zie\ Allochtone jon- 
geren bij de Jeugdpolitie. Deel I). 	Eindhoven 
toont wat dit betreft op diverse punten ver-
schillen met het ainvankelijk idee, maar qua 
karakter komt het optreden hiermee wel overeen 
(een justitieel gericht optreden). Van Rotter-
dam hadden we gezien het geformuleerde beleid 
een meer sociaal gericht optreden verwacht, 
maar het feitelijke optreden lijkt hiermee veel 
minder in overeenstemming. 

Indien we de drie varianten beschouwen in 
het licht van het door ons gekozen interpreta-
tiekader, dan kunnen we op basis hiervan enkele 
positieve en negatieve punten onderkennen aan 
het geschetste politie optreden. 

De negatieve punten (of knelpunten) komen 
op het volgende neer: 

- door een oriantatie op het delict en de 
dader werkt de signalering van proble-
matische omstandigheden afdoeningsver-
zwarend (in het bijzonder Rotterdam); 

- or is te weinig actieve aandacht voor de 
delinquentie in een vroeg stadium (Rotter-
dam en Eindhoven); 

de te verlenen hulp is soms meer afhanke-
Itjk van contextfactoren (dienstrooster 
van de rechercheur) zodat willekeur een rol 
kan gaan spelen (Rotterdam en Eindhoven); 

- een grote aandacht voor de achtergronden 
van de delinquentie kan als effect hebben 
dat onduidelijk wordt wanneer wel en wan-
neer niet bij gesignaleerde problematiek 
hulp geboden moet worden (Utrecht); 

- hulp heeft geen relatie met de afdoenings-
beslissing (Eindhoven); 

— soms wordt geen goed onderscheid gemaakt 
in 	de 	zware 	en 	lichte 	categoric 
delinquenten en de daarmee verband 
houdende politiale reactie (Eindhoven en 
Utrecht). . 

Naast deze knelpunten kunnen we ook enkele 
sterke punten herkennen: 
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er wordt in ruime mate geseponeerd (onge-
veer 60%); 

- factoren die verwijzen naar de houding van 
de rechercheur zijn niet van invloed op de 
signalering en de afhandeling; er is sprake 
van een uniforme bejegening; 

- in Rotterdam wordt niet zozeer een reactie 
OP het delict maar OP de dader gegeven. Op 
deze wijze wordt recht gedaan aan het 
principe 'erkenning van de mondigheid van 
de jeugdige'; 

- in Utrecht wordt getracht een reactie op 
de werkelijke oorzaken van de vertoonde 
delinquentie te geven. In die zin wordt aan 
de reactie een meer pedagogisch karakter 
gegeven; 

- in Utrecht wordt op evenwichtige wijze zo-
wel hulp gekoppeld aan eon sepot als huIP 
gericht op de afdoeningsconsequenties van 
het proces-verbaal geboden; 

- zowel in Rotterdam als in Utrecht is de 
geboden hulp gevarieerd; 

- in Eindhoven neemt het gesprek met de ou- 
ders zowel in verband met de signalering 
als 'de activering. een belangrijke pleats 
in. 

Verder is uit het voorgaande at te leiden 
dat een maatregel voor de °pleasing van eon 
knelpunt neveneffecten kan hebben. 

Zo bijvcorbeeld lijkt eon verbetering van 
de signaleringsfunctie belangrijk. Deze verbe-
tering kan echter voor Rotterdam als nevenef-
feat hebben dat het subjectieve moment in het 
politiecontact eon groter gewicht krijgt.en nog 
vaker afdoeningsverzwarend zal werken (er zal 
immers near verwachting meer problematiek 
warden geconstateerd). In Utrecht zal het mo-
gelijk als effect hebben dat rechercheurs meer 
redenen krijgen on te seponeren en/of hulp te 
verlenen. 

Dit laatste wijst er op dat eon politiebe-
leid in verband met de palitiele reactie op 
jeugddelinquentie een samenhangend pakket met 
richtlijnen moet bevatten dat de negatieve ef- 



fecten van een politie-optreden tracht te ver-
mijden en positieve aspecten te versterken. 

2.4 Probleemcontacten 

In de voorgaande paragrafen is haast uit-
sluitend gesproken over de delictcontacten. 
Het optreden van de jeugdpolitie wordt hierbij 
voornamelijk gemotiveerd vanuit de taak tot 
'wets- en ordehandhaving'. 	De interpretatie 
van dit taakaspect 	-waarbij het algemene be- 
lang voor op staat- bepaalt in belangrijke mate 
het wel of niet.voorkomen van hulp en de wijze 
waarop de signalering en afdoening hiermee 
samenhangen. Tussen de drie afdelingen bestaan 
hierin grote verschillen. Het geeft aan elke 
afdeling een eigen gezicht. Het vooropstellen 
van 'het algemene belang' wil niet zeggen dat 
de rechercheur activiteiten die louter het in-
dividuele belang van het kind dienen achterwege 
laat. Deze vinden stellig plaats, maar lijken 
binnen het kader van de 'rechts- en ordehand-
having' te geschieden. 

Wanneer het niet om een delict maar am pro-
bleemgedrag gaat -dat niet strafrechtelijk kan 
worden vervolgd (zoals het weglopen van huis)- 
dan blijkt veel politieoptreden in het teken 
te staan van 'het individuele belang van het 
kind'. 

Verder gaan de rechercheurs er vanuit dat 
zich op de achtergrond een conflictsituatie 
voordoet. Hierbij wordt een zekere zelfstan-
digheid en mondigheid aan de jongeren toege-
schreven. Het is de jongere die door weg te 
lopen te kennen geeft aanspraak te maken op 
erkenning van zi) jn mondigheid. De politie zal 
dit ondersteunen door te bewaken dat de jongere 
huip krijgt. Dit betekent dat het beroep dat 
bijv. de ouders doen on in probleemsituaties 
de orde te laten herstellen -en dus een beroep 
doen op het gezag, de ordehandhavende taak van 
de politie- door de rechercheurs niet klakke-
loos wordt beantwoord. 

De politie werpt zich in dit verband niet 
zomaar op als verlengstuk van het ouderlijk 
gezag. De opgespoorde jongere zal niet tegen 
zijn of haar wens thuis worden afgeleverd. 
Bijna altijd wordt er nagegaan of er behoefte 
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bestaat aan hulp (of dat er reeds professionele 
hulp opgang is gezet). Waarom een bepaalde 
afhandeling wordt verkozen (advisering, ver-
wijzing, bemiddeling, maar ook wanneer er niets 
wordt gedaan), wordt altijd beargumenteerd met 
hulpverleningscriteria: het wel of niet ver-
trouwen op eigen oplossingen van het gezin, de 
ernst van de situatie (eerdere oplossingen 
hebben niet gewerkt) of het feit dat de hulp-
verlening reeds aanwezig is. 

Het bovenstaande geldt voor de wegloopge-
vallen (ongeveer 70% van het totaal aantal 
probleemcontacten). Daarnaast neemt de politie 
ook verzoeken tot hulp in behandeling (20% tot 
30%). Ouders die in verband met de opvoeding 
van hun kind am hulp vragen, eon leerkracht die 
in verband met onhandelbaarheid van een leer-
linn bij de politie aanklopt, een jongere die 
de rechercheur am onderdak verzoekt. De afhan-
deling van deze verzoeken tot hulp lijkt ver-
gelijkbaar met die bij de wegloopgevallen en 
wordt gefundeerd met hulpverleningscriteria. 
Het is aannemelijk dat aan deze hulpverzoeken 
eveneens conflictsituaties ten grondslag 
liggen. 

Dit laatste lijkt niet het geval met de 
derde categorie probleemcontacten (ongeveer 
10%). Deze categorie heeft betrekking op ver-
waarlozing of mishandeling van kinderen, 
prostitutie van kinderen, onttrekking aan het 
formeel toegewezen gezag van een ouder door de 
andere ouder door middel van verberging. Het 
zijn contacten waarbij de jeugdige meestal 
slachtoffer is van strafbare feiten. In deze 
contacten warden vaker Ijustitiele' redenen 
opgegeven voor een bepaalde afhandeling (rap-
portage near de kinderrechter, het inschakelen 
van de raad von de kinderbescherming). 

Vanuit het hierboven geschetste perspectief 
dienen we het optreden van de jeugdpolitie in 
verband met probleemgedrag te interpreteren. 
De activiteiten van de rechercheur varieren van 
geen tot hulpverleningscontacten die zich uit-
strekken over enkele weken en waarvan bemid-
deling en verwiizing onderdeel zijn. 

Dat een rechercheur soms geen enkele acti-
viteit onderneemt; moeten we derhalve niet zien 
als een onverschilligheid vanuit de politie. 
Juist doordat aan de jongere een zekerd 



mondigheid en zelfstandigheid wordt toege-
schreven, kan de jeugdpolitie in bepaalde ge-
vallen besluiten voorlopig niets te 
ondernemen. De zaak wordt wel administratief 
bijgehouden, maar verdere acties worden niet 
ondernomen. 

Ditzelfde geldt voor de contacten waarbij 
de rechercheur telefonisch contact heeft met 
de ouders. Hen wordt gemeld dat de jongere 'in 

. de hulpverlening zit' of er wordt een aanbod 
tot bemiddeling gedaan. 

In vergelijking met het politieoptreden in 
verband met delictgedrag kunnen we het volgende 
opmerken: 

- Ten aanzien van 'het weglopen' lijkt een 
eenduidige en door iedere rechercheur aan-
vaarde visie to warden gehanteerd op het 
probleemgedrag en de daarvoor meest 
geigende reactie. Een dergelijk algemeen 
aanvaarde visie kunnen we in verband met 
delictgedrag niet herkennen 

- er is sprake van een fasegewijze aanpak; 
afhankelijk van de ernt van de gesigna-
leerde problematiek en de mogelijkheden 
die de omgeving zelf heeft voor ,  de op-
lossing van het probleemgedrag (het con-
flict dat daaraan ten grondslag ligt) wordt 
een meer of minder intensieve reactie ge-
geven, of laat men enigerlei actie (bewust) 
achterwege 

- de hulpverlening kenmerkt zich door een 
grate gevarieerdheid. Dit suggereert dat 
elk probleemcontact de daarbij behorende 
individuele reactie krijgt 

- de signalering heeft in vele gevallen niet 
betrekking op meer dimensies dan bij de 
delictcontacten, wel lijkt doze meer sys-
tematisch en op inhoudelijke wijze van in-
vloed op de te geven reactie 

- tussen de drie steden bestaan in het poli- 
tieoptreden jegens jongeren met probleem-
gedrag weinig grate verschillen. 
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3. CONTACTEN VAN JEUGDPOLITIE MET ALLOCHTONE 
JONGEREN 

De meest fundamentele uitkomst van de sys-
tematische vergelijking tussen de politiecon-
tacten van allochtone en autochtone jongeren 
is dat deze contacten in velerlei opzichten met 
elkaar overeenkomen. De resultaten van het re-
gistratieonderzoek -zie Allochtone jongeren 
bij de Jeugdpolitie, Deel 1- wezen al in deze 
richting. Het wordt in algemene zin bevestigd 
door de resultaten • van het observatieonder-
zoek. 

- De diverse signaleringsdimensies worden 
bij allochtone en autochtone contacten in 
gelijke mate aan de orde gesteld. Ook de 
mate waarin de rechercheurs over enigerlei 
voorkennis beschikken verschilt niet. 
Tenslotte zien we geen verschil in de mate 
waarin de rechercheurs de ontwikkelings-
kansen van de jongeren als goed of slecht 
inschatten. 

- Er bestaat tussen allochtone en autochtone 
daders geen tot weinig verschillen in het 
voorkomen van problematische omstan-
digheden in.hun leefsituatie. 

- De wijze waarop allochtone jongeren zich 
in het delictcontact opstellen -t.a.v. 
cooperatiebereidheid, geimponeerdheid, 
mate en snelheid van bekennen- wordt door 
de rechercheur (i'n de observator) niet als 
anders beoordeeld dan die van de autochtone 
jongeren. 

- Er is weinig verschil in de mate waarin 
rechercheurs naar aanleiding van gepleegde 
delicten de ouders, school of hulpverle-
ningsinstellingen activeren. Er bestaat 
verder geen verschil in de mate waarin een 
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bepaalde afdoeningsbeslissing (sepot of 
procesverbaal) wordt genomen. 

— Allochtone 	jongeren 	ervaren 	de 
rechercheurs net zo positief of jets posi-
tiever dan de autochtone jongeren. 

- In het algemeen vertegenwoordigt het poli- 
tiecontact met allochtone jongeren niet 
men 'cultuurcontact' dat op enigerlei 
wijze lijkt op een 'cultuurconflict'. 

Ofschoon er geen tot weinig verschillen be-
staan in de aard van de contacten en mate en 
inhoud van de hulp of afdoening, noch in de 
mate waarin bepaalde karakteristieken van het 
contact voorkomen. bestaan er wel verschillen 
in de wijze waarop het contact verloopt. De 
volgende paragraaf geeft hiervan een beknopte 
samenvatting. 

3.1 Verschillen in politieoptreden 

Analoog aan het schema in par . 2.1 kunnen 
we de allochtone en autochtone delictcontacten 
als volgt schematisch samenvatten. 

LeefLijd van 
de jongere  

s t ip wan _ 

op bet contact 
eindigt 

I I 

L 'I-Krii71;177717  

Schema 3 Her verband tussen signaler ing. afdoening en hulpverlening ih 

het kader van delictcontacten (al lochtonenen en autochtonen) 

agressief 
delict 

Voorkennis bij rech. 

Afdoeningscriteri 

achtergrond-
kennis omtrent 
etn. minderh. 

ti 

	  relaties bij allochtone delictcontacten 

relaties bij autocht.one delictcontacten 

Door de rechercheur 
ingeschatte ontwikke-
lingskansen 

Afdoening 	I 



In vergelijking met de autochtone contacten 
blijken er bij de allochtone contacten meer 
factoren een rol te spelen in het verloop en 
de uitkomst van een delictcontact. Een eerste 
reden hiervoor is dat het bij allochtone con-
tacten relatief vaker onduidelijk is tot welke 
afdoeningsvorm zal warden besloten dan bij 
autochtone contacten. Verder is het aanneme-
lijk dat allochtone jongeren •oor rechercheurs 
vaker als 'onbekend' worden ervaren. 

Bij de allochtone contacten blijken de 
voorkennis en de mate en aard van de signa-
lering (de delinquente vriendengroep) van in-
vloed op de hulpverlening. Op basis van deze 
informatie wordt een inschatting gemaakt van 
de ontwikkelingskansen van de jongeren. Wan-
near daze als goad warden ingeschat, dan volgt 
er hulp. Indien de ontwikkelingskansen als 
slecht warden ingeschat, dan kan dit leiden tot 
zowel een zwaardere afdoening (proces-verbaal) 
als tot hulp. Of deze hulp daadwerkelijk 
plaats vindt hangt af van de nog beschikbare 
tijd van de rechercheur binnen zijn dienst. 
De hulp die in combinatie met het proces-
verbaal wordt gegeven richt zich op de af-
doeningsconsequenties. Hulp als achtergrond 
voor een sepot (preventief) wordt niet of 
slechts in beperkte mate geboden. 

De belangrijkste afdoeningscriteria zijn 
schade en leeftijd. 

Bij de autochtone contacten blijkt vooral 
de aard van de signalering (de thuissituatie) 
het gegeven op grand waarvan de ontwikkelings-
kansen van de jongere warden ingeschat en be-
sloten wordt tot hulpverlening. Indien er hulp 
kan warden geboden, dan kan dit van invloed 
zijn op de afdoeningsbeslissing (het draagt bij 
tot een sepot). Bij autochtone contacten heeft 
veal hulp derhalve een preventief karakter. 
Niettemin hebben op de afdoeningsbeslissing de 
factoren schade, eerdere politiecontacten en 
leeftijd de grootste invloed. 

Bij zowel allochtone als autochtone con-
tacten is de nog beschikbare tijd bepalend of 
er hulp wordt geboden. Bij allochtone contacten 
speelt echter ook de kennis waarover 
rechercheurs beschikken omtrent minderheden-
problematiek een bijzondere rol. Ontbreekt 
deze algemene kennis, dan heeft dit invloed op 
de aard en mate van signalering. Men beperkt 
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zich 	tot 	informatieverzameling omtrent de 
delinquente vriendengroep. Het is niet van in-
vloed OP de afdoeningsbeslissing. Is doze 
kennis in beperkte mate aanwezig dan blijkt or 
we-I eon verband met de afdoeningsbeslissing. 
Er wordt dan vaker besloten tot verbaliseren. 
Als er veel kennis aanwezig is komt het vaker 
voor dat er op grond van hulpverleningscriteria 
kan worden geseponeerd. 

Het is waarschijnlijk dat langs doze weg de 
'culturele factor' eon rol speelt in het poll-
tiecontact 01  Over het algemeen blijkt de re-
riatie in doze factor erg groat en de mate 
waarin het zich in een delictcontact openbaart 
klein. Maar het is aannemelijk dat het de sfeer 
en context van eon contact beinvloedt. Het kan 
eon Tgevoel van onbekendheid' bij de 
rechercheur opwekken. 

3.2 Reperkingen en mogelijkheden 

De schets in de vorige paragraaf geeft een 
beeld van de wijze waarop de jeugdpolitie in 
de uitvoering van haar teak omgaat met 
allochtone jongeren in vergelijking met Neder-
landse jongeren. Als zodanig is hiermee het 
antwoord gegeven op het eerste deel van de 
probleemstelling. 

Het tweede deel van de probleemstelling 
richt de aandacht op de beperkingen en moge-
lijkheden in deze allochtone politiecontacten 
voor eon optimale start van eon hulpverlening. 
Als antwoord kunnen we uit het voorgaande en-
kele conclusies trekken. 

Ten aanzien van de sionalerinq blijkt het 
volgende. 

Net als bij de autochtone contacten is er 
bij de allochtone contacten sprake van eon 

°I Hierbij doelen we op aspecten die veelal als 
cultuurverschillen worden aangeduid of die 
op direct zichtbare wijze met een bijzondere 
situatie van allochtone jeugdigen to maken 
hebben (gezagsrelatie tussen vader en 
zoon/dochteri afwezigheid van de vaderi een 
moeder waarmee niet kan worden gesproken, 
slechte beheersing van de Nederlandse taal, 
etc.). 



beperkte 	signalering. 	Maar, 	bij 	de 
allochtone contacten vormt alleen de in-
formatie omtrent de delinquente vriendeng-
roep aanleiding voor hulpverlening. Andere 
informatie (omtrent de gezinssituatie 
bijv.) heeft geen invloed. 

- De kans op hulp wordt vergroot indien 
hierbij de ontwikkelingskansen van de jon-
geren als goed worden ingeschat. Zijn deze 
slecht, dan is de kans op hulp afhankelijk 
van andere factoren; zoals de tijd die een 
rechercheur nog heeft viSordat zijn dienst 
is afgelopen. Een gevolg is dat gesigna-
leerde problematiek niet altijd wordt op-
gepakt. 

- Het culturele aspect van allochtone daders 
is in zoverre van invloed op het politie-
functioneren dat het bij rechercheurs een 
gevoel van onbekendheid bewerkstelligt, 
zodat men zich in de signalering niet richt 
op de thuissituatie of de schoolsituatie. 

- Dit laatste is in het bijzonder een knel- 
punt omdat de problematiek zich veelal in 
de thuissituatie concentreert. Verder is 
juist de schoolsituatie van belang omdat 
allochtone jongeren hiermee een sterke be-
trokkenheid lijken te hebben. 

- Niet altijd gelukt het de rechercheurs om 
de 'zwaardere categorie' delinquenten te 
onderscheiden van de 'lichtere categorie'. 
Voor een deel is dit te verklaren uit de 
beperkte signalering. Verder is het moge-
lijk dat de delinquentieremmende en -be-
vorderende factoren in de leefomgeving van 
de allochtone jongeren op andere wijze 
werkzaam zijn. De diversiteit aan etnische 
identiteitsvorming speelt hierin waar-
schijnlijk een ro1. 02  Voor de rechercheurs 

02 Teneinde aan het (mogelijk) bijzondere van 
allochtonen recht te doen, hebben we voor 
de interpretatie van de onderzoekresultaten 
gebruik gemaakt van noties die zijn ver-
bonden met het concept 'etnische identi-
teit' (Vermeulen, 1984). Etnische 
identiteit slaat op een bepaalde vorm van 
sociale identiteit. Sociale identiteiten 
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lijkt dit alles weinig doorzichtigi zodat 
het belang en relevantie hiervan niet al-
tijd voldoende kan Norden ingeschat. 

Ten aanzien van de (politiele) hulover-
lenino  kunnen we het volgende opmerken. 

- Bij allochtonen wordt er minder tot hulp 
in combinatie met een sepot besloten dan 
bij de autochtonen. 

- De school vervult in het vervolg op het 
politiecontact nauwelijks een functie. Dit 
lijkt een gemiste kans omdat juist de 
school een belangrijke positieve pleats 
inneemt 	in de belevingswereld van 	de 
allochtone jongeren. 

- 	Van veal geinterviewde jongeren (ongeveer 
30%) blijft een door hen uitgesproken be-
hoefte aan hub p onbeantwoord. Het mdren-
deal van deze jongeren behoort tot de 
'zwaardere categorie' (hoog 
delinquentieniveaui groat aantal politie-
contacten, problematiek op diverse ter-
reinen). Een 'RBS-type' hulp (zie par. 1.4) 
lijkt hiervoor geeigendi die echter niet 
tot stand wordt gebracht. 

kunnen zijn gebaseerd op zeer uiteenlopende 
criteria zoal sere, leeftijd. klassei be-
roep en religie. Etnische identiteit onder-
scheidt zich van daze andere sociale 
identiteiten door de overtuiging dat men een 
gemeenschappelijke afstamming en geschiede-
nis heeft. Er is een zekere verbondenheid 
met het land van herkomst. Het gaat bij het 
begrip etnische identiteit dus niet om ob-
jectieve culturele of sociale verschilleni 
maar am de inhoud en betekenis die mensen 
aan deze verschillen geven. Deze keuze voor 
het concept 'etnische identiteit' (en het 
door ons genoemde 'etniciteitsperspectief' 
dat daaraan ten grondslag ligt) hebben we 
verantwoord via een vergelijkende analyse 
van Eppink (1981) en Vermedlen (1984). Het 
onderzoekrapport doet bier uitgebreid ver-
slag van. 



Ten aanzien van de te nemen afdoeninqsbe-
slissinq en de beslissinq tot hula kunnen we 
het volgende opmerken. 

- Relatief meer allochtone dan autochtone 
contacten behoren tot de categorie waarbij 
de afdoeningsbeslissing niet overduidelijk 
kan worden genomen op basis van de meer 
'objectieve' 'delict- en dader factoren. 

- Dit draagt er toe bij dat de signalering 
bij allochtone contacten een afdoenings-
functie krijgt.Ook speelt het 'subjectieve 
moment' (de door de recherche ingeschatte 
ontwikkelingskansen) hierdoor een grotere 
rol in de afdoeningsbeslissing . . 

- Dit laatste wordt in het bijzonder een 
knelpunt indien de rechei=cheurs over wej-
nig kennis omtrent minderhedenproblematiek 
beschikken. Negatieve beeldvorming leidt 
er toe dat hulpverlenignscriteria eerder 
worden aangevoerd voor een proces verbaal 
(bij de autochtone contacten is dit vooral 
ter ondersteuning van een sepot). 

- Het blijkt dat allochtone jongeren met twee 
of meer eerdere politiecontacten ook jon-
geren zijn die veel delicten plegen. Dit 
suggereert dat het aspect 'eerdere poli-
tiecontacten' op adequate wijze onder-
scheid maakt in allochtone jongeren die 
vasthouden aan delictgedrag en jongeren 
die er na verloop van tijd mee stoppen. 

Ten aanzien van de probleemcontacten kunnen 
we nog het volgende toevoegen. 

- In verband met allochtone weglopers wordt 
weinig 	verwezen 	naar 	professionale 
hulpverleners. 'Als allochtone jongeren 
worden verwezen, dan is dat vaak de eerste 
hulpverleningsinstelling waarmee ze in 
contact komen. 

- De voorlichting die rechercheurs aan de 
ouders van allochtone weglopers omtrent de 
mogelijkheden van afhandeling geven is be-
perkt. 
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— 	De interpretatie van het wegl000gedrag als 
uiting van eon cultuurconflict lijkt niet 
adequaat. 

Wanneer we de bovenstaande conclusies over-
zien, kunnen we ons afvragen of doze informatie 
beantwoordt aan de doelstelling van het onder-
zoek (zie de inleiding). 

Op welke wijze kan doze informatie bijdragen 
aan het streven "een verdere doorstroming bin-
nen het justitiele circuit to voorkomen en/of 
hulpverlening to bevorderen? 

Het voorgaande suggereert in ieder geval dat 
de knelpunten aangepakt moeten warden. Wat be-
treft de aanpak menen we dat veel van de 
bovengenoemde beperkingen (maar ook moge-
lijkheden) verwijzen naar algemene beperkingen 
(en/of mogelijkheden) in het optreden van de 
jeugdpolitie. Eon bijzondere aandacht voor 
allochtone politie-contacten dient derhalve te 
zijn ingebed in eon aandacht voor de verbe-
tering van het politieoptreden in het algemeen. 
Met het volgende hoofdstuk zullen we eon poging 
in doze richting wagon. 



4 AANBEVELINGEN 

In het eerste hoofdstuk is het kader ge-
schetst van waaruit een beeld is gegeven van 
het functioneren van de Jeugdpolitie. We hebben 
enkele positieve en negatieve punten aan het 
politie-optreden onderkend, voorzover bepaalde 
aspecten van een politiecontact niet stroken 
met de geformuleerde uitgangspunten. 

In dit hoofdstuk zullen we op basis van de 
resultaten en conclusies enkele richtlijnen 
formuleren voor een meer bevredigend politie-
optreden jegens jeugdige delinquenten. Hier- 
bij 	nemen 	we 	het 	eerdergeschetste 
interpretatiekader 	(zie par. 	1.3) als uit- 
gangspunt en (normatieve) basis. 

De volgende paragraaf schetst het algemene 
kader voor een ,meer adequate afhandeling van 
politiecontacten. Vervolgens worden enkele 
bijzondere aanbevelingen gedaan, waarna het 
hoofdstuk wordt afgesloten met de aanbe-
velingen in verband met allochtone politiecon-
tacten. 

4.1 Aanbevelingen voor een meer adequate 
afhandeling van contacten met jeugdige 
deli nquenten. 

Aan het eerder geschetste interpretatie ka-
der is het probleem verbonden dat in zekere 
mate een tegenstelling is ingebouwd. De door 
ons aangehaalde 'bindingstheorie' heeft als 
consequentie dat voor een adequate afhandeling 
de achtergronden van het delict of delinquentie 
als vertrekpunt moet worden genomen. De 'er-
kenning van de mondigheid van de jeugdige' 
heeft daarentegen als consequentie dat het 
delict of de vertoonde delinquentie als ver- 
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trekpunt wordt genomen voor de politiele reac-
tie. 

Een mogelijkheid om daze tegenstelling op 
te lossen is door de 'eigen verant-
woordelijkheid van de jeugdige' integraal on 
te ne men in het ' pedagog i sc he en vormende ka-
rakter' van de afhandeling. In het onderstaande 
wordt getrach-t aan dit idea nader vorm te ge-
yen. 

Hierbij willen we gaarne opmerken dat veal 
van wat in daze paragraaf staat vermeld geen 
nieuwe geluiden zijn of baanbrekende ge-
dachten; veel is reeds eerder door anderen near 
voren gebracht en benadrukt. 

4. .1 	De basisvisie 

Wat ons aan het oprteden van de jeugdpolitie 
in delictcontacten het meest opvalt is een op-
stalling die wordt gekenmerkt door 'belang-
stelling', de jongeren op z'n gemak stellen, 
vertrouwen wekken, maar ook door zakelijkheid 
en een recht toe recht aan karakter. Een op-
stalling die over het algemeen door de jongeren 
als positief wordt gewaardeerd en die in elle 
drie de steden te herkennen is. 

We zouden met reden kunnen spreken van een 
zekere basishouding. Daarentegen ontbreekt 
een gemeenschappelijk gedragen inhoudeliike 
'visie'  omtrent hoe delinquentie gezien met 
worden en welke reactie hierop passend is. 

bit laatste lijkt in schril contrast met het 
politieoptreden in verband met probleembedrag. 
bit optreden getuigt van zowel een basishouding 
a1s een gemeenschappelijke opvatting omtrent 
de achtergronden van het probleemgedrag (weg-
lopen). Op consequente wijze lijkt het poli-
tieoptreden hierdoor te warden geleid. 

Een eerste voorwaarde voor een adequate 
politiele reactie is derhalve dat wordt uitge-
gaan van een basisvisie over delinquentie en 
de te geven re-actie. 01  Een volledig sluitende 
visie kunnen we bier niet presenteren. Wet 

°I Men zou de formulering van de 'concept 
taakomschrijving Jeugdpolitie' uit 1981 
kunnen zien als een erkenning van een der-
gelijk belang. Overigens is recentelijk op 



kunnen we naar aanleiding van het voorgaande 
een aanduiding geven van de elementen die 
hierin een plaats zouden moeten hebben. We 
denken dan aan de volgende aspecten: 

1. 	Uitgaan van het gegeven dat delinquentie 
-en in dit verband verstaan we hier ook 
probleemgedrag als weglopen onder- voor 
het overgrote deel van de jeugdigen een 
tijdelijk gedragspatroon is dat na enige 
tijd door hen wordt opgegeven. 

2. Uitgaan van de wets- en ordehandhavende 
taak van de pantie en de daaruit voort-
vloeiende gerichtheid op beheersing van 
criminaliteit en delinquentie. 

3. 	De primaire doelstelling van de politie'le 
reactie is derhalve te voorkomen dat 'de 
tijdelijke delinquent een permanente 
delinquent' wordt.° 2  

4. Uitgaan van het gegeven dat de omgeving 
waarin de jeugdige leeft en opgroeit be-
palend is of delinquentie continueert. 

5. 	Uitgaan van de mondigheid van de jeugdige; 
de jongere kan/moet aansprakelijk gesteld 
worden voor zijn handelen. 

6. 	Uitgaan van het besef dat politiele en/of 
justitiele actie een averechts effect kan 
bewerkstelligen. 

Het eerste en laatste punt impliceert dat 
een politiele reactie het natuurlijke verloop 
van delinquentie niet mag verstoren (Rutter en 
Giller, 1983, .Junger-Tas, 1985). In die zin 
lijkt het algemeen aanvaarde beleid van mini-
male interventie -tot uiting komend in de grote 
mate van politiesepot- een wijs beleid. Maar, 
dit is slechts de helft van het verhaal. Gezien 
de doelstelling (punt 3) is,een sepot waarbij 

een symposium 'Jeugdstrafrecht' deze voor-
waarde opnieuw benadrukt (Heesters, 1985). 

02  Een formulering van een doelstelling die 
Doek gebruikte op het symposium Jeugdstraf-
recht (12 februari 1986 te 's-Gravenhage) 
in verband met het totale justitiele sys-
teem. 
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verder niets gebeurt weinig effectief. Actie 
vereist reactie. Oak het principe van 
mondigheid van de jeugdige vereist dat een 
dader de consequenties van zijn daad moot dra-
gen (de sanctie). 

Nu seen we er tevens van tilt dat de omgeving 
een benalende invloed heeft op eon mogelijke 
continuering van het gedrag. Dit betekent dat 
oak de omgeving verantwoordelijkheid draagt 
voor het gedrag van de jeugdige, en deze is dus 
b1j uitstek bekleed met 'sanctiebevoegdheid'. 

Sancties vatten we bier overigens in ruime 
betekenis OP. Het gaat or am dat de omgeving 

- near aanleiding van het politiecontact zulke 
delinquentiebelemmerende maatregelen neemt dat 
de kans OP recidive vermindert. Gezien de on-
derzoekresultaten die de 'bindingstheorie' als 
uitgangspunt nemen, dienen doze maatregelen 
niet zozeer het karakter van straf te hebben, 
maar de binding met de samenleving te verbe-
teren. De rechercheur moet er op toezien dat 
dergelijke processen op gang warden gezet. 

4.1.2 Kenmerken van politiele hulpverlening 

• In verband met de delictcontacten dient goed 
onderscheid te warden gemaakt in de twee eerder 
genoemde en beschreven typen hulp. 	(zie par. 
1.4). 	Het eerste type hulp is gekoPPeld aan 
het sepot (en heeft een preventief karakter). 
Het tweede type hulp is gekoppeld aan het pro-
ces verbaal. Beide vinden hun vertrekpunt in 
de aandacht voor de omgeving van de jongere. 
Verder is het tweede type hulp in overeen-
stemming met het principe van mondigheid en de 
idee van gelijke kansen en rechten voor alle 
betrokken jeugdigen. 

Het gaat hierbij om hulp die -gegeven een 
benodigde justitiele reactie- nodig is omdat 
eon bepaalde categorie jongeren de steun vanuit 
de omgeving moot missen. (de jeugdigen met la-
gore opleidingen, de kansarmen, veel 
allochtone jongeren). 

Dit zijn de twee typen hulpverlening die 
onder het begrip politine hulp dienen to 
vallen. 

De volgende kenmerken zouden aan deze hulp 
onderscheiden moeten warden. 



- Ten eerste dient de politiele hulp teruq-, 
houdend  te zijn. 

Deze terughoudendheid is geboden gezien 
het 'natuurlijke verloop' van 
delinquentie. Verder is dit geboden omdat 
de omgeving van de jeugdige en de jeugdige 
zelf t.a.v. het delict en probleemgedrag 
in principe een eigen verantwoordelijkheid 
heeft. Deze terughoudendheid vloeit tevens 
voort uit de idee dat de politie een wets-
en ordehandhavende taak heeft. De politie 
dient altijd een algemeen maatschappelijk 
belang; de hulpverleningstaak is hiervan 
afgeleid. De politie kan derhalve geen hulp 
verlenen die louter in het belang van het 
kind is. 

- Een tweede kenmerk van de politrele hulp- 
verlening is de concrete doelstelling.  

De hulpverlening is gericht op 
recidivevermindering of op erkenning van 
de rechten van de jeugdige binnen het 
justitiele circuit. 

- Dit kenrilerk heeft gevolgen voor het derde 
kenmerk; de omgevingsgerichte aanpak.  

Gezien de doelstelling dient in de ac-
tivering van de omgeving (ouders, school, 
buurthuis, familie, e.d.) de relatie met 
het delict tot uiting te komen. 

- Een vierde kenmerk van de politiele hulp 
is zijn uitdrukkelijke begrenzinq.  

Indien de politie hulp verleent dan is 
dit met een bepaalde bedoeling of gegeven 
een bijzondere situatie. Om daze reden 
dient de hulp gekoppeld aan een sepot en 
aan een proces verbaal duidelijk van elkaar 
te worden onderscheiden. Het betekent ver-
der dat de politie in voorkomende gevallen 
juist gegn hulp moat verlenen. Met hulp die 
geen verband houdt met de afdoeningsvorm 
heeft de rechercheur in principe geen be-
moeienis. 

De belangrijkste vraag is natuurlijk wan-
near geen hulp verleend moet warden en wanneer 
wel. Deze kwestie brengt ons op de criteria of 
gronden waarop de politie tot een bepaalde af-
handeling moet besluiten. 
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4,1.3 Suqqesties voor een basismodel 

Zoals in het voorgaande is gesteld gaat het 
erom een afhandeling die zowel de jongere aan-
spreekt op zijn verantwoordelijkheid voor zijn 
gedragingen, als een oog open houdt voor de 
achtergronden van de vertoonde delinquentie en 
het daarmee verbandhoudende 
delinquentiepatroon. 

Dit laatste betekent dat er in principe 
onderscheid moet worden gemaakt tussen twee 
categorieen jongeren. De eerste categorie laat 
na een of enkele politiecontacten het 
delinquente gedrag voor gezien, de tweede ca-
tegorie persisteert. 

Een eerste element voor een richtlijn moet 
aansluiten bij de idee dat de politie een re-
actie geeft op de dader en het gepleegde 
delict. Relevante aspecten hierbij zijn ernst, 
frequentie van het delict en de leeftijd van 
de verdachte. 

Zoals we hebben gezien wordt in veel geval-
len -met name door Eindhoven, maar ook door 
Rotterdam- de ernst als criterium genomen. Nu 
blijkt uit onderzoek dat in het bijzonder het 
grotere aantal delicten en de grotere gevari-
eerdheid in delinquentie de factoren zijn die 
een persisteren van delinquentie kenmerken. 
(ale Junger-Tas. 1985. pag. 15 t/m 22). Met 
andere woorden, het meest belangrijke aspect 
van het gedrag waarop de jongere dient te 
worden aangesproken is de omvang van zijn 
delinquentie. Nu is het een probleem dat de 
politie niet alles te weten komt over het 
delinquente gedrag van jongeren. Vaak wordt het 
verhoor hierop wel gericht, maar met wisselend 
succes. Het enige harde gegeven waarover de 
rechercheurs in daze kunnen beschikken is het 
feit dat de jongere eerder als verdachte bij 
Se politie is geweest." Met andere woorden, 
eerdere politiecontacten is het eerste aspect 

° 3  In bijna de helft van de delictcontacten 
bekennen de jongeren onmiddellijk (46%); 
43,5% doet dit na enige of na sterke druk 
vanuit de rechercheur. Slechts 10,5% blijft 
ontkennen (dit is inclusief de jongeren die 
onterecht zijn aangehouden). Van de 
recidivisten blijft 16% ontkennen. In deze 
cijfers bestaan geen tot zeer lichte ver- 



waarop 	de 	jongere 	dient 	te 	worden 
aangesproken. 04  

Nu blijkt uit hetzelfde hierboven aange-
haalde onderzoek dat hernieuwde politiecon-
tacten voornamelijk worden bepaald door 
vroegere contacten en nauwelijks door de fre-
quentie van delinquent gedrag (Junger-Tas, 
1985, pag. 44 e.v.). Verder meldt het onderzoek 
dat wanneer de (problematische) omstandigheden 
in de leefsituatie van de jongere (c.q. een 
slechte sociale integratie) niet veranderen, 
deze in sterke mate bijdragen aan de continue-
ring van het -delinquentiepatroon (idem, 1985, 
pag. 50 e.v.). Het gebruik van 'eerdere poli-
tiecontacten' als richtlijn, heeft dus als ge-
vaar bij te dragen aan toekomstige 
politiecontacten. 

Dit betekent dat aan het criterium 'eerdere 
politiecontacten' nog de dimensie van goede of 
slechte sociale integratie moet warden toege-
voegd. 

De voorgaande . resultaten suggereren dat in 
principe de inschatting die de rechercheur 
maakt van de ontwikkelingskansen van de jongere 
deze rol van. 'sociale rem' zou kunnen ver-
vullen. In termen van de afdoening verwijst dit 
aspect naar de grote of kleine kans op her-
haling van delinquentie; de betekenis voor de 
beslissing tot hulpverlening is gelegen in de 
aandacht voor de aan- of afwezigheid van in-
formele controlemechanismen of opvangmoge-
lijkheden. Een dergelijk element maakt het 
mogelijk dat verbetering van de leefomstandig-
heden (een betere sociale integratie) van in-
vloed wordt op de beslissing am de jongeren al 
dan niet in het systeem door te laten stromen. 

Door de combinatie van deze twee factoren 
krijgen we een samengestelde richtlijn die zo-
wel een retrospectief als een pr.ospectief as-
pect in zich verenigen. 

Deze richtlijn geeft niet alleen richting 
aan de afdoeningsbeslissing, maar geeft tevens 

schillen tussen allochtone en autochtone 
deli ctcontacten. 

04  Uit de intervies met de allochtone jongeren 
blijkt dat de jongeren met eerdere politie-
contacten tot die categorie behoren die veel 
delicten hebben gepleegd. (zie par. 3.2) 
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uitsluitsel over de vraag Of er in een bepaald 
geval hulp verleend moat worden of niet." 

De delictcontacten kunnen nu in vier 
categoriegn warden ingedeeld die ieder naar een 
geeigende afhandeling verwijzen. 

De eerste categoric  contacten betreft de 
minst problematische groepi de first-offenders 
die goede ontwikkelingskansen hebben. (In to-
taal bevat daze categorie 42,5% van de geob-
serveerde delictcontacten). 

Bij den groep lijkt in eerste instantie een 
politiesepot de beste afdoeningsbeslissing. In 
beperkte mate kunnen we ons voorstellen dat een 
proces-verbaal is aangewezen vanwege de ex-
treme ernst van een zaak. 

Hulpverlening lijkt bij daze categorie niet 
geindiceerd) er zijn immers opvangmoge-
lijkheden aanwezig en de informele controleme-
chanismen lijken voldoende te werken. Ook 
indien er problematiek wordt gesignaleerd be-
tekent dit niet dat rechercheurs hierop auto-
matisch moeten ingaan. Het is in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid van de jon-
gere zelf en diens omgeving, zodat 
terughoudendheid is geboden. 

De tweede categoric  -de first-offenders 
waarvan de ontwikkelingskansen als slecht 
worden ingeschat- vormen relatief gezien eon 
erg kleine groep (6,5X)." Omdat het ook hier 
am first-offenders gaat lijkt opnieuw een sepot 
de aangewezen afdoeningsbeslissing. Belangrijk 
punt is nu dat de ontwikkelingskansen als 

" Op een criterium als 'eerdere politiecon-
tacten' is natuurlijk kritiek mogelijk. 
Want, wat doe je als het am een 'first 
offender' gaat die een zeer ernstig delict 
heeft gepleegd (zeer groat schadebedrag of 
ernstig fysiek letsel), dan moet toch een 
proces verbaal warden opgemaakt? Zeker, dit 
zullen we niet ontkennen. Maar, buiten het 
feit dat dit zeer weinig voorkomt, dienen 
we de richtlijn te zien als een algemene 
regel; afwijking van daze regel kan na-
tuurlijk gerechtvaardigd zijn. 

06  Het lijkt aannemelijk dat, wanneer de sig-
nalering in samenhang met de bier geschetste 
richtlijn wordt verbeterd, deze tweede ca-
tegorie grater zal blijken te zijn. 



slecht worden ingeschat. Dit impliceert dat een 
proces-verbaal meer dan bij de vorige categorie 
tot de mogelijkheden behoort. Wellicht nog be-
langrijker is dater naast het sepot hulp wordt 
geboden. Juist bij deze categorie lijkt gezien 
de als negatief ingeschatte prognose hulpver-
lening noodzakelijk 'om erger te voorkomen'. 

De derde cateqorie contacten betreft de 
recidivisten waarvan de ontwikkelingskansen 
als goed worden ingeschat (29% van alle geob-
serveerde delictcontacten). In eerste instan-
tie lijkt hierbij men proces-verbaal zonder 
hulp aangewezen als wenselijke afhandeling. 
Een eerder politiecontact blijkl immers niet 
te hebben geholpen. 

Maar, juist bij deze categorie kan het 
voorkomen dat tot een sepot besloten wordt in-
dien hulp succes zal hebben. De 'recidive' 
duidt er immers op dat de informele controle 
mechanismen in zekere mate hebben gefaald. Maar 
omdat ze wel aanwezig zijn, kan -am herhalina 
te voorkomen- een extra activering van deze 
delinquentieremmende factoren meer perspectief 
bieden. Verder dienen we bij . deze categorie de 
mogelijkheid open te houden dat een eerder po-
litiecontact betrekking heeft op een delict dat 
langere tijd geleden is gepleegd, zodat ook op 
grond hiervan een sepot is geindiceerd. Maar, 
omdat het toch om 'recidive' gaat lijkt hulp-
verlening ter ondersteuning van een dergelijk 
sepot noodzakelijk. 

De vierde categorie vormt de meest proble-
matische groep delictcontacten; de 
recidivisten waarvan de ontwikkelingskansen 
als slecht worden ingeschat (22%). Het lijkt 
er op dat bij deze groep de justitigle weg on-
ontkoombaar is. Hulpverlening behoort tot de 
mogelijkheden, maar is afhankelijk van de in-
dividuele behoefte van de jongere. Omdat het 
ook hier mogelijk is dat men eerder politie-
contact betrekking heeft op een delict dat 
langere tijd geleden is gepleegd, wordt bij 
deze categorie de weg naar een sepot met hulp 
opengehouden (het contact valt dan onder de 
tweede categorie). 
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4.1,4 De sianalerine 

In de vorige paragraaf zijn 'eerdere poli-
tiecontacten' en de 'kansen op nieuwe con-
tacten' als criteria voor een adequate 
afhandeling naar voren gekomen. Op deze plek 
is het belangrijk te benadrukken dat niet al-
leen moet worden bekeken of de jongere eerder 
met de politie in aanraking is geweest, maar 
ook wat er in het verleden als reactie hierop 
is gebeurd. 

Dit betekent dat aan de signalering in 
eerste instantie vorm moet worden gegeven door 
informatievergaring omtrent de vroegere con-
tacten (vergelijk de situatie in Utrecht en in 
zekere mate ook in Eindhoven). 

Dere voorkennis die uit de dossiers en/of 
kaartsystemen geput (zouden) kunnen warden, 
heeft vervolgens aanvulling nodig met informa-
tie van de huidige situatie. 

Wat betreft de inhoud en het type informatie 
die hiertoe nodig is biedt het onderzoek van 
Junger-Tas (1985) vele aangrijpingspunten. In 
ieder geval dient deze informatie betrekking 
te hebben op de aard, verscheidenheid en fre-
quentie van het delinquente gedrag en de band 
met en het functioneren in gezin, school en 
vrije tijdsmilieu. Vooral deze laatste drie 
thema's moeten de basis leveren voor een 
adequate afhandeling in die gevallen dat de te 
nemen afdoeningsbeslissing (sepot of p.v.) een 
moeilijke is. Op deze momenten wordt aan de 
inschatting van de ontwikkelingskansen van de 
jongere immers een sleutelfunctie toebedeeld. 
Het onderzoek suggereert dat juist aan dit as-
pect veel verbeterd moet warden. Oak dit pleit 
er voor am de Signaleringsfunctie en de daarop 
gebaseerde beoordeling te structureren en aan 
expliciete normen op te hangen. 

4.2 Enkele bidzondere aanbevelingen 

Het voorstel heeft -steunend op de ander-
zoekresultaten- enkele algemene consequenties 
die in zekere mate het karakter van aanbe-
velingen hebben. Gezien de actualiteit die dit 
heeft, wijden we hieraan een korte bespreking. 



4.2.1 	De relatie politie en  
hulpverleningsinstellingen  

Uit het onderzoek blijkt dat een niet gering 
deel van de delictcontacten wat betreft de af-
handeling beantwoordt aan de formele structuur 
van de voorgestelde richtlijnen. De ineffecti-
viteit van het politiewerk -waarover in de in-
leiding is gesproken- is naar ons idee derhalve 
niet alleen de politie te verwijten. Ook het 
gegeven dat de omgeving geen vervolg geeft aan 
het politiecontact (de school by.) of hierop 
niet lijkt aan te sluiten (de hulpverlenings-
instellingen) verdient kritiek. De interviews 
met allochtonen jongeren leiden tot deze ver-
onderstelling, maar ook in verband met 
autochtone jongeren kan dit uit ander onderzoek 
worden afgeleid. Veel meer dan wellicht in het 
verleden is gebeurd dient de politie er voor 
te waken dat het contact een inadequaat vervolg 
krijgt. Dit betekent by. dat de hulpverle-
ningsinstellingen die in het kader van een 
politiesepot worden ingeschakeld, aan de . door 
hen te geven hulp een doelstelling verbinden 
die betrekking heeft op vermi. ndering of voor-
koming van delinquentie. 

De hulp zelf moet een voor de jeugdige in-
zichtelijke relatie hebben met het delict (c.q. 
de achtergronden van het delict). Deze relatie 
geldt dus niet alleen voor de activiteiten van 
de rechercheur, maar ook voor de activiteiten 
van personen en instanties die naar aanleiding 
van het sepot worden ingeschakeld. 

Een consequentie van deze benadering is dat 
het niet zinvol lijkt om in een (te) vroeg 
stadium de hulp (de activering van de omgeving) 
door een professionele instelling te laten 
overnemen. Een hulpverlener die -al dan niet 
op het bureau gestationeerd- voor deze 
sepothulp zorg draagt en in plaats van de po- 

- litie de contacten met ouders, school en andere 
relevante hulpverleningsinstellingen legt, kan 
deze relatie tussen verleende hulp en delict 
eerder verduisteren dan verduidelijken. 

Verder zou dit de flexibiliteit die nodig 
is voor een op het individu afgestemde afhan-
deling belemmeren. Niet altijd is professio-
nele hulp nodig. Het gesprek met de ouders als 
afronding van het politiecontact biedt op zich 
reeds de mogelijkheid om "de omgeving te acti-
veren", en op een wijze waarbij de relatie met 
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het gepleegde delict voor alle partijen over-
duidelijk is. Het doorspreken van oplossingen 
voor schoolproblemen in relatie met het ge-
pleegde delict met een leerkracht is een andere 
mogelijkheid. 

Bemoeienis van een hulpverleningsinstelling 
in een dergelijk vroeg stadium van de afronding 
van en politiecontact, Scan wel bij uitstek zin 
hebben indien de politic genoodzaakt is een 
proces-verbaal op te maken. Indien de indica-
ties hiervoor aanwezig zijn (weinig onder-
steuning vanuit de ouders, geen binding met of 
vertrouwen, in de leerkrachten of andere be-
langrijke anderen), dan is een 'RBS-type' hulp 
noodzakelijk° 7 . Een hulpverleningsinstelling 
die zich onafhankelijk van politie en justitie 
opstelt en solidair is met de jongere. 

Met andere woorden, het lijkt beter om de 
aandacht te richten op het functioneren van de 
jeugdpolitie zelf, dan op het binnenhalen van 
hulpverleningsinstanties. Het effect is waar-
schijnlijk dat hoogstens eon extra schijf wordt 
toegevoegd 08. 

De geschetste elementen voor can basisvisie 
achten we ook geldig voor de probleemcontacten. 
flit betekent dat meer dan voorheen, de 
rechercheurs er op moeten toezien dat de twee 
conflicterende partijen (jeugdige en diens 
hulpverlener en de ouders) daadwerkelijk naar 
een oplossing van het conflict toewerken. 

4.2.2 Over de ieuqdpolitie als specialisme 

De jeugdpolitie vormt binnen een politie-
apparaat in principe de waarborg tot een bij-
zondere aandacht voor de jeugdigen. 

07  Op diverse plaatsen is dit type hulp reeds 
van de grond gekomen, o.a. RBS in 
Groningen, Argus in Utrecht, Archo in 
Nijmegen. Vroeghulp aan in verzekering ge-
stelden valt naar ons idee ook onder dit 
type hulp. 

08  Een veronderstelling die lijkt te worden 
ondersteund door de eerste 'tussentijdse' 
resultaten van het onderzoek 'evaluatie ex-
periment Preventie Jongeren en Politie 
(Prejop); zie Scholte en Smit. 1985, pag. 
83. 



De organisatorische veranderingen waarin 
diverse politiekorpsen zich bevinden, heeft 
als gevolg dat het voortbestaan van dit spe-
cialisme aan het wankelen wordt gebracht. Men 
vreest dat daarmee het 'kind in de dader' uit 
het blikveld zal verdwijnen° 9 . 

Het lijkt derhalve zinvol naar aanleiding 
van het onderzoek bij deze kwestie kort stil 
te staan. De vraag die hierbij centraal staat 
is niet zozeer de vraag of de afdeling Jeugd-
politie recht van bestaan heeft. De vraag is 
meer hoe een adequaat politie-optreden in con-
tacten met jeugdige delinquenten kan worden 
uitgeoefend; onder welke condities dient de 
optimale benadering van jeugdige delinquenten 
te geschieden? 

Zoals we uit het voorgaande kunnen afleiden 
stelt een adequaat politie-optreden nogal wat 
eisen aan de rechercheurs (zie ook Albers en 
Brouwer, 1982, Heesters, 1986). De gegevens uit 
Utrecht -de afdeling die over het algemeen het 
best overeenkomt met een dergelijk optreden-
suggereren dat zelfs ettelijke ervaringsjaren 
hier voor nodig zijn. De opgedane kennis en 
vaardigheden zijn zeker niet nodig indien een 
strikt zaakgerichte (justiti'ele) aanpak wordt 
voorgestaan. Het lijkt geen enkel probleem een 
dergelijke aanpak binnen een generale taak-
stelling uit te oefenen-. Hieraan zijn immers 
geen bijzondere eisen verbonden, behalve de 
vaardigheden voor de oplossing van een zaak 
(veel contacten in Rotterdam en Eindhoven laten 
dit zien). Het komt ons echter voor dat een 
dergelijke aanpak niet de meest effectieve ma-
nier is cm met delinquente jeugd om te gaan. 

Bij aanvaarding van een generale taak-
stelling is het punt onder meer om de politie 
dusdanig op te leiden dat ze in staat zijn tot 
een dergelijk meer bevredigend politie-
optreden. Het probleem is dan hoe de hiervoor 
benodigde kennis en vaardigheden kunnen worden 
overgedragen. Ed.!, van de mogelijkheden die open 
ligt is om dit meer adequate optreden van de 
jeugdpolitie te systematiseren en over-
draagbaar te maken. Er is derhalve een struc-
turering nodig om de diverse beslissingen die 
de politie in het contact met jeugdige daders 

09  Op het eerdergenoemde Symposium Jeugdstraf-
recht werd dit diverse malen geuit. 
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moat nemen, te leiden. Daze structurering moat 
dan niet alleen betrekking hebben op de signa-
lering, maar oak op de afdoeningsbeslissing en 
-in samenhang hiermee- op de beslissing tot 
hulpverlening en de inhoud van de te starten 
hulp. 

Nadat daze systematisering is doorgevoerd 
(en wellicht enkele instrumenten heeft opgele-
verd als een signaleringslijst, een checklist 
voor de afhandeling e.d.), wordt het mogelijk 
am na te gaan in hoeverre en onder welke con-
dities een generale taakstelling bij machte is 
alle of bepaalde jeugdige delinquenten voor 
haar r ek en i ng te nemen. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat de 
jeugdpolitie pas kan worden oPgeheven of 
afgeslankt indien er condities zijn ingebouwd 
die het adequate politie-optreden naar 
jeugdigen waarborgen. 

4.3 Aanbevelineen voor politieeontacten met 
allochtone delinquenten 

Zoals het eerste rapport 'Allochtone jon-
geren bij de Jeugdpolitie' aangeeft, bestaan 
er op zich grote verschillen in het aantal 
delictcontacten en het aantal probleemcon-
tacten tussen allochtone en autochtone jon-
geren. 

Dit is een onomstotelijk gegeven. Maar dit 
wil niet zeggen dat allochtonen delinquenter 
zouden zijn. Indian wordt gecontroleerd op 
sociaal-economische factoren, clan blijkt het 
verschil zo klein dat andere verklaringen -die 
betrekking hebben op maatschappelijke selec-
Here processen- meer verklaringskracht 
hebben. Waarschijnlijk om daze reden vinden 
we geen tot weinig verschillen in achtergrond-
problematiek tussen de allochtone en 
autochtone jongeren die zijn geobserveerd. 

Dit betekent dat het belangrijkste kenmerk 
van allochtone problematiek in feite niet ver-
wijst naar verschillen tussen individuele 
allochtonen en individuele autochtonen, maar 
naar een fundamenteel maatschappelijk verschil 
tussen de allochtone bevolkingsgroepen ener-
zijds en de totale autochtone bevolkingsgroep 
anderzijds. Het probleem zit in het gegeven dat 



een zo grote groep allochtonen een lage maat-
schappelijke positie •inneemt met weinig 
kansen. Op zich verschillen de (in)directe ge-
volgen hiervan -de delinquentie, de gezinspro-
blematiek e.d.- niet van die voor de autochtone 
groep die in dezelfde situatie verkeert. Het 
probleem is dat deze positie voor allochtonen 
als standaard geldt. 

Doordat deze lage maatschappelijke positie 
fundamenteel lijkt, hebben de overige gecon-
stateerde verschillen tussen allochtonen en 
autochtonen (de aard van de delinquentie, de 
achtergrondfactoren als gezinsproblematiek, 
vrije tijdbesteding e.d.) meer het karakter van 
accentverschillen. 

Deze vaststellingen zijn van bijzonder be-
lang voor de beleidsaanbevelingen. Het bete-
kent dater een algemene aanbeveling moet zijn, 
waarbinnen de benodigde accentverschillen ten 
behoeve van allochtonen kunnen worden aange-
bracht. Deze aanbeveling luidt: 
in het algemene beleid van de (jeugd)politie 
dient aan een adequaat politie-optreden naar 
jeugdigen (zoals eerder geschetst) vorm te 
worden gegeven. Deze aanbeveling is een abso-
lute voorwaarde voor het oplossen van de knel-
punten waarmee de -  politiecontacten met 
allochtone jongeren worden gekenmerkt. 
Wanneer deze aanbeveling ter harte . wordt geno-
men, zullen veel knelpunten in verband met 
allochtone contacten vanzelf worden opgelost. 

Wat- betreft de benodigde accentverschillen 
kunnen we het volgende opmerken. 

• Bij de benadering van de allochtone jon-
geren dient men zich te waken voor een Ln-
terpretatie van 'minderhedenproblematiek' 
die is geent op het 'cultuurperspectief'. 

Dit is een interpretatie die allochtone 
jongeren ziet als levend tussen twee cul-
turen, lijdend aan een (culturele) identi-
teitscrisis en zich bevindend in een 
cultuurconflict. 

• Het 	'etniciteitsperspectief' 	dat 	naast 
culterele aspecten tevens rekening houdt 
met een groot scala van andere factoren 
waarmee de leefsituatie van allochtone 
jongeren wordt gekenmerkt verdient hierbo-
ven de voorkeur. 
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• Dit perspectief dient in samenhang to 
worden gezien met algemene verklaringen 
voor delinquentie die als basis dienen voor 
eon politiebeleid jegens jeugdigen. 

• Deskundigheidsbevordering van politieper-
soneel in verband met 'minderhedenproble-
matiek' dient vanuit dit perspectief to 
worden opgezet. 

Dit betekent dat veel minder of niet 
uitsluitend aandacht moot worden besteed 
aan kennisoverdracht omtrent culturele 
achtergronden, maar veel meer aan kennis 
en vaardigheden omtrent het 'diagnostische 
moment'. Deze aanbeveling valt in die zin 
samen met de algemene aanbeveling tot ver-
betering van de signalering binnen het 
voqrgestelde kader van een adequaat 
politie-optreden. 

• Indien deskundigheidsbevordering omtrent 
allochtonen problematiek toch wordt opge-
zett dan dient dit de nodige kwalitatieve 
meerwaarde op to leveren. 

Is het resultaat dat rechercheurs een 
beperkte kennis verkrijgen omtrent min-
derheden dan kan dit leiden tot stereotypie 
en levert derhalve ge‘n bijdrage aan een 
adequaat politie-optreden. Een beperkte 
kennisvermeerdering 	kan 	wegens 	doze 
stereotypievorming 	zelfs 	negatieve 	ef- 
fecten bewerkstelligen in de besluitvor-
ming rond de afdoening. Kwalitatief goede 
deskundigheid bij enkelen lijkt beter dan 
kwalitatief beperkte deskundigheid bij 
velen. 

• De verbetering van de signalering dient in 
het bijzonder ten aanzien van de allochtone 
jongeren ter hand genomen te worden, omdat 
de jongeren in vergelijking met autochtone 
jongeren raker tot de categorie behoren 
waarbij de beslissing tot sepot of proces-
verbaal een moeilijke is. 

• Gezien de relatief grotere motivatie en 
betrokkenheid 	van 	jeugdige 	allochtone 
delinquenten ten aanzien van de school. -zou 
de school 'een belangrijk aangrijpingspunt 
zijn voor effectieve actie bij hulpver-
lening in het kader van eon politiesepot. 

• Bij de hulpverlening lijkt rekening to 
moeten worden gehouden met de variatie in 
etnische identiteiten. 

Bij jongeren met verschillende etnische 
identiteitsvorming lijkt eon verschillende 



reactie vanuit de omgeving aangewezen. De 
door de rechercheur te geven 'sepot-hulp' 
dient dit te onderkennen en hieraan 
richting te geven. 

• 	In het bijzonder bij de afhandeling van 
probleemcontacten -maar in zekere mate ook 
bij delictcontacten- dient er aan de 
allochtone ouders meer voorlichting te 
worden gegeven omtrent de.afhandelingsmo-
gelijkheden (omdat deze voorlichting bij 
allochtonen minder vaak plaats vindt). 
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