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“Maar ook kan de kinderpolitie zijn:

een politie—instantie, waarin poli

tiële en sociale elementen vrije toe

gang hebben, waar deze met afweging van

elkanders belangen en grenzen, met en

door elkaar tot betere resultaten

komen, dan zij in ieder voor zich

zouden hebben kunnen bereiken”

(‘De kinderpolitie in Nederland en

daarbuiten’, Dr. T.E.W. Lignac, 1951)



Woord vooraf

Dit rapport is het tweede deel in een reeks van drie verslagen die zijn
verschenen in het kader van het onderzoeksproject ‘Contacten van de

jeugdpolitie met allochtone jongeren.* Eerder is het rapport

‘Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie. Deel 1 verschenen. Het

eerste deel geeft een getaismatige beschrijving van de aantallen, de
aard en de afdoening van contacten van allochtone jongeren met de

jeugdpolitie in de steden Rotterdam, Eindhoven en Utrecht.

In dit tweede onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de observaties

op de bureau’s en de gesprekken met de betrokken jongeren en

rechercheurs. Hiermee wordt een meer inhoudelijk beeld gegeven van het

politieoptreden in contacten met allochtone jongeren.

Naast deze bijzondere gerichtheid op de contacten van allochtone jonge

ren is een aanzienlijk deel van het rapport gewijt aan een algemene be

schrijving van het functioneren van de jegudpolitie.

Omdat het rapport en sterk exploratief karakter heeft, wordt

afwisselend verslag gedaan van empirische bevindingen en theoretische

interpretaties. Als gevolg hiervan kent het rapport een nogal complexe

structuur. Door deze complexiteit n de lijvigheid zal dit tweede

rapport voor veel geinteresseerde lezers moeilijk toegankelijk zijn.

Om deze reden is een derde ‘rapport’ verschenen.

Hierin wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste onderzoek—

resultaten. Tevens bevat het —op basis van de door het onderzoek ver

kregen inzichten— een samenhangend geheel van conclusies en aanbeve

lingen.

Mijn dank gaat allereerst uit naar de medeuerkfst)ers van de bovenge

noemde afdelingen jeugdpolitie en naar de jongeren die we daar hebben

mogen ontmoeten en spreken.

Frans Muhlscblegel van het Politiestudiecentrum ben ik erkentelijk voor

zijn hulp bij de oriëntatie in de literatuur. Verder ben ik Mimo

Marinelli erkentelijk voor zijn vele waarevolle adviezen en commentaren

bij de door ons gehanteerde interview schema’s en fnterviewprocedures.

* Het onderzoek —mogelijk gemaakt door subsidies van de
Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid en het Wetenschappelijk
Onderzoek en Documentatiecentrum— werd uitgevoerd onder auspicien van
de Coördiaatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbeschyerming.Dit laatste betekent niet dat de inhoud van het rapport de mening
weergeeft van deze commissie.



Een onderzoek van deze omvang kan onmogelijk in een tijdsbestek van

drie jaar door én persoon worden uitgevoerd.

Agnes van Burik, Ad van Loon en Mieke Hoefnagel dank ik derhalve voor

de langdurige samenwerking. In het bijzonder verdienen de eerste twee

medewerkers vermelding daar ze de concepttekaten hebben geschreven over

de fnterviewprocedures en het verloop van de observatie. Verder ben ik

de meerdere stagiairs erkentelijk die in de verzameling van de gegevens

hun bijdrage hebben geleverd. In het bijzondere ondervond ik van

José Fraucken, Ineke Heil en Sylvia Karg veel ondersteuning.

Peter van der Laan ben ik erkentelijk voor zijn suggesties en

commeutaren op een eerdere versie van dit rapport.

Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar de supervisor van dit

project Dr. Josine Juager—Tas. Zij gaf mij de benodigde inspiratie,

strikte steun en vrijheid om het onderzoek af te ronden.

‘s—Gravenhage, mei 1986

Erik van der Hoeven
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Ter inleiding

In het kader van dit onderzoek is reeds eerder een verslag verschenen.

Dit eerste verslag bevat een uitvoerige kwantitatieve beschrijving van

allochtone contacten met de jeugdpolitie in vergelijking met autochtone

contacten. Het geeft een algemeen beeld van de aantallen contacten, het

type delict of probleemgedrag waarop het betrekking heeft en de door de

rechercheur gegeven officféle reactie.

Het dit tweede rapport gaan we uitvoeriger in op het functioneren van

de rechercheurs jeugdzaken. In het bijzonder trachten we meer zicht te

krijgen op de contacten waarin rechercheurs enigerlei hulpverlening

of aanzetten hiertoe ontplooien.

Een beschrijvende theorie van het politieoptreden waarin het begrip

hulpverlening een integraal element vormt, is ons onbekend gebleven.

Om deze reden hebben we gepoogd enkele bouwstenen aan te dragen voor de

ontwikkeling van een dergelijk (beschrijvend) kader.

Vanuit dit kader wordt het politiefuncioneren in het algemeen beschre

Ven en g&éxploreerd. En Van de bedoelingen hiervan is om enkele

richtlijnen te kunnen formuleren voor een functioneren waarbij” sociaal

en justitieel” handelen op elkaar zijn betrokken. In dit licht hebben

we de resultaten geinterpreteerd. Vanuit dit kader zijn ook de alloch—

tone en autochtone contacten met elkaar vergeleken.

Ten aanzien van de contacten met allochtone jongeren hebben we getracht

de knelpunten en mogelijkheden te inventariseren, met het oog op de

doelstelling van dit onderzoek:

informatie te leveren voor het streven om een verdere doorstroming van

allochtone jongeren binnen het justitieel circuit te voorkomen en/of

hulpverlening te bevorderen.

Het rapport is opgebouwd uit drie delen.

Het ee stedeel heeft betrekking op het onderzoek en de uitgangspunten

van onderzoek.

In hoofdstuk 1 bespreken we de doelstelling van het onderzoek, alsmede

de opzet en het verloop van de dataverzameling.

Het tweede hoofdstuk geeft een kader waarmee het functioneren van de

jeugdpolitie kan worden beschreven. Hierbij worden drie peilers aan

geduid waarop dit interpretatiekader rust.
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— erkenning van de mondigheid van de jeugdige

— uitgaan van de feitelijke situatie in de drie onderzochte steden

— aansluiten bij recente empirfsche bevindingen omtrent ‘bindings—

theorie’ en jeugddelinquentie.

Door het eerste punt als uitgangspunt te nemen wordt voortgebouwd op

een denken dat in justitiekringen steeds meer ondersteuning krijgt. Met

het tweede uitgangspunt wordt getracht aan te sluiten bij de verworven—

held die de praktijk oplevert; immers van wat er in realiteit gebeurt

kunnen we iets leren. Om deze praktijksituatie te kunnen overstijgen

wordt gebruik gemaakt van het derde uitgangspunt, liet is dan beter

mogelijk de meer algemeen geldige positieve elementen die in alle drie

de onderzochte steden besloten liggen eruit te halen.

Aan de hand van deze uitgangspunten worden enkele centrale thema’s of

aspecten vastgesteld waarmee we het politiefunctioneren jegens jeugdige

delinquenten karakteriserea. Tenslotte wordt in dit deel het onder

scheid geïntroduceerd tussen contacten waarin rechercheurs hulp

verlenen en contacten waarin dit achterwege blijft. Dit onderscheid

vormt de basis voor de uitgevoerde analyses.

In het tweede_deei gaan we na welke variabelen van het onderzoek op dit

onderscheid betrekking hebben en onderling samenhangen. hierbij wordt

toegespitst op de contacten van jongeren dle in verband met een delict

zijn aangehouden.

In hoofdstuk 3 trachten we te achterhalen waarvan de door de recher

cheur geboden hulp afhankelijk is en welke relatie deze heeft met de

afdoeningsvormen (proces—verbaal en politie—sepot).

Door het algemene beeld in hoofdstuk 4 te differentigren naar de drie

onderzochte steden Rotterdam, Eindhoven en Utrecht, wordt een genuan

ceerd inzicht verkregen in het politiefunctioneren en de mechanismen

die aan de uitkomst van een bepaald politiecontact ten grondslag lig

gen.

Dit tweede deel resulteert in een kader van waaruit de vergelijking

tussen allochtone en autochtone contacten heeft plaatsgevonden.

Deze vergelijking is onderwerp van studie in het derde deel van dit

rapport.

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving en verantwoording van het gezichts—

punt waaronder de leefsituatie van allochtone jongeren moet worden

beschouwd. Dit gezichispuat vormt een noodzakelijke aanvulling op het
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in het tweede deel ontwikkelde kader, omdat het de aandacht vraagt voor

‘het bijzondere van allochtonen”. Met behulp van een casusbeapreking

wordt betoogd dat deze aandacht genuanceerd moet zijn.

Het zesde en grootste hoofdstuk van dit verslag bevat de resultaten van

de vergelijking tussen allochtone en autochtone politlecontacten.

Op analoge wijze als in het derde hoofdstuk worden de delictcontacten

in beschouwing genomen. Vervolgens wordt langer stilgestaan bij de con

tacten die de jeugdpolitie heeft in verband met hulpvragen en probleem—

gedrag (weglopen) van jongeren. Uiteraard wordt de differentiatie naar

de drie afdelingen niet vergeten. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk

kort ingegaan op de reactie die het politiecontact in de leefomgeving

van de jeugdige heeft opgeroepen.

Het rapport wordt afgesloten met een nabeschouwing waarin de knelpunten

en mogelijkheden in verband met de hulpverlening naar aanleiding van

het politiecontact met allochtone jeugdigen worden samengevat.

Tevens wordt in dit hoofdstuk een beschouwing gewijt aan de richtlijn

voor de meest wenselijke afhandeling van delictcontacten.

Omdat de resultaten van dit onderzoek onzes inziens een brede aandacht

waard zijn, is een afzonderlijk beleidarapport uitgebracht.* In dit

derde rapport hebben we de onderzoekresultaten samenvattend weergegeven

en van conclusies voorzien. Tevens wordt daarin — op basis van de door

het onderzoek verkregen inzichten —een structuur voorgesteld voor het

meest wenselijke politieoptreden jegens jeugdigen.

* Van der Hoeven, 1986; “De Jeugdpolitie: een observatieonderzoek. De
politiële reactie op delinqueat gedrag van autochtone en allochtone
jeugdigen”, ‘s—Gravenhage, J en J, no. 8.
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HET ONDERZOEK



DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

Aanleiding tot het onderzoek vormde de verontrusting Omtrent de gesig

naleerde stijging van de hoeveelheid strafrechtelijke politiecontacten

van jongeren uit etnische minderheidsgroepen. (Remme 1981,

Jaarverslagen Amsterdam 1979—1982) Deze verontrusting werd ondersteund

door een reeds eerder gesignaleerde toename van het aantal allochtone

jongeren in kinderbeschermingstehuizen (vgl. Rood de Boer 1978) Men had

de indruk dat de vertegenwoordiging van allochtonen in de

politiestatistiek zeer groot zou zijn, wat op bijzondere problemen zou

duiden (Hollebrand, 1982). Allochtone jongeren leken in toenemende

mate de aandacht van de politie te vragen (Koops 1978, Vermeer 1980,

Reints 1983).

Aan deze indrukken werd de vraag gekoppeld in hoeverre het mogelijk

is deze jongeren binnen of naar aanleiding van het politiecontact te

ondersteunen. Het perspectief van waaruit deze vraag is gesteld, omvat

het algemene streven een verdere doorstroom binnen het justitigle cir

cuit zo beperkt mogelijk te houden (zie b.v. Junger Tas, 1981). Het

heeft als consequentie dat er in het onderzoek gezocht moest worden

naar beperkingen en mogelijkheden van hulpverlening binnen of naar

aanleiding van de politiecontacten met allochtone jongeren.

Doelstelling en probleemstelling van onderzoek

De doelstelling van het project is als volgt:

een Systematische verzameling van informatie ten behoeve van het

streven reeds in een vroeg stadium adequate hulp en steun te bieden

aan jongeren uit etnische minderheidsgroepen dle met de politie in

aanraking komen (teneinde een verdere doorstroming binnen het

justitiële circuit te voorkomen en/of hulpverlening te bevorderen).

Een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te bereiken is dat we

informatie ter beschikking hebben over de wijze waarop de politie met

allochtone jongeren omgaat in vergelijking met autochtone jongeren.

(zie ook Allochtone jongeren hij de Jeugdpolftie. Deel 1, pag 42).

Doordat deze informatie ontbrak is derhalve de doelstelling van het

onderzoek in een tweeledige probleemstelling uiteen gevallen, nl.:

— Hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering van haar taak om met

aliochtone jongeren in vergelijking met Nederlandse jongeren?
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— Welke beperkingen en mogelijkheden liggen er in deze politiecontacten

met allochtone jongeren voor een optimale start van een hulpverle

ning?

Zoals uit de formulering van de probleemstelling blijkt, is er voor

gekozen het onderzoekproject te laten plaatsvinden hij de jeugdpoli—

tie. De reden hiervoor vindt uiteindelijk zijn grond in de doelstelling

zelf: deze vermeldt nadrukkelijk “hulpverlening” (in de ruime beteke

nis) als invalshoek.

Omdat de hulpverleningstaak van de politie jegens jeugdigen bij de af

deling jeugdpolitie het meest uitgewerkt en/of gerealiseerd is, heeft

het onderzoek bij dit gespecialiseerde onderdeel van de politie—organi—

as tie plaatsgevonden.

In het voorjaar van 1980 werd door de hoofden “kinderpoli—

tie” van de korpsen rijks— en gemeentepolitie een concept—

taakomschrijving opgesteld voor een afdeling “jeugdpolitie”.

De toenmalige taakomschrijving van de kiaderpolitfe voor de

korpsen was neergelegd in een circulaire van de minister van

Binnenlandse Zaken de dato 13 september 1948. Daar deze sterk

verouderd was en de aanpak van minderjarigen door de politie

grote verscheidenheid bleek te vertonen, werd de behoefte ge

voeld voor een omschrijving van een duidelijk algemeen be

leid. Het concept uit 1980 moest hiertoe een aanzet geven.

Als doelstelling van een jeugdpolitie wordt gezien:

de jeugdpolitie heeft tea doel, op basis van art. 28 van de
politiewet.*: het geven van een aanzet tot en het leveren van

een bijdrage aan het optimaal kunnen functioneren van jeugdi

gen, die —om welke reden dan ook— met haar in aanraking zijn

gekomen....

De jeugdpolitie houdt zich bezig met jeugdproblemen, die zich

manifesteren in weglopen, verstoorde gezinsrelaties, jeugd—

criminaliteit, en met situaties van psychisch of fysiek ge

weld of van verwaarlozing, waarvan minderjarigen het slacht

offer zijn of dreigen te worden. Binnen de competentie van de

jeugdpolitie vallen in ieder geval de jongeren tot 18 jaar”.

* Deze luidt als volgt: “De politie heeft tot taak in onderge—
schiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de
geldende rechtsregelen te zorgen voor de daadwerkerlijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen
die deze behoeven



—3—

(concept taakomschrijving Jeugdpolitie, 1980).

Als plaats binnen de organisatie wordt de afdeling gezien als

gespecialiseerd onderdeel van de politie, in het algemeen van

de Justitiële Dienst. De jeugdpolitie verzorgt de coördinatie

van bemoeienissen van andere afdelingen van de politie met

jongeren.

Wat betreft de activiteiten om de doelstelling te verwezen

lijken vermeldt het concept: “de behandeling van jeugdigen

die voor eenzelfde strafbaar feit of anderzins bij de politie

komen, moet genuanceerd zijn en afgestemd op hun individuele

geaardheid” (concept taakomschrijving Jeugdpolitie, 1980).

Men spreekt over het geven van een verantwoorde aanzet in

samenspel met minderjarige, ouders, en justitie en/of hulp

verlening in de per geval meest geeigende verdere afhande

ling. Men wenst de activiteiten van de jeugdpolitie aanslui

ting te doen vinden bij die van de follow—up instellingen.

Met deze beginselverklaring op de achtergrond zijn bij de start van het

onderzoek vijf onderzoekvragen geformuleerd.

1. Hoe vaak heeft de jeugdpolitie in een bepaalde periode contact met

jongeren en wat is de aard en de afdoening van deze contacten?

2. In welke mate bestaan er verschillen en/of overeenkomsten tuSsen

jongeren uit etnische minderheidsgroepen en Nederlandse jongeren wat

betreft aantallen, aard en afdoening van hun contacten met de jeugd—

politie?

3. Welke verschillen in afhandeling van zaken betreffende jongeren uit

etnische minderheidsgroepen bestaan er tussen een jeugdpolitie—afde—

ling die gerichte structurele initiatieven heeft ontplooid en een

jeugdpolitie—afdeling waarbij dergelijke initiatieven ontbreken?

4. Welke factoren spelen een rol in het signalerings— en veruijzings—

proces bij de behandeling en afdoening van jeugdzaken die betrekking

hebben op jongeren uit etnische minderheidsgroepen in vergelijking

tot autochtone jongeren)?

5. Hoe worden de contacten van de jeugdpolitie met jongeren uit etni—

sche minderheidsgroepen door deze jongeren ervaren?
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Het eerste rapport van dit onderzoeksproject betreft de eerste drie

onderzoekavragen. In het bijzonder de tweede vraag hebben we daarin

uitvoerig behandeld. In hoofdstuk 2 komen we op enkele —voor dit deel

belangrijke— resultaten en conclusies uit het “regiatratieverslag”

terug.

De derde onderzoeksvraag is in het eerste rapport slechts gedeeltelijk

beantwoord. Ten behoeve van deze vraag en de twee nog onbeantwoorde

vragen hebben we een systematische observatie uitgevoerd en interviews

met jongeren afgenomen. Dit tweede deel van de oaderzoekarapportage

bevat voornameijk de resultaten van deze informatiebronnen.

1.2 Afbakening van het onderzoeksgehied

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de afdelingen jeugdpolitie van

Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Voor de criteria die tot deze keuze

hebben geleid verwijzen we naar het eerste rapport.

Als onderzoekeenheid is gekozen voor het contact van rechercheurs met

een jongere in verband met een zaak. Meestal betreft deze zaak een

gepleegd delict, niet zelden kan dit ook betrekking hebben op probleem—

gedrag als weglopen of een verzoek om hulp of bemiddeling.*) Hierbij

geldt een leeftijdsgrens van de betrokken jongere tot 18 jaar voor de

‘delictcontactea’ en 21 jaar voor de ‘probleemcontacten’ De

contacten in verband met aangiften van misdrijven —die soms door

jeugdige slachtoffers worden gedaan— zijn niet in het onderzoek

betrokken.

Het gaat dus alleen om contacten met “daders”.

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle contacten die de drie afdelin

gen Jeugdpolitie hebben afgehandeld. Gedurende het verblijf bij de

diverse afdelingen —dat in Rotterdam en Eindhoven ruim een half jaar

heeft geduurd en in Utrecht 4 maanden— zijn van die periode de contac

ten geregistreerd (in totaal 2189).

Van deze ‘geregistreerde contacten’, zijn ruim 300 contacten van

autochtone en allochtone jongeren geobserveerd.

*) Bij de “wegloopgevallen” kan het voorkomen dat het “contact met de
jongere” zich beperkt tot geaprekken met ouders of hulpverleningsin—
stellingen.

**) Zie voor een uitgebreidere toelichting oj de gebruikte terminogie,
“allochtone jongeren bij de jeugdpolitie , deel 1; par. 1.2. en 3.1.



—5—

Aan de allochtone jongeren van wie de contacten zijn geobserveerd, is
gevraagd toe te stemmen in een vervolg—interview. Deze interviews,

waarvan er in totaal 62 zijn afgenomen, hennen enkele maanden na het
bewus te poli tiecontact plaatsgevonden.

3 Opzet en verloop van het onderzoek

De jeugdpolitie houdt van de afgehandelde contacten gegevens bij in
dagrapporten en diverse kaartsystemen en dossiers: de registra—

tiegegevens. Het bevat een beperkte hoeveelheid gegevens over het poli—
tiecontact. Met dit materiaal is het mogelijk enkele van de hierboven

genoemde vragen te beantwoorden. Andere informatie, die voor de overige
vragen van belang zijn, ontbreekt echter (b.v. houding van de jongere,
aard van het contact met de ouders of instanties, de wijze waarop er

voorlichting is gegeven).

Door observatie van de contacten met de jeugdpolitie, krijgen we de mo
gelijkheid om gedurende langere tijd systematisch gegevens te

verzamelen over de concrete taakinvulling van de rechercheurs van de

verschillende Jeugdpolitieafdelingen. Een andere reden voor het volgen
van de concrete contacten, is dat politiecontacten waarbij alleen hulp

wordt verleend niet of slechts summier door de jeugdpolitie zouden wor

den gemuteerd (Junger—Tas, 1981).*)

Reeds eerder is met behulp van systematische observatie enig inzicht —

verkregen omtrent het functioneren van de jeugdpolitie (Andriessen,

1976, van Loon, 1982). De bejegening jegens allochtonen heeft echter

—mede door de kleine aantallen in de betreffende onderzoeksgroepen—

niet of nauwelijks de aandacht gekregen. Deze bijzondere aandacht wordt

wel gegeven in een onderzoek van Aalberts en Camminga (1984). De parti—

ciperende observatie die in dat onderzoek is gebruikt, levert een zeer

levendig beeld op van (onder andere) de Jeugdpolitie. Het legt enkele

processen en mechanismen bloot die aan het politiefunctioneren eigen

Zijn. De onderzoeksresultaten zijn echter nauwelijks aangevuld met

kwantitatief materiaal. Om deze reden is —voortbouwend op dit reeds

eerder uitgevoerde onderzoek— besloten tot een systematische observatie

waarvan de gegevens kwantitatief verwerkbaar zijn.

* Dit blijkt achteraf, in de door ons onderzochte afdelingen, niet juist.Van de 303 geobserveerde contacten met de jeugdpolitie, zijn er slechts12 (4Z) niet door de jeugdpolitie gemuteerd.
** Als bron van hypothesevorming en formulering hebben de resultaten vanAalberts en Cammiaga reeds hun diensten bewezen (zie “Allochtonen bij

de Jeugdpolitie” deel 1, met name par. 3.3.)
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De werkzaamheden die de diverse rechercheurs binnen een contact ont

plooien, kunnen zeer sterk varieren. Ook komt het voor dat problematiek

in de thuissituatie in het ene contact vel en in het andere contact

niet aan de orde wordt gesteld. Om een onderling vergelijkbaar beeld te

krijgen van de diverse geobserveerde contacten, hebben we na afloop de

rechercheur en de jongere geintervieud. Via de korte interviews met de

jongere is tevens een eerste evaluatie van het door hen ondervonden

politiecoatact gegeven. In een tweede iets uitgebreidere evaluatie is

voorzien door de ‘vervolg—interviews’ met geobserveerde jongeren. Deze

hebben enkele maanden na de bemoeienis van de rechercheur

plaatsgevonden en zijn alleen bij allochtone jongeren afgenomen.

1.3.1 De registratie

Het registratieonderzoek geeft vooral antwoord op de eerste twee

onderzoeksvragen. Het gaat hierbij om de vraag naar aantallen, aard en

afdoening van contacten van jongeren met de jeugdpolftie en welke

verschillen en/of overeenkomsten hierin bestaan tussen allochtone —

autochtone jongeren.

Deze registratiegegevens zijn verzameld aan de hand van informatie uit

de dagrapportea en beschikbare kaartaystemen. Dit is gebeurd in de pe

riode dat op de diverse afdelingen de observaties zijn uitgevoerd (zie

verder Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie, Deel I).*

1.3.2. De observatie

De observatie heeft ten doel inzicht te verschaffen in verschillen

en/of overeenkomsten in de afhandeling van zaken betreffende autochtone

en allochtone jongeren tussen jeugdpolitieafdelingen met en zonder

structurele initiatieven op dit gebied (onderzoeksvraag 3).

Daarnaast is met de observatie gepoogd factoren te achterhalen die een

rol kunnen spelen in het signalerings— en verwijzingsproces bij de

behandeling en afdoening van jeugdzaken die betrekking hebben op

allochtone en autochtone jongeren (onderzoeksvraag 4).

* Op advies van de Commissie van Toezicht geautomatiseerde herkennings—
dienst hebben de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
toestemming gegeven voor inzage in de geautomatiseerde bestanden van de
drie politiekorpsen.
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Inhoud van de observatie en interviews

Wat betreft de opzet van de systematische observatie hebben we ons kun

nen baseren op reeds uitgevoerd onderzoek bij de Nederlandse (jeugd)po—

litie (Andriessen, 1976, Junger—Tas 1975, v. Loon 1982). De observatie—

schema’s die in deze onderzoeken zijn gehanteerd blijken bruikbaar om

het politiefunctioneren te beschrijven.

Vanwege het “huipverleningsperspectief” wordt binnen de observatie na

drukkelijk aandacht geschonken aan die activiteiten van de rechercheur

die een signalerings— of verwijzingsfunctie (kunnen) hebben. Over

strikt “justitiële activiteiten’, zoals de aanpak en opbouw van het

verhoor, is minder uitgebreid informatie verzameld (zie hiervoor bijv.

Andriessen ‘76). Het betekent dat binnen de observatie het contact

tussen rechercheur en jongere en de daaruit voortkomende contacten met

relevante anderen centraal staan.

De factoren en aspecten die een rol (kunnen) Spelen in het functioneren

van de jeugdpolitie hebben we als volgt geordend (zie ook bijlage 1).

de zaak; de contextvariabele waarop het contact betrekking heeft.

kenmerken van de jongere.

kenmerken van de rechercheur.

de interactie tussen rechercheur en jongere.

de afhandeling; het resultaat van het politiecontact.

Gegevens die betrekking hebben op de zaak kunnen worden onderverdeeld

in vier ciusters, namelijk: aard van de zaak, aanhouding, activiteiten

van de rechercheur in het kader van het onderzoek en de afdoening. Veel

van de gegevens zijn met behulp van het registratieformulier geinventa—

riseerd (zie Allochtone Jongeren bij de Jeugdpolitie. Deel 1). Daar

naast gaat het om onderwerpen als: de wijze waarop de jongere met de

jeugdpolitie in contact is gekomen; of de medeverdachten door dezelfde

rechercheurs zijn verhoord, en aard en samenstelling van de

“delictgroep”.

De gegevens omtrent de jongeren betreffen de persoon van de jongere

(leeftijd, geslacht, verblijfsduur in Nederland, e.d.), de tliuissitua—

tie (onenigheid met ouders, huisregels), de school (schoolverloop,

spijbelen) en vrijetijdsbesteding (samenstelling vriendengroep, aard

van de activiteiten).
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De informatie die betrekking heeft op de rechercheur betreffen gegevens

als leeftijd, aantal dienstjaren, sexe en kennis van minderhedenproble—

matiek.

De materiaalverzameling net betrekking tot de interactie tussen jongere

en rechercheur vereist enige nadere toelichting. Omtrent deze inter—

actie maken we analoog aan Watzlawick onderscheid in een inhoudsaspect

en een betrekkingsaapect (Watzlawick, 1976).

Wat betreft de inhoud kunnen we het contact zien als een vorm van in—

formatieuitwisseling*). Ten behoeve van een adequate afhandeling is er

over de jongere voldoende informatie nodig. De benodigde informatie kan

betrekking hebben op meer dan alleen het gepleegde feit (de verklaring

die wordt afgelegd). De informatie die meestal de jongere omtrent zijn

omstandigheden (thuissitumtie, schoolsitumtie, e.d.) verstrekt kan

eveneens van invloed zijn op de afdoeningsbeslissing. Daarnaast is de

ze informatie over mogelijke problematiek van belang voor een mogelijke

verwijzing of andere op gang te brengen ondersteuning.

In de observatie hebben we derhalve gekeken of onderwerpen die betrek

king hebben op de leefsituatie of achtergrond van de jongere door de

rechercheur aan de orde worden gesteld (thema’s t.a.v. gezin/familie,

woonsituatie, schoolsituatie, vrijetijdbesteding, migratieverleden,

e.d.).

Naast deze benodigde informatiestroom vanuit de jongere geeft ook de

rechercheur informatie. Deze heeft betrekking op het verblijf op het

bureau, de rechten van de verdachte, de bevoegdheden van de recher

cheur, de diverse mogelijkheden van afhandeling, de consequenties bij

recidive e.d. Niet alleen is de rechercheur min of meer verplicht dit

te doen, maar naar onze veronderstelling kan een goede informatievoor

ziening bevorderlijk werken voor een optimale start van ondersteuning

na het politiecontact (zie vorige noot en vergelijk Knorth ‘83).

Het tweede aspect van de relatie is het betrekkingsaspect. De hierboven

genoemde studies gebruiken enkele attitudeschalen die door Andriessen

(‘76) zijn ontwikkeld. Ze beogen de houding van de jongere en de hou

ding van de rechercheurs te meten langs enkele dimensies (zoals coöpe—

ratiebereidheid en geimponeerdheid van de jongere en hardheid en be

trokkenheid van de rechercheur). Het zijn dimensies die direct van in—

*) Vgl Knorth ‘83; in zijn onderzoek naar opnameprocedures bij tehuis—
plaatsingen, toont hij aan dat een adequate informstieuitwisseling tus
sen tehuis versus jongere en ouders leidt tot een opmamebeslissing die
als het meest bevredigend wordt ervaren en bijdraagt tot een optimaal
begin van de tehuishulpverlening.
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vloed lijken op de afhandeling (zie Andriessen 1976, v. Loon 1981 en

Junger Tas, 1975). Tevens zijn we nagegaan of de houding van de jongere

en van de rechercheur tijdens het politiecoatact veranderingen hebben

ondergaan.

De aspecten die in het voorgaande zijn genoemd kunnen van invloed zijn

op de afhandeling. Voor het begrip ‘afhandeling’ gebruiken we de ruime

betekenis. Uieronder valt niet alleen de formele afdoeningsvorm (pro

ces—verbaal of sepot, intrekken van het verzoek tot opsporing bij weg—

loopgevallen, e.d.), maar ook allerlei activiteiten die ter aanvulling

op deze afdoening worden ondernoaen (gesprekken met ouders,

bemiddeling, inschakelen van hulpverleners, e.d.). De afdoeningsvorm en

de variatie in enkele aanvullende activiteiten zijn met behulp van het

registratieformulier verzameld. Via de observatie Is dit

gecomplementeerd door aandacht te besteden aan:

• de aan de jongere opgegeven redenen voor de afdoeningsbelissing.

of er overleg plaatsvindt in het kader van de afhandeling met colle

ga’s en/of instanties van buiten.

inhoud van de contacten met derden (ouders, bestaande hulpverlening,

officigle instanties), gemaakte afspraken.

• de aard en reden van de verwijzing, reden voor de gekozen instantie.

In bijlage T zijn de diverse onderwerpen samenvattend weergegeven.

Selectie van te observeren contacten

Bij de selectie van contacten hebben we te maken met twee eisen die in

de praktijk moeilijk met elkaar Zijn te verenigen.

Ten eerste moet, met het oog op de generaliseerbaarheid, de selectie

gericht zijn op het verkrijgen van een representatieve steekproef uit

alle allochtone en autochtone politiecontacten die vrij is van

systematische vertekeningen. Een a—selecte steekproeftrekking is

hiervoor het meest aangewezen (zie ook van den Ende en Verhoef, 1973,

pag. 301 en 302).

Ten tweede moet op basis van de geobserveerde gevallen een getrouwe

beschrijving worden geggeven van de inhoud van dec ontacten die

autochtone en allochtone jongeren met de jeugdpolitie hebben. Een

bijzondere “bewaking” van voldoende aantallen is aangewezen daar het

aantal allochtone contacten over het algemeen veel kleiner is dan het
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aantal autochtone contacten*).

Om deze reden moet er tijdens de observatieperiode een selectie plaats

vinden op basis van etniciteit. Doel van deze selectie is een steek

proef van contacten waarmee vergelijkingen tussen allochtone en

autochtone contacten mogelijk zijn.

Hoewel de “eis tot een niet—systematisch vertekende steekproef”

wellicht overbodig klinkt, wordt dit uitdrukkelijk naar voren gebracht.

Bij observatieonderzoek zoals in dit project is opgezet, is het niet

mogelijk vanuit een volledige lijst vooraf de gevallen te selecteren om

vervolgens hieromtrent gegevens te verzamelen. De ‘gevallen’ zijn

immers nog onbekend; de contacten moeten op dat moment nog plaatsvin—

den.*) Per dag moet dus worden afgewacht welke contacten er plaats

vinden en moet op het moment dat ee ncontact zich voordoet besloten

worden tot het al of niet volgen van het betreffende contact. Bij een

dergelijke constructie is het zeer goed mogelijk dat andere factoren

invloed uitoefenen op de selectie van gevallen (buy., wanneer de

observator niet weet dat een rechercheur contact heeft (gehad) met een

jongere). Het samenstellen van de steekproef bergt dus het gevaar in

zich dat contacten die deel uitmaken van de onderzoekspopulatie zich

aan de selectie onttrekken (en wellicht op een systematische wijze).

In bijlage II gaan we nader in op dergelijke “storende” selectie media—

nismen en de door ons ingevoerde maatregelen voor het behoud van een

niet vertekende steekproef.*

In het algemeen is de volgende selectieprocedure gehanteerd. In de eer

ste fase zijn zoveel mogelijk contacten met allochtone jongeren ge

volgd. Na ongeveer 2% maand is er tevens geselecteerd op grond van het

type delict of probleemgedrag dat is gepleegd (de minder frequent voor—

—1) Zie voor een bespreking van de invloed van “deze scheve verdelingen”
ook “Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie Deel 1”.

*) Overigens ontbreekt bij veel rapportage van Nederlands onderzoek bij
de jeugdpolitie deze informatie (Andriessen, 1976, van Loon, 1982,
Aalbers en Camminga 1983 en de Jong—Wieth, 1985). Door het ontbreken
hiervan blijft onduidelijk welke garanties zijn ingebouwd voor een ade
quate steekproeftrekking. Een gebrek dat ons inziens zeer ernstig is en
veelal niet wordt of is onderkend (zie o.a. Wijmer, 1983 en
Van der Hoeven en Smit, 1985)

**) Een eenvoudige oplossing zou zijn om alle rechercheurs gedurende een
korte tijd opeenvolgend te observeren. Probleem bij deze werkwijze is
dat er in de beschikbare tijd te weinig allochtone politiecontacten ge
observeerd kunnen worden.
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komende gevallen hebben toen de voorkeur gekregen). Dit tweede selec—

tiecriterium heeft zowel voor de allochtone— als autochtone contacten

gegolden. Na ruim drie maanden zijn tot tweemaal toe de geobserveerde

contacten bekeken op de spreiding naar etniciteit, sexe, leeftijd,

rechercheur, en type contact. Dit heeft de mogelijkheid geboden om de

selectie, zo goed als dit kon, bij te sturen. Afhankelijk van de inge—

schatte haalbaarheid zijn de selectiecriteria toegespitst en zijn

streefaantallen vastgesteld of bijgesteld. In beperkte mate kon hierbij

de observatie vergeleken worden met de jaarcijfers van de diverse

j eugdpoli tie—afdelingen.

Voor details van deze procedure verwijzen we naar bijlage 11. Tevens

wordt in deze bijlage een beschrijving gegeven van het verloop van de

observatie.

Nagenoeg gelijktijdig met het registratieonderzoek zijn de observatie

werkzaamheden bij de verschillende afdelingen Jeugdpolitie gestart. In

Rotterdam en Eindhoven betreft dit de periode september 1983 tot en met

maart 1934. Overleg met de Jeugdpolitie Utrecht heeft geresulteerd in

een observatieperiode van januari 1986 tot april 1984. Een eerdere

start van het onderzoek aldaar zou een te grote belasting voor de

rechercheurs hebben betekend.

.3. Het vervoiginterview

Tijdens het verloop van het onderzoek, werd in toenemende mate dui

delijk dat uitgebreide interviews met de betrokken allochtone jongeren

van de geobserveerde politiecontacten, een onmisbare bijdrage kunnen

leveren aan het inzicht in het functioneren van de jeugdpolitie en “de

overname” van dit contact door personen en instanties na beëindiging

van de bemoeienis van de rechercheur.

De eerste bedoeling van deze gesprekken is om een beperkte evaluatie

te krijgen van het politiecontact. Een onderdeel van deze evaluatie is

de vraag hoe de jongere de rechercheur uaardeert als de drager van het

contact. Verder trachten we na te gaan of de politie in zijn contacten

met de allochtone jongeren voldoende exploreert (c.q. signaleert). Zijn

er relevante achtergronden die de rechercheur zou moeten weten voor een

optimale afhandeling, maar waarnaar hij niet informeert?

In samenhang met deze vraag hebben de interviews een tweede bedoeling,

namelijk om meer inzicht te verkrijgen in de leefomstandigheden van de
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betreffende jongere (thuissituatie, Vrije tijdebesteding, e.d.). Zoals

hierna duidelijk wordt, gaan we er van uit dat deze een verklarings—

grond vormen voor de gepleegde delfnquentie.

Er wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan onder allochtone

jongeren. Er is echter nog weinig gerichte ervaring opgedaan in ge

sprekken met allochtone jongeren over delinquentie.

In het algemeen wordt bij delinquentieonderzoek ervaren dat de zeer de—

liuquente jongeren aoeilijk(er) te bereiken zijn (Junger Tas, 1983; p.

7). Wanneer we bij allochtone jongeren ook rekening houden met factoren

die volgens de literatuur aan minderhedenonderzoek speciale eisen stel

len (zie b.v. Shadid en de Jongh, 1933; v.d. Hoeven en de Kort, 1984),

dan lijkt een karakterisering van deze onderzoeksfase als “eerste ex—

ploratie” reël. Ook betekent het bovenstaande dat een (mogelijk) uit

voerige voorbereiding van de interviewfase nodig is.

In het hiernavolgende zullen we wat uitgebreider ingaan op de inhoud

van de interviews, omdat dit direct van belang is voor de hiernavolgen—

de hoofdstukken. Voor een uitvoerige bespreking van het verloop van de

interviewfase waarbij de benadering van de jongeren en de afname van

het interview de meeste aandacht krijgen, verwijzen we naar bijlage

III.

De evaluatie van het politiecontact wordt vooral gekenmerkt door twee

vragen:

• hoe beoordeelt de jongere het geobserveerde politiecontact?

• welk vervolg is er gegeven aan het politiecontact vanuit de omge

ving van de jongere?

De eerste vraag wordt beantwoord met een beoordeling door de jeugdige

van de rechercheur en van de afhandeling (inclusief de mogelijke ver

wijzing). Er wordt verder geïnventariseerd wat volgens de jongere de

reactie is geweest van de ouders, leerkrachten en vrienden op het po—

litiecontact. Tevens wordt er gevraagd of na het politiecontact her

nieuwde politiecontacten zijn geweest,

Teneinde op exploratieve wijze neer zicht te krijgen in de achtergron

den van delinquentie (dat wil zeggen: gedrag of omstandigheden van de

jeugdige die aanleiding waren of zijn voor het politiecontact) is er

een keuze gemaakt voor een aantal thema’s en concepten die vanuit de

literatuur relevant lijken.

Deze thema’s zijn gebaseerd op twee theoretische noties a.l.:

‘etnische identiteit” en de “theorie van sociale controle’.
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Etnische identiteit slaat op een bepaalde vorm van sociale identiteit;

een oriëntatie op de eigen etnische groep in Nederland. Het duidt op

een sterke gerichtheid op “het verleden” of op het land van herkomst

als inspiratiebron voor de toekomst (Vermeulen, 1982, en 1984, Buiks

1983 v.d. Hoeven en de Kort, 1984; zie ook par. 4.1). Uit genoemd

onderzoek lijk dit een concept te zijn dat een belangrijke bijdrage kan

leveren tot meer inzicht in het functioneren van allochtone jongeren.

Vraag is of dit ook voor deze specifieke groep geldt.

De theorie van sociale controle is een theorie die momenteel in

Nederland vaker in verband wordt gebracht met jeugddelinquentie

(Juager—Tas, 1983, Bruinsma, 1981 en 1983, Rutenfrans, 1983).*

Kenmerk van deze theorie is dat de vraag naar de oorsprong van delin—

quentie en probleemgedrag wordt omgedraaid. 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 conventionele

samenleving, instellingen en personen (vgl. Juager—Tas, 1983 en 1985).

Heeft een jongere zwakke banden en weinig betrokkenheid, met instituten

als school, gezin, en in de sfeer van vrije tijd, dan worden condities

geschapen dat hij of zij zich “afwijkend” gaat gedragen (zie ook par.

2,2). Veel van de momenteel beschikbare Nederlandse gegevens en

resultaten in verband met deze theorie hebben betrekking op autochtone

jongeren. Etaiciteit is derhalve niet als variabele meegenomen — of de

allochtonen zijn in de getrokken steekproef ondervertegenwoordigd, of

te klein in aantal — waardoor over deze bijzondere groep geen zinvolle

uitspraken gedaan kunnen worden.

Om deze reden zijn in het intervieuschema vragen opgenomen die aan

sluiten bij enkele concepten uit genoemde theorie. De bedoelde con—

cepten betreffen “attachment” “involvement” en “committment”.

“Attachment” verwijst naar de affectieve banden die jongeren hebben met

belangrijke (conventionele) anderen. In de meeste gevallen betreffen

dit de ouders (en de familie).

“Involvement” verwijst naar “het bezig zijn”; de mate van functioneren

in conventionele activiteiten. “Committment” veronderstelt een accepta

tie van het systeem (de school, het gezin) als zodanig, inclusief het

*
Zie ook het themanummer van Tijdschrift voor Criminologie, no 12,
1985.
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streven daarbinnen goed te functioneren. De jongeren hechten belang aan

dat systeem.

Verder is getracht de “etnische identiteit” in het interview tot uiting

te laten komen, omdat we vermoeden dat het thema “etnische identiteit”

een zinvolle bijdrage kan leveren aan de verheldering (of toespitsing)

van de gekozen “begrippen” uit de “Social Control theorie”, voorzover

van toepassing op de te onderzoeken groep jongeren.*

Zo beschrijven Ruiks (1983) en Vermeulen (1984) de wijze waarop (Suri

naamse) jongeren door middel van een sterke beleving van ‘etnische

identiteit’ (Rastafaribeweging) een zekere rem creëren op het plegen

van delinquentie. Ondanks het gegeven dat andere remmende factoren —

zoals de binding en betrokkenheid met de conventionele vormen van gezin

of familie en school— afwezig zijn, blijkt deze factor voldoende om

geen ‘deviant’ gedrag te vertonen (zie Vermeulen 1984, pag 77 en 78).

Om de opgestelde interviewschema’s uit te testen en bij te stellen is

een pilotstudy uitgevoerd. Tijdens de ontwikkeling van deze schema’s is

diverse malen het interview voorgelegd aan personen die beroepsmatig

bemoeienis hebben met allochtone jongeren. Ook is nader overleg ge

pleegd met onderzoekers die interviewervaring hebben opgedaan met

allochtonen. Tenslotte heeft een afvaardiging van de begeleidingscom—

missie zich bezig gehouden met de gespreksthema’s en de wijze van

vraagstelling. De ervaringen met de proef interviews en de commentaren

van verschillende zijden hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de

definitieve versie.

Naast de hiervoor genoemde pilotstudy is op een eerder tijdstip een

andere pilotstudy uitgevoerd om de beste benaderingswijze te bepalen

voor de betrokken jongeren. Het blijkt dat een meer persoonlijke, indi

vidueel gerichte en flexibele benaderingswijze leidt tot de meest aan

vaardbare response bij deze bijzondere groep jongeren. Deze werkwijze

verdient de voorkeur. Voor een beschrijving van de benadering en de

afname van de interviews verwijzen we naar bijlage III.

* Andere redenen zijn:
— in verband met de tijdsbewaking van het interview mag dit niet veel

langer dan een uur duren.
— de uitgebreidheid van het interview kan ten koste gaan van de beant

woording van de centrale vraagstelling: de evaluatie van het politie—
contact.

— Etnische identiteit is het ‘meest economisch” te operationaliseren in
combinatie met een operationalisering van deze drie concepten.
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De oaderzoekgroep

In deze paragraaf zullen we iets nader ingaan op de grootte, struc

tuur en de mogelijke vertekening van de steekproef.

De totale steekproef bevat 2189 contacten met de jeugdpolitie van

Rotterdam, Eindhoven en Utrecht uit de periode augustus 1983 tot en met

maart 1984. De verzamelde informatie over deze contacten omvat minstens

de registratiegegevens. Hiervan zijn 316 contacten door observatoren

gevolgd gedurende de periode september 1983 tot en met maart 1984.

Bij 62 allochtone jongeren zijn enkele maanden na het geobserveerde

contact interviews afgenomen. Van deze laatste groep beschikken we over

de meest uitgebreide informatie. Naast de gegevens uit het vervolgia—

tervlew omvat dit tevens de observatie— en registratiegegeveas.

De opbouw van de steekproef komt overeen met een “drie—fasen steek

proef” (zie Van den Ende en Verhoef, 1973, pag. 299).

Is het mogelijk op basis van deze steekproef een getrouw beeld te geven

van het politiefunctioneren?

In deze beoordeling dient de aard van het onderzoek betrokken te wor

den. De analyses op de verzamelde observatie— en interviewgegevens heb

ben een sterk beschrijvead en exploratief karakter. Dit rapport doet

verslag van een zoektocht naar (statistische) verbaaden. Het is de

vraag onder welke condities en voor welke categorie8n deze verbanden

gelden. We trachten hierdoor processen en mechanismen op het spoor te

komen die het functioneren van de jeugdpolitie kenmerken. Of dit alles

met de getrokken steekproef mogelijk is kunnen we afmeten aan de groot

te van de steekproef en de mate waarin er vertekening is opgetreden.

(Zie ook Van den Ende en Verhoef, 973, pag. 40). De grootte van de

steekproef lijkt voldoende om uit de analyses betrouwbare conclusies te

trekken. Indien hierover bij bepaalde detailanalyses twijfels bestaan

wordt dit in de tekst aangegeven. Wat betreft het tweede punt kunnen we

het volgende opmerken.*

Zoals par. 1.3.2 aangeeft, is getracht met behoud van representativi

teit, het aantal silochtone contacten in vergelijkbare verhouding te

krijgen met het aantal autochtone contacten. Er is een selectie ge

pleegd op etniciteit (zie par. 1.3.2.). Een indicatie voor de mate

*)
Wat de totale onderzoeksgroep betreft — waarover minimaal registratie—
gegevens zijn verzameld — is aan de representativiteit in liet eerste
rapport over dit onderzoekproject ruimschoots aandacht besteed. De
vergelijking van registratiegegevens met de jaarverslaggegevens resul—
teert in geen tot zeer kleine verschillen zodat de representativiteit
tea aanzien van een groot aantal aspecten ruim voldoende lijkt (zie
Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie, deel 1, par. 1.2.)
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van vertekening wordt verkregen wanneer we de representativiteit voor

enkele variabelen nagaan.

In dat kader hebben we per onderzochte afdeling Jeugdpolitie een ver

gelijking gepleegd van geobserveerde en geregistreerde contacten op de

aspecten leeftijd, recidive, toegebrachte schade, type delict en afdoe

ning (sepo t/proces—verbaal).

Voor Rotterdam en Utrecht blijken de autochtone en allochtone contacten

wat betreft genoemde aspecten goed overeen te komen. Bij de geobser—

veerde contacten van Eindhoven blijken Turkse jongeren vaker te zijn

gevolgd.

De geobserveerde groep allochtone contacten van Eindhoven wijken daar

door op bovengenoemde aspecten iets af van de geregistreerde groep al—

lochtone contacten. Over het algemeen lijkt de steekproef voor deze

variabelen echter voldoende representatief. Het indiceert dat de obser

vatie vrij is van storende subjectieve invloeden.

In het tweede deel van dit rapport doen we uitspraken omtrent het func

tioneren van de jeugdpolitie is het algemeen. Nu bevat de steekproef

van geobserveerde contacten in dit licht natuurlijk een vertekening,

a.l. op etniciteit. Gezien de aard van de uitgevoerde analyses is dit

bezwaar niet alarmerend. Bovendien wordt deze “bias in het totaal

beeld gecorrigeerd omdat vervolgens in het derde deel de differentiatie

naar etniciteit aan de orde is. Ten slotte schatten we deze vertekening

niet bijzonder groot omdat het registratieonderzoek aantoont dat er

over het algemeen weinig verschillen bestaan tussen allochtone en

autochtone contacten.

In verband met de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gepresen

teerde resultaten en getrokken conclusies kunnen we het volgende mel

den.

Zoveel als aogelijk hebben we het totale contact gevolgd. Indien dit

niet mogelijk was (bijvoorbeeld hij contacten dle zich uitstrekken over

enkele dagen) is een “steekproef getrokken van observatiemomenten. Van

elk contact is bijgehouden of deze gemiste observatiemomenten kent.

Van bijna alle geobserveerde Contacten is minstens één verhoor of ge

sprek met de jongere gevolgd (96%). Bij 20% van de contacten heeft een

of meerdere verhoren of gesprekken in afwezigheid van de observmtoren

plaatsgevonden. Dit betreft voornamelijk de contacten die uit meer dan
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twee gesprekken of verhoren bestaan.

Van 8% van de jongeren kon het gesprek dat onderdeel was van de obser
vatie op het bureau niet plaatsvinden. De response lijkt dus zeer aan
vaardbaar.

Ten aanzien van de vervolginterviewa is het response percentage belang
rijk. In het algemeen blijkt de response te voldoen aan da gestelde
verwachtingen.

De hoogste response kregen we in Utrecht (80%); daarna volgt Eindhoven
(60% tot 70%) en in Rotterdam is de reaponse het laagst (35%) tot

65%). In totaal komen we op een gemiddelde van
53%•**

** De variatie in response percentages bij Eindhoven en Rotterdam komtdoordat hierbij “bijzondere gevallen” een rol Spelen. Het al dan nietweglaten van deze gevallen heeft verschillende percentages tot gevolg.Deze bijzondere gevallen hebben betrekking op jeudigen die van tevoren door ons als “te jong’ uit de steekproef zijn weggelaten (zie
bijlage III). en op jongeren die tijdens de twee pilot studys (ziepar. 1.3.3) niet aan het interview wilden deelnemen. Dit laatstebetreft de steekproeven uit Rotterdam en Eindhoven. Wat betreftRotterdam speelt nog mee dat enkele jongeren niet meer zijn benaderdomdat de interviewfaae moest worden afgesloten.
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2. HET ONDERZOEKKADER

In het voorgaande is hulpverlening’ (in de brede zin van het woord)

als invalshoek genoemd voor het onderzoeksproject. Bij de start van het

project is deze invalshoek niet verder uitgewerkt dan tot de formule

ring van enkele “aangrijpingspunten”. Deze aangrijpingspunten zijn

naast de relevante literatuur afgeleid uit de eerder vermelde Concept

Taakomschrijving Jeugdpolitie (198D) en de geschreven en gesproken

infornatie hieromtrent die tijdens oriëntatiebezoeken bij diverse korp

sen is verzameld. Deze aangrijpingspunten zijn voldoende geweest om de

meest belangrijke onderzoekvragen te stellen en om de keuze van de ste

den te rechtvaardigen. Dok heeft het zijn diensten bewezen om de be

langrijkste momenten van het politiecontact te onderkennen en te selec

teren. Deze aangrijpingspunten zijn echter te weinig uitgewerkt om ook

een analyse op de grote hoeveelheid verzamelde gegevens richting te

kunnen geven.

De vergelijking van het functioneren van de jeugdpolitie jegens alloch—

tonen en autochtonen moet gebeuren op relevante aspecten. Da te onder

scheiden tussen relevante en niet relevante aspecten, is een kader no

dig waarmee het functioneren van de jeugdpolitie in het algemeen en in

het bijzonder jegens allochtone jongeren kan worden beschreven.

Alvorens de resultaten van de observaties en interviews te beschrijven

en te bespreken, worden derhalve in dit hoofdstuk enkele uitgangspunten

weergegeven die aan het onderzoek ten grondslag liggen en die zich tij

dens de uitvoering daarvan verder hebben ontwikkeld. Deze uitgangspun

ten hebben betrekking op de politietaak en in het bijzonder de hulpver—

leningsdiaensie daarbinnen. Er zijn enkele redenen dat dit hier in een

apart hoofdstuk aan de orde wordt gesteld.

Over de hulpverleningsdiaensie en het functioneren van de jeugdpolitie

is nauwelijks systematische informatie voorhanden.*) Ook een recent

verschenen dissertatie geeft geen informatie hoe de jeugdpolitie de

hulpverleningstaak concreet uitvoert (zie de Jong—Wieth, 1985 en van

der Hoeven en Smit, 1985).

*) Het nnderzoek naar het functioneren van de (jeugd)politie is tot nu
toe niet veel verder gekomen dan de vaststelling dat het overgrote deel
van de politie—activiteiten niet repressief is (Dutrive, 1982).
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Informatie hierover wordt extra relevant gezien de organisatorische

veranderingen die binnen politiekorpsen ia gang zijn (of nog worden)

gezet (vergelijk bijvoorbeeld Koers, 1986). In het kader van de

generale taakstelling verdwijnt het verschijnsel jeugdpolitie of wordt

danig afgeslankt. De opgedane ervaringskennis loopt dan gevaar niet

meer achterhaald te kunnen worden (zie Fijnaut, cs, 1985, pag. 129 en

pag. 175).

Ten slotte is uit het registratieonderzoek naar voren gekomen dat er op

veel aspecten van het politiecontact weinig verschillen lijken te

bestaan tussen de contacten met allochtone en autochtone jongeren. Om

nu de betekenis van deze overeenkomsten en verschillen te kunnen beoor

delen, is het belangrijk vooraf een nader omschreven kader te hebben.*)

In de eerstvolgende paragraaf geven we op basis van de resultaten van

het registratieonderzoek een schets van de drie afdelingen jeugdpolf—

tie. Uit deze schets leiden we enkele “leerpunten” af die de hulpverle—

uingsdimensie van de politietaak nader begrenzen.

Vervolgens wordt in par. 2.2 aansluiting gezocht bij de literatuur en

meer recente gedachtenontwikkelingen omtrent justitie en kinderbescher

ming.

Aan de hand van deze meer theoretische omlijning van het politfefuac—

tioueren wordt een onderscheid gemaakt tussen politiecontacten met en

zonder hulp.

In paragraaf 2.3 wordt kort ingegaan op enkele implicaties.

De drie afdelingen jeugdpolitie

De biernavolgende schets van de drie afdelingen is gebaseerd op de

resultaten uit het registratieonderzoek.

Utrecht

Van de drie onderzochte steden heeft Utrecht het meest uitgesproken be

leid. Expliciet is door de afdeling jeugdpolitie van deze stad gekozen

“voor een opstelling waarbij niet in de justitiële sfeer liggende op

lossingen de voorkeur hebben boven een justitiële aanpak” (Jeugdpolitie

Utrecht, 1984). Er wordt dan ook het uitgangspunt gehanteerd “dat ten

aanzien van de beslissing die over een jeugdige wetsovertreder wordt

genomen, rekening moet worden gehouden met de situatie waarin deze zich

bevindt. De persoon van het kind, zijn sociale milieu, de eigen ontwik—

*) De uitgangspunten die in het bijzonder betrekking hebben op allochtone
jongeren komen in hoofdstuk vier aan de orde.
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keling, het toekomstperspectief, spelen hierbij een belangrijke rol

naast de strafrechtelijke antecedenten en de ernst van het feit

(Jeugdpolitie Utrecht, 1984).

Een dergelijke werkwijze legt een groot accent op de hulpverleningsdi—

meusie van de politietaak. De signalerfng van problematische omstandig

heden en de verwijzingen naar instellingen worden als een belangrijke

activiteit gezien. Ook in verband met de contacten met allochtone jon

geren zijn door deze afdeling initiatieven ontplooid (deskundigheidsbe—

vordering door een serie lezingen, de aanstelling van een persoon die

zich speciaal bemoeit met allochtonenproblematiek).

In belangrijke mate is deze uitgesproken opstelling inderdaad in de

verzamelde gegevens te herkennen.

Wat betreft de strafrechtelijke contacten besluit de jeugdpolitie voor

het merendeel (78,5%) tot sepot. Van de onderzochte factoren die moge

lijk van invloed zijn op de afdoeningsbeslissing blijkt ‘eerdere poli—

tiecontacten’ de belangrijkste factor. De leeftijd en de ernst van het

delict (uitgedrukt in de toegebrachte schade) zijn minder belangrijke

factoren. Belangrijker lijkt de overweging dat een jongere al dan niet

recidiveert. Verder wijzen de resultaten er op dat in verband met de

afdoeningsbeslissing meer dan bi] de andere afdelingen wordt gekeken

naar sociale omstandigheden.

Ten aanzien van de “aanvullende activiteiten” die in het kader van een

afdoening worden ontplooid (gesprek met ouders, informatie uitwisseling

met instanties als school, verwijzing naar hulpverleningsinstellingen,

e.d.) toont Utrecht een grote variatie.

Heer den in de andere steden wordt er verwezen (12,5%) of vinden er

bijzondere activiteiten plaats (bemiddeling bij schaderegeling, bezoek

aan huis, e.d.).

In belangrijke mate toont de afdeling aandacht voor de “zwaardere ge

vallen”. Bij de jongeren die op grond van meer ernstlge delicten bij de

politie komen (gekwalificeerde diefstal of een agressief delict) vinden

relatief gezien vaker gesprekken met ouders plaats. Ook wordt er vaker

verwezen.

Verder wijzen de resultaten op de eerstelijnsfunctie die de politie

in het bijzonder voor Marokkaanse jongeren vervult. De contacten met
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deze jongeren kenmerken zich door reletief weinig verwijzingen, maar

een relatief grote actieve bemoeienis vanuit de rechercheurs

(bemiddeling, persoonlijke gesprekken thuis, e.d.). De belangrijkheid

van deze eerstelijnsfunctie wordt onderstreept doordat deze jongeren,

samen met de Turkse jongeren, in het verleden geen hulpverleningscontacten

hebben gehad.

De hulpverleningsdimensie komt het meest volledig tot zijn recht bij het

politieoptreden in verband met ‘probleemcontacten’. Vooral in Utrecht be

staan de probleemcontacten voor een groot deel uit jongeren die zelfstan

dig de jeugdpolitie verzoeken tot hulp of bemiddeling (t 35%; de andere

contacten betreffen wegloopproblemstiek). In de meeste gevallen wordt er

in verband met probleemcontacten verwezen (58,5%). Ook komt het vaak voor

dat de politie het contact mfrondt met een bemiddeling of een gesprek met

de ouders.

Mede als vervolg op de concept nota “Taakomschrijving Jeugdpolitie” (zie

paragraaf 1.1), zijn enkele jaren geleden diverse ontwikkelingen op gang

gebracht: de notm Hollebrmnd die de wetshsndhevende en hulpverlenende di

mensie van de jeugdpolitie nader uitwerkt, een lezingencyclus over buiten

landers als deskundigheidsbevordering hij de rechercheurs. Ontwikkelingen

die een strikt “justitiële” aanpak afwijzen. Daarbij heeft men uitdruk

kelijk de bedoeling duidelijke grenzen te stellen aan deze hulpverlenings—

teek. liet gegeven dat de Rotterdmmse afdeling jeugdpolitie een Bureau

Opsporing Minderjarigen kent (B.O.M.; zie Deel 1 hoofdstuk 4) heeft one

man het begin van het onderzoek doen veronderstellen dat de hulpverle—

ningsdimensie ook in de delictcontscten enige invulling krijgt. Deze

veronderstelling wordt echter door de resultaten ven het registratie—

onderzoek slechts ten dele ondersteund.

Zo wordt meer dan in de andere twee onderzochte steden, een groot deel van

de strafrechtelijke contacten met een proces—verbeal afgedaan (46%)*)

*) In zekere zin kan dit verschil worden gerelmtiveerd wanneer we de toege
brachte schade erbij betrekken. Meer dan in de andere twee steden heeft
Rotterdam bemoeienis met contacten op grond ven ernstige delicten (grotere
schadebedragen). Verder laten de contacten op grond van delicten met een
schade tot aan de f. 1OD,— (ongeveer 45% van de strafrechtelijke con
tacten) geen uitgesproken verschillen zien tussen de drie steden. De ver
schillen tussen de drie afdelingen jeugdpolitie openbaren zich, zo lijkt
het bil de meer erustige delicten. Oftewel de contacten die vanuit een
justitieel oogpunt een ingrijpender interventie met zich mee brengen.
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Wat betreft het criteriua dat in verband met de afdoeningsbeslissing word

gehanteerd, blijkt de toegebrachte achade de belangrijkste te zijn. Daarn

volgen leeftijd, eerdere politiecontacten en type delict.

Verder blijken er in het algemeen bij delictcontacten weinig “hulp” te

worden geboden. In vergelijking met de andere twee steden valt

Rotterdam in het bijzonder op doordat veel jongeren direct na afdoening

van het contact worden heengezonden. De ouders worden hooguit

schriftelijk in kennis gesteld van het politiecontact. In veel gevallen

betreffen dit contacten die met een proces—verbaal worden afgedaan. Het

gesprek met de ouders laat men dan over aan de Raad voor de

Kinderbescherming. Wel komt het voor dat er aan het begin van het

politiecontact telefonisch contact is geweest met de ouders (doch niet

in het kader van de afdoening). Tenslotte blijken er naar aanleiding

van delictcontacten zelden huipverleningsinstellingen te worden

ingeschakeld. Indien er “intensievere” activiteiten plaatsvinden,

gebeurt dit veelal in het kader van een sepot. Het lijkt erop dat de

grootste aandacht binnen de afhandeling aan de “lichtere” gevallen

wordt gegeven.

Over het algemeen blijken dezelfde afdoeningscriteria in de allochtone

en autochtone contacten gehanteerd te worden. Niettemin blijkt het be

langrijkste criterium — de toegebrachte schade — bij allochtonen minder

strikt of consequent te worden toegepast. Dit duidt erop dat meer dan

bij de autochtone contacten, andere factoren in het geding kunnen zijn.

In dit kader is het opvallend dat contacten met Turkse jongeren lichter

worden afgedaan dan autochtone contacten. Dit suggereert dat recher

cheurs (tot nu toe) de ruimte krijgen en gebruiken om in voorkomende

gevallen andere factoren mee te laten tellen. Bij contacten met

Marokkaanse jongeren vinden relatief gezien veel persoonlijke gesprek

ken met ouders plaats.

Ook al blijkt de hulpverleningsdimensie niet tot weinig in de afhande

ling van strafrechtelijke contacten tot uiting te komen, des te meer is

dit het geval bij de probleemcontacten.

Bij ongeveer 40% van deze contacten wordt een hulpverleningsinstelling

ingeschakeld (al dan niet na een bemiddelingsgesprek van de
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rechercheurs met betrokkenen). Het gegeven dat veel van de jongeren, en

in het bijzonder de Marokkaanae jongeren, hij de politie komen met een

expliciet verzoek tot hulp, onderstreept net als in Utrecht de

bijzondere eerstelijnsfunctie van de jeugdpolitie voorin het bijzonder

migran tenkinderen.

Eindhoven

Aan het begin van het onderzoek is ons tijdens een oriëntatieronde uit

drukkelijk te kennen gegeven dat Eindhoven, ofschoon het aan het begin

staat van allerlei vernieuwingen, een sterk “strafrechtelijke aanpak”

kent. Voor een adequate afdoeningsbeslissing wordt gekeken naar formele

of delictgehonden criteria (ernst van het delict, eerdere politiecon—

tacten, leeftijd, e.d.). De hulpverleningsdimensie wordt niet tot

nauwelijks beleidsmatig ingevuld.

Ondanks deze uitgesproken “justitiële” opstelling, wordt er vaker tot

sepot besloten dan in Rotterdam (62%). In vergelijking met de andere

afdelingen lijkt het percentage (persoonlijke) contacten met de ouders

derhalve verrassend hoog: 68%. Het is hierbij echter de vraag of aan

een dergelijk contact ook een uitgebreid gesprek wordt gekoppeld

omtrent het delict en mogelijke achtergronden. Vooralsnog kan het heel

goed begrepen worden als consequentie van een formeel—justitiële

opstelling, waarvan “de terbeschikkingstelling aan ouders of familia’

een onderdeel is. Men volgt de regels. Deze interpretatie wordt mede

gesuggereerd vanuit het gegeven dat slechts in beperkte mate

hulpverleningsinstellingen worden ingeschakeld en/of dat rechercheurs

bijzondere activiteiten ondernamen (contacten met school,

schaderegeling treffen, thuisbazoek, e.d.).

Wat betreft de factoren die van invloed zijn op de afdoeningsbeslis—

sing, blijkt net als in Rotterdam de “toegebrachte schade” de belang

rijkste te zijn (hierna volgen leeftijd, type delict en eerdere poli—

tiecontacten). Net als in Rotterdam lijken de delictgebonden facto

ren de grootste invloed te hebben op de afdoeningsbeslissing.

Dit algemene beeld geldt zowel voor de allochtone als de autochtone

contacten. In beperkte mate wijzen de resultaten op een striktere

toepaasing van leeftijd als afdoeningscriterium bij sllochtone
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contacten. Er bestaan verder geen verschillen wat betref t de geboden

hulp. Ook in verband met allochtone contacten is het gesprek met de

ouders een standaardgebeuren waarmee het contact wordt afgesloten.

in tegenstelling tot de andere twee afdelingen, heeft Eindhoven

relatief het smet bemoeienis met probleemcontacten. In een aantal

gevallen worden in verband met deze contacten hulpverleninga—

instellingen ingeschakeld; in de meeste gevallen wordt het contact met

een bemiddeling tussen ouders en kind afgerond (een verwijzing blijft

dan achterwege). Tussen allochtone en autochtone contacten bestaan geen

verschillen.

Enkele conclusies

Tot zover deze meer feitelijke getalsmatige beschrijving van het poli

tiële optreden binnen de drie afdelingen jeugdpolitie. Zijn er punten

uit af te leiden die de betekenis ven de “hulpverleningsdimensie” uit

de politietaak kunnen verduidelijken?

In het kader hiervan zijn de belangrijkste punten de volgende:

Binnen de afdelingen jeugdpolitie lijken in het algemeen onderling

vergelijkbare hulpverleningsectiviteiten voor te komen. Ten aanzien

van de gerealiseerde hulpverlening verschillen de afdelingen voorna

melijk in de mate waarin deze activiteiten worden ontplooid.

De hulpverleningsactiviteiten die rechercheurs ontplooien beperken

zich tot voorbereidende activiteiten; ze pogen een aanzet te geven

tot verdere aanpak.

In de afhandeling kan het oudercontact een belangrijke plaats inne

men. liet biedt de rechercheur de mogelijkheid naar aanleiding van het

politiecontact de omgeving te activeren om het delict en daarmee

verband houdende omstandigheden met ouders door te praten en oplos

singen door te spreken.

Bij bepaalde contacten (bijv. met Merokkeanse jongeren) wordt hiervan

veelvuldig gebruik gemaakt.

Voorzover de Rotterdamse afdeling activiteiten onderneemt, gebeurt

dit in een ‘vroeg stadium” (first—offenders, lichtere gevallen, in

het kader van sep00. Dit geeft aan de hulpverleningsdimensie een ze

ker preventief kmrakter.*)

*) Iets wat we overigens in gelijke mate bij de Utrechtse afdelingen moe
ten onderkenuen, maar door de relatief grotere aandacht voor de “zwaar
dere gevallen’ blijft de preventieve functie meer verborgen en komt
minder duidelijk neer voren (zie hiervoor par. 3.5.3).
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Het iets grotere aantal huipverleningsactiviteiten van de jeugd—

politie in liet kader van allochtone contacten vloeit mogelijk Voort

uit het feit dat voor deze jongeren (nog) een moeilijke toegang be

staat tot het officiële hulpverleningscircuit (in het bijzonder voor

wat betreft de Marokkaanse en Turkse jongeren). Voor zover er dus

leemten in het circuit bestaan, vult de politie deze (tijdelijk) op.

We menen dat met de hierboven opgesomde aspecten enkele belangrijke

elementen zijn weergegeven die de liulpverleningadimensies uit de gefor—

muleerde politietaak verduidelijken.

In de volgende paragraaf zullen we deze conclusies in relatie brengen

met informatie uit de (onderzoeks)literatuur en de huidige gedachten—

vorming omtrent de relatie jeugd en Justitie.

Naar een onderscheid “politiecontacten met en zonder hulp’

De resultaten uit de voorgaande paragraaf vormen 6n peiler waarop de

analyse van het onderzoeksmateriaal rust. Ze geven een beeld van de mo

gelijke variatie in de uitvoering van de politietaak bij de drie afde

lingen jeugdpolftie. In zekere mate wordt in deze schets de grenzen

aangegeven van de hulpverleningsdfmensie.

Om het inzicht in dit functioneren te verdiepen lijkt het belangrijk om

de resultaten uit de vorige paragraaf te relateren aan onderzoeksresul

taten die betrekking hebben op het verloop van delinquentie bij jeug

digen, de omstandigheden die leiden tot het delict— en/of probleemge—

drag en de justitiële reactie hierop.

Verder kunnen we deze conclusies verbinden aan een meer theoretisch

uitgangspunt dat betrekking heeft op de gesignaleerde trend van “ toege

nomen mondigheid van jongeren” en de in deze lijn bepleitte “betere

rechtspositie van jeugdigen”.

Als geheel krijgen we op deze wijze drie peilers die als interpredatie

kader richting moeten geven aan de beschrijving van het onderzochte

politieoptreden.

In de eerstvolgende paragraaf beschrijven we kort deze twee iavalshoe—

ken. Vervolgens worden in 2.2.2 de algemene implicaties besproken voor
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dit onderzoek. In belangrijke mate sluiten we hierbij aan bij de con

clusies van een recent verschenen rapport (Junger—Tas, 1985).

Vervolgens bespreken we twee centrale aspecten van het politiecontact:

‘de signalering’ (2.2.3) en ‘de afhandeling’ (2.2.4). Deze bespreking

mondt uit in enkele aandachtspunten waarmee we bij de interpretatie van

de onderzoeksresultaten rekening dienen te houden.

2.2.1 Twee aanvullende invalshoeken

Enkele onderzoeksresultaten die voor ons van direct belang zijn, zijn

de volgende (Junger—Tas, 1985, pag 58 en 59):

van degenen die vroeger delicten pleegden is —na een periode van

plus minus 2 jaar— de helft gestopt, en de andere helft doorgegaan

met het plegen van delicten.

de jongeren die opnieuw delicten plegen zijn al op vroegere leeftijd

begonnen met het plegen van delicten.

van hen die eerder contacten met politie en parket badden, heeft na 2

jaar 6D% geen nieuwe en 40% wel nieuwe geregistreerde contacten ge

kregen. (zie ook Rutter en Giller, 1983, pag. 336).

Dit laatste wil echter niet zeggen, dat we dit aan de werking van het

justiti8le systeem kunnen toeschrijven.

Contacten met justitie schijnen nl. geen enkel verminderend effect te

hebben op de later gepleegde delinquentie. “Of er nu wel of niet gere

gistreerde contacten waren geweest, maakte voor het latere delictni—

vesu niets uit Hoe jongeren ook die contacten ervaren —en som

migen geven er blijk van dat het voor hen een aangrijpende gebeurtenis

was— dit blijkt niet op rechtstreekse wijze door te werken in hun

latere gedrag”. (Junger Tas, 1985, psg.63).*

De tweede invalshoek heeft betrekking op de ‘toegenomen mondigheid’ en

‘betere rechtspositie’ van jeugdigen.

Dit denken over een betere rechtspositie ksn gezien worden als een

reactie op het kindbeeld dat aan het huidige strsf(proces)recht ten

grondslag ligt: het kind als object van hulp en zorg die in z’n eigen

belang beschermd moet worden (zie Junger—Tss, 1981).

*
Hierbij moeten we tevens opmerken dat contacten met politie en
parket ook niet bijdragen tot een verhoging van delinquentie. Kortom,
of de politie en het parket wel of geen bemoeienis hebben met een
jongere; is niet van invloed op het delinquentieniveeu (zie Junger—Tas,
1985, pag. 42 e.v.).
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“Die beschermingsgedachte blijkt vooral uit het benadrukken van het pe—

dagogiache karakter van het strafrecht voor jeugdigen en de wijze waar

op het jeugdprocesrecht wordt ingericht. Een van de gevolgen van deze

beschermingsgedachte is bijv. dat er een loskoppeling bestaat “van het

principe van evenredigheid tussen de ernst van het feit en de zwaarte

van de straf of maatregel”. Niet aeer de vergelding stond voorop, maar

de heropvoeding van het individu (v. Hecke en v.d. Laan, 1984, pag.

36—37).

Vooral door het “rapport van de Commissie Herziening Strafrecht voor

jeugdigen (Commissie Anneveldt) wordt uitdrukkelijk de nadruk gelegd op

vereterking van de rechtspositie en op de mondigheid van jongeren in

het straf(proces)recht. Zij stelt: “de beschermingsgedachte in het kin—

derstrafprocesrecht is er de oorzaak ven dat rechtswaarborgen die voor

volwassenen gelden aan jeugdigen worden onthouden” (Sanctierecht voor

Jeugdigen, 1982, pag. 12).

Het 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 te leggen sanctie

opnieuw centraal wordt gesteld”. (v. Hecke en v.d. Laan, 1984, psg.

39/40). Maar dit laatste wil niet zeggen dat het pedagogische en

vormende karakter van een senctie of justitiële reectie geheel wordt

verlaten. “Enerzijds wil men streven naar straffen die zinvoller zijn

dan plaatsing in een inrichting, straffen die een sterker pedagogisch

en vormend karakter hebben en die bovendien de band met de gemeenschap

versterken in plaats van doorbreken, Anderzijds staat bij deze straffen

centrmsl de eigen verantwoordelijkheid ven de jongere, het

geconfronteerd worden en het onder ogen moeten zien van de

consequenties van de eigen daden” (Junger—Tss, 1984, psg. 26 zie ook

Junger—Tss, 1985, pag.69).

2 Over de aard van de politiële hulpverlening.

Welke implicsties heeft het voorgaande voor de (re)sctie die wordt

ondernomen vanuit de (jeugd)politie ten aanzien ven het gepleegde de

lict of vertoonde probleemgedrsg?
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Ten eerste lijkt het in dit kader belangrijk onderscheid te maken in de

diverse ernatniveau’s en de diverse fasen in een delinquentiecarriëre

(Rutter en Giller, 1983, pag. 337).

liet belang hiervan zien we onder meer weerspiegeld in de schets van

het politieoptreden uit de vorige paragraaf; bijvoorbeeld in de an

dere afhandeling die “firat offendera’ krijgen in vergelijking met

de recidivisten (Rotterdam) of in de gehanteerde afdoeningacriteria

(Utrecht). Ook de grote diversiteit aan activiteiten die de recher

cheur in verband met probleemcontacten onderneemt lijkt hiermee in

overeenstemming.

Ten tweede kunnen we uit het voorgaande afleiden dat, welke reactie de

politie ook geeft, dit niet mag interfereren met de “natuurlijke nei

ging” van jongeren om uit de ontwikkelingafase van delinquentie en pro—

bleemgedrag te groeien (Rutter en Giller, 1983, pag. 337). Dit wijst

erop dat de eerste reactie op delinquentie een niet justitieel karakter

moet hebben (Rutter en Giller, i983, hoofdstuk 6 en pag. 337).

Het deze gedachtengang is het gegeven in overeenstemming dat de

politie zoveel strafrechtelijke zaken aeponeert (de helft tot 60% in

Rotterdam en Eindhoven, en in Utrecht is dit zelfs meer dan drie

kwart). Het is indicatief voor een algemeen aanvaard beleid van

‘minimale” (justitiële) interventie”.

Haar vanuit de geschetate uitgangspunten betekent dit niet dat een

politiesepot znnder meer kan volstaan met een administratieve afhan

deling (“interne notitie en heenzending”).

Rutter en Giller wijzen erop dat een aepot waarbij verder niets gebeurt

weinig effectief is: “antisocial behaviour is likely to persiat if

young people are allowed to miabehave without correction, discipline or

aanctions “(Rutter en Giller, 1983, pag. 339). Verder wijzen ze erop

dat sancties (hier in de ruime betekenis opgevat) pas werken als ze

direct, duidelijk en conaiatent worden toegepast. En waar kan dit beter

gebeuren dan binnen de omgeving waarin de jongere opgroeit (school/—

werksituatie, thuissitustie, vrije tijd, e.d.).

Ze benadrukken dus de koppeling van een aepot (c.q. niet—justitiële
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af doening) aan (het op gang brengen van) een adequate reactie vanuit

de omgeving.

Nu lijkt het voorgaande misschien in strijd met de “buiten—justitiële”

hulpverlening waarmee in diversieprojectea als RBS (38), Argus en Archo

reeds meerdere jaren ervaring is opgedaan. Expliciet wordt in deze

projecten juist een loskoppeling gepropageerd van hulpverlening en

justitiële reactie (zie bv. Andriessen, 1985, pag. 25 t/m 31 en Verslag

Prejopdag, 1984 en 1985).

Hierbij lijkt het van belang zich te realiseren dat de initiatieven van

Argus, RBS, e.d. niet de bedoeling hebben om de recidive te verminde

ren. Ze dienen er toe om de jongeren die hulp te geven waaraan ze be

hoefte hebben.

De belangrijkste doelgroep waarvoor deze huipverleningsprojecten

dienstbaar zijn, is de categorie jongeren waarbij een justitiële reac

tie onvermijdelijk is (geworden), die veelal uit de lagere sociaal—eco

nomische klassen afkomstig zijn en die controle en ondersteuning vanuit

de directe omgeving (school, thuis, e.d.) moeten missen (Andriessen

spreekt in dit verband van de afwezigheid van absorptiemechanfsmen,

Andriessen 1985, pag. 23). Een belangrijk uitgangspunt voor de hulpver

lening is de solidariteit met de cliënt (Andriessen, 1985, pag. 29/30;

zie ook Verslag Prejopdag, 1985). Vanuit de jeugdpolitie gezien, is dit

voornamelijk hulpverlening naar aanleiding van politiecontacten die met

een proces—verbaal zijn of worden afgedaan.

In de lijn van de “mondigheidsgedachte” lijkt het derhalve beter niet

te spreken van “behoefte aan hulp”, maar meer van recht op hulp.

Dit alles laat dus onverlet dat er een (te starten) hulpverlening

plaats kan vinden die gekoppeld is aan het (politie)sepot.

In de bespreking zijn tot nu toe diverse karakteriseringen van politië

le hulpverlening de revue gepasseerd. Het levert ons drie (ideaal)

typen van hulpverlening op waarmee jongeren met delictcontacten te

maken kunnen krijgen.

— Het eerste type hulp is gericht op de gesignaleerde problematiek en

de gevoelde noodzaak hier iets aan te doen. Vanuit de jeugdpolltie
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gezien gaat het hier om een te starten hulpverlening in het kader

van de hulpverlenings taak en is onafhankelijk van de te nemen af—

doeningabeslias ing.

De rechercheur handelt ten dienste van het individuele belang van de

‘cliënt”. Een type hulp die ook duidelijk te herkennen is in de

concept taakomschrijving voor Jeugdpolitieafdelingen (zie par. 1.1).

Het is het type hulp die logisch gezien het meest direct uit de

politietaak is af te leiden; daar worat immers gesproken over “hulp

verlenen aan hen die deze behoeven”.

— Het tweede type hulp 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 hiermee uitdrukkelijk een bijdrage

te leveren tot vermindering of voorkoming van recidive. Deze hulp

moet in samenhang gezien worden met de afdoeningsbeslissing (sepot)

en kan hierop van invloed zijn,

— Het derde type hulp is gericht op de consequenties van een

justitiële afdoening. Het sluit aan op het recht van de jongere om

ten aanzien van de gevolgen die aan zo’n afdoening (i.c. het proces—

verbaal) kleven ondersteuning te krijgen . In de tijd gezien wordt

tot deze ‘RBS—type’ hulp besloten nadat de beslissing tot proces—

verbaal is genomen en uitgevoerd.

Bij de beschrijving van de onderzoekresultaten zullen we trachten de

geboden hulp vanuit deze drie ideaal—typen te becommentariën. Hierbij

dienen we ons voor ogen de houden dat het concrete aandeel van de

politie in deze hulp meestal beperkt is tot een eerste aanzet (het

betreft bemiddeling, verwijzing, informatie—uitwisseling, etc.).

Tot zover gaat het in belangrijke mate over de aard van de hulpverle

ning bij delictcontacten. We zouden kunnen veronderstellen dat de hulp

bij probleemcontacten qua aard hiervan verschilt; al was het alleen

maar omdat de reactie vanuit de politie per definitie “niet—justitieel”

moet zijn.

Niettemin lijkt het ons zeker mogelijk dat deze reactie meer overeen—
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komsten bezit met de hulpverlening in het kader van een delictcontact,

dan men op liet eerste gezicht zou vermoeden.

In dit kader is liet zinvol de bijzondere claim te benadrukken die hulp—

vragers op de politie leggen bij dit soort contacten (ouders die om een

OAT—verzoeken, jongeren die om onderdak verzoeken, verzoeken om bemid

deling, e.d.; zie ook per. 5.2).

Men kan zich met recht afvragen waarom mensen een beroep op de politie

doen voor hulp?

Puuch en Naylor zeggen “dat men niet kan stellen dat de permanente be

schikbaarheid en de relatief gemakkelijke herkenbaarheid van de politie

de voornaamste reden is, waarom mensen zich onder meer voor de oplos

sing van hun persoonlijke problemen en hun conflicten met anderen tot

de politie wenden... Hen wil dan een politieman, iemand met het gezag

en het vermogen om Onmiddellijk de orde te herstellen” (in Brons, 1979,

pmg. 15).

Met andere woorden, ook bij de probleemcontacten kan er een relatie ge

legd worden tussen hulpverlening en de “wets— en orde handhavende taak”

van de (jeugd)politie.

3 Over de selectie en signalering door de politie

het voorgaande impliceert dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen

twee categorieën jongeren. De eerste categorie laat na én of enkele

politiecontacten, het delict of probleemgedrag voor gezien, de tweede

categorie persisteert; ondanks eerdere (informele)actie vanuit politie

en/of omgeving blijven ze doorgaan. het is de vraag welke reactie

vanuit de politie bij deze tweede groep zinvol is. (zie Rutter en

Giller, 1983 en Juager—Tas, 1985). Bij strafrechtelijke contacten

vormt meestal een “justitiële” oplossing (proces—verbaal) de dan nog

openstaande weg. Bij probleemcontacten betekent dit dat via het actief

inschakelen van hulpverleniagsinstanties, de interventie een minder

vrijblijvend karakter krijgt.

Het belangrijkste probleem in deze kwestie is bij welke contacten wel

en bi] welke contacten niet een dergelijke meer “justitiële weg” moet

worden bewandeld. Deze vraag betreft kort gezegd de kwestie van selec

tie en de daarmee samenhangende signalering.
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De literatuur toont in dit verband aan dat vele factoren van invloed

kunnen zijn op het ontataan en voortbestaan van delinquentie en pro—

hleemgedrag bij jongeren.

Wat betreft de aeer objectieve factoren (gebonden aan het delict—of

problaeagedrag) blijkt bv. dat: hoe ernstiger het delict, hoe vroeger

de leeftijd waarop delicten worden gepleegd en hoe frequenter de delic

ten, des te groter is de kans dat delict— en probleemgedrag continueren

(Rutter en Giller, 1983 en Jonger—Tas 1983 en 1985).

Wat betreft de “subjectieve” factoren (gebonden aan de persoon van de

jongere) blijken hijv. “slechte” relaties met leeftijdgenoten, ander

probleemgedrsg nsest die in de strafrechtelijke sfeer, (weglopen,

spijbelen, ed.) hierop van invloed (Rutter en Giller, 1983, Junger—Tas,

1983 en 1985, Nijboer en Dijksterhuis, 1984, zie ook Allochtone

jongeren bij de Jeugdpolitie, Deel 1, per. 4.4).

Neest deze “delict— en dedergebonden” factoren, kunnen nog factoren ge

noemd worden die in de diverse levenssferen als gezin, school en vrije

tijd liggen, bijvoorbeeld: beperkte ouderlijke supervisie, slechte

ouder—kind relatie, slechte schoolresultaten, deelname aan een anti—

sociale levensstijl.

Bij het overzien van dit geheel aan relevante factoren kunnen we terug—

grijpen op de in het eerste hoofdstuk geïntroduceerde ‘Sociale Gontrole

theorie’.

Deze stelt dat de mate van sociale integratie in de diverse levenssfe—

ren (gezin, school, vrije tijd) bepalend is voor het voorkomen en pers—

sisteren van delict— en probleemgedrag. Bij een goede sociale integra

tie gaat van deze sferen een zekere remmende werking uit die jongeren

er vsn weerhouden (opnieuw) delinquentie te vertonen. Vanuit dit uit

gangspunt worden dus de meeste van bovengenoemde factoren in een theo

retisch model samengebracht.

Verder sluit dit model goed aan bij wat we eerder in de drie steden

hebben gevonden. Daar vinden we diverse politiecontacten waarbij con

tact wordt onderhouden met ouders, school en hulpverleningsinstellin—

gen, met als (ogenschijnlijk) doel de “remmende werking” van deze sfe

ren te verhogen of om te zorgen dat problematische omstandigheden

worden aangepakt.
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Verder is het belangrijk op te merken dat ondanks kennis van alle

bovengenoemde factoren bij een individueel geval, het nog niet mogelijk

is om de deliuquentie en/of de recidive vooraf volledig te voorspellen

(Rutter en Giller, 1983 en Junger—Tas, 1985).

Welke betekenis heeft het voorgaande voor de eerdergenoemde selectie en

signalering?

Ten eerste betekent het grote scala aan relevante factoren dat de re

chercheurs veel informatie moeten verzamelen om de jongeren zo goed mo

gelijk in een van de twee categorieën in te delen en hen te onderwerpen

aan de hierbij behorende reactie. In verband met het onderzoek dienen

we dus onder signalering te verstaan: de inventarisatie van omstandig

heden en hulpverleningsmogelijkheden in de leefsituatie van de jongere.

Tijdens de interpretatie van de onderzoekresultaten moeten we hierbij

rekening houden met twee typen signaleriug die overigens moeilijk van

elkaar zijn te onderscheiden. De signalering ten behoeve van de te ne

men afdoeningsbeslissing en een signalering ten behoeve van de te star

ten hulpverlening. Meer in het algemeen behoeft een signalering van

problematiek dus niet automatisch tot hulpverlening te leiden.

Ten slotte betekent de hierboven genoemde onzekerheid omtrent een ade

quate predictie dat er altijd ruimte is voor eigen interpretatie bij de

afhandeling van contacten (en meer in het algemeen bij de formulering

van een afdoeningsbeleid).

4 Over de afhandeling van contacten

Bij de gratie van deze “vrije interpretatieruimte” is het mogelijk dat

er een politieoptreden bestaat dat zich voornamelijk laat leiden door

een strikte interpretatie van de wets— en ordehandhavende dimensie uit

de taakomschrijving n een politieoptreden die dit ruim opvat en zich

eveneens of voornamelijk laat inspireren door de huipverleningsdimen—

sie.

Bij het eerstgenoemde politieoptreden is men sterk gericht op de be

strijding 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. De reactie op een delict

wordt in eerste instantie bepaald door de ernst van de zaak (zie ook

Zoomer, 1981, pag. 35 tot 40). Afhankelijk van de ernst zullen andere

factoren van invloed zijn. Naarmate een zaak minder ernstig is zullen
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factoren als de wijze waarop het delict is gepleegd, en de leeftijd of

recidive van de dader een helangrijkere rol gaan innemen.

Sociale omstandigheden van de dader (zie de vorige paragraaf) zullen —

ook bij delicten van geringere ernst — zelden van invloed zijn.

Hulp staat in principe los van deze opstelling en wordt aan anderen

overgelaten. De reactie hestaat uit 6f een sepot 6f een proces—ver—

*
haal.

Ook in de gevallen waarbij er geen directe aanleiding is om rechtsorde—

handhavend op te treden (probleemcontacten bijv.), leidt het contact

niet automatisch tot een vorm van hulpverlening. Zeker, in principe

staat de mogelijkheid hiertoe open, maar of het binnen deze werkwijze

ook feitelijk gebeurt, is een andere zaak (Brona, 1979, pag. 15/16).

Deze wijze van afhandeling sluit direct aan bij het uitgangspunt “er

kenning van de mondigheid van de jeugdige.

Tegenover deze werkwijze staat het politieoptreden dat de nadruk legt

op het hulpverleningsaspect van de politietaak. Er wordt sterk

uitgegaan van “de pedagogische behoefte van het kind’ dat richtlijn is

voor de reactie op het delict. Voor de afdoeningsbeslissing zijn

delict—factoren van minder belang. Het delict wordt eerder gezien als

signaal voor achterliggende problematiek, die verantwoordelijk is

voor het ontstaan van het vertoonde delict— en/of probleem.

Het heeft als gevolg dat er gestreefd wordt naar niet—justitiële oplos

singen. Zowel bij delict— als probleemcontacten wordt getracht achter

liggende problematische oastandigheden te signaleren en hieromtrent

iets te doen (verwijzingen). Deze wijze van afhandelen sluit het meest

aan op de consequenties van de eerdergenoemde onderzoekresultaten om

trent delinquentie.

Het grootste probleem dat zich kan voordoen wanneer er een nadruk op de

hulpverlening wordt gelegd, is dat het conflicten bewerkstelligt in de

politierol (zie Outrive, 1982). De opleiding tot politieman is in ster

ke mate gericht op de wets— en ordehandhavende component.

Dok voor de practische uitvoering van deze taak staan hem uitgebreide

richtlijnen en duidelijke bevoegdheden ter beschikking (zie b.v. Hap

Jeugdzaken Rotterdam, z.j.). Voor het hulpverleningscomponent van de

*
Da deze reden maken we in dit onderzoek onderscheid tussen “afdoening”
en “afhandeling. Zie ook de inleiding op hoofdstuk 3.
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politietaak zijn dergelijke richtlijnen veelal afwezig(Albers, 1983).

Indien in zo’n situatie toch de nadruk wordt gelegd op dit aspect,

schept het rolveruarring (Bartels, 1979).

Het probleem bij een afhandeling die wordt gemotiveerd vanuit een

strikte opvatting van de wets— en ordehandhavende taak is dat de reac

tie veelal te mager is. Zo zal een sepot zonder enige aanvullende ac

tiviteit waarschijnlijk geen effect hebben (zie par. 2.2.1). En wanneer

binnen deze opvatting tot een zwaardere reactie wordt besloten, is het

de vraag of men ook alleen de zwaardere categorie treft (gezien het

grote aantal sociale factoren die het v66rkomen en het perssisteren van

delinquentie beïnvloeden). Maar, dit dient gezegd, binnen zo’n

opvatting is dit thema weinig relevant. Men tracht het delict of de

delinquentie vast te stellen en geeft hierop de reactie die volgens de

gegeven richtlijnen gelden; meer kan of mag een politieman niet doen.

Dit laatste duidt er op dat de twee geschetste wijzen van afhandelen

wezenlijk van elkaar lijken te verschillen. Het vestigt onze aandacht

op een fundamentele tegenstelling in het door ons gehanteerde

interpretatie kader.

De “erkenning van de mondigheid van de jeugdige” heeft namelijk als

consequentie dat het delict of de vertoonde delinquentie als vertrek

punt wordt genomen voor een politi1e reactie. De door ons aangehaalde

onderzoekresultaten — en het daaraan tea grondslag liggende model van

“sociale coatrole’ — heeft daarentegen als consequentie dat voor een

adequate afhandeling de achtergronden van het delict of delinquentie

als vertrekpunt moet worden genomen.

Met de formulering van deze tegenstelling zijn we in feite terug bij

het door Junger—Tas geformuleerde streven om aan de reactie op deliaqu—

entie een gezicht te geven die zowel een “pedagogisch en vormend karak

ter” heeft als “de eigen verantwoordelijkheid van de jongere” centraal

stelt (zie par. 2.2.1).

Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de inrichting van een

politiefunctioneren dat een dergelijke reactie op delinquentie zou kun

nen opleveren. Een politieoptreden dus dat een integratie van de twee

uitgangspunten vertegenwoordigt, zonder te vervallen in de hiervoor

genoemde probleempunten.
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2.3 Enkele implicaties voor het onderzoek

Wanneer we het voorgaande overzien, dan blijkt de mate waarin de

(jeugd)politie de oageving activeert het belangrijkste aapect te zijn

waarin de hulpverleningsdimensie van het politieoptreden tot uiting

komt. De overige hesproken aspecten en thema’s geven vervolgens aan hoe

deze activiteiten geïnterpreteerd kunnen worden. We kunnen dus de geob—

serveerde contacten onderscheiden in contacten waarbij deze activitei

ten feitelijk aanwezig en afwezig zijn. Deze contacten zullen we in het

vervolg respectievelijk noemen: contacten met hulpverlening en

contacten zonder hulp.

Deze indeling in twee typen contacten vormde de basis en het uitgangs

punt voor de analyse die is uitgevoerd.

De vraag is nu waarvan deze indeling afhankelijk is. is dit de

rechercheur of de relatie tussen de rechercheur en betrokken jongere?

Of is de signalering een belangrijke factor? In hoeverre zijn bepaalde

“contextvsrisbelen” (drukte op het bureau, tijdstip waarop het contact

plaatsvindt, e.d.) van invloed op het voorkomen van ‘hulpverleningsmc—

tiviteiten’? Hoe verhoudt de activering van de omgeving zich tot de

afdoening? Met andere woorden, welke plaats neemt de hulpverlening in

binnen het feitelijke functioneren van de jeugdpolitie?

Dit politieoptreden is nog steeds in aanzienlijke mate een “black—

box”. Wanneer we allochtone met autochtone politiecontacten willen

vergelijken, dient derhalve eerst het functioneren in het algemeen in

kaart gebracht te worden. We moeten zicht hebben op de werking van het

politiecontsct; hoe de signalering functioneert, hoe de

afdoeningsbeslissing genomen wordt en wat de “kenmerken” zijn voor een

contact waarbij hulp wordt verleend.

Wanneer we meer zicht hebben op wat van wat afhankelijk is, weten we

ook waarop de sllochtone contacten met autochtone contacten vergeleken

kunnen worden. Door tevens eerst de variatie per stad na te gaan, kun

nen we op zinvolle wijze antwoord geven op de vraag waarin contacten

met silochtonen en autochtonen verschillen tussen de steden met en

zonder structurele initiatieven.

Gebruik makend van het onderscheid in contacten met en zonder hulp en

het voorgaande in ons achterhoofd wordt het mogelijk de onderzoeks—

vragen nader toe te spitsen. De belangrijkste vragen zijn:

waarin onderscheiden de contacten met hulpverlening zich
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van de contacten waarbij dit ontbreekt? Waarvan zijn zij afhanke

lijk?

• welke rol speelt de signalering binnen de onderscheiden typen con—

tecten?

• bestaan er verschillen in de afdoening en afdoeningacriteria?

• bestaan er tussen de drie steden verschillen ten aanzien van de rele

vante kenmerken?

• bestaan er verschillen tussen de allochtone— en autochtone jongeren

wat betreft de inhoud en onderscheidende kenmerken van de contac

ten met en zonder hulp?

• in welke mate verschillen de drie steden qua inhoud en kenmerken van

de geboden hulp wanneer het om allochtone jongeren gaat?

• bestaat er een verschil in waardering door allochtone jongeren tussen

de contacten met en zonder hulp?

• hoe wordt er op de allochtone jongeren vanuit de omgeving (ouders,

school en vriendenkring) naar aanleiding van het politiecontact ge—

reageera?

De eerste vier vragen komen in de twee hiernavolgende hoofdstukken aan

de orde. Daarin wordt getracht de belangrijkste factoren te vinden die

van invloed zijn op het voorkomen van hulpverlening binnen een

politiecontact.

In het zesde hoofdstuk (deel III van dit rapport) wordt de vergelijking

tussen allochtone en autochtone contacten uitgevoerd naar aanleiding

van de resultaten uit het derde hoofdstuk.

Na de voorgaande beschouwing kan men de opmerking maken dat de schets

van dit onderzoekskader onvoldoende rekening houdt met de eigenheid van

allochtone jongeren. Deze opmerking confronteert ons met de vraag naar

het perspectief van waaruit de situatie en problemetiek van allochtone

jongeren adequaat kan worden beschouwd.

hierbij is het de veronderstelling dat allochtonen (mogelijk) anders

zijn dan autochtonen en dat hun situatie gekenmerkt wordt door eigen

bijzondere problematiek en achtergronden. Het aanvaarden van een derge

lijk perspectief heeft directe gevolgen voor de bespreking van de on

derzoeksresultaten; in het bijzonder wanneer we de relevantie en bete

kenis moeten inschatten van geconstateerde verschillen en overeenkoms

ten tussen allochtonen en autochtonen.

Deze vraag laten we vooralsnog even buiten beschouwing. Hoofdstuk 5 is

aan dit thema gewijd.
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POLITIECONTACTEN MET OF ZONDER HULP

Ter inleiding: enige toelichting op de gebruikte begrippen

Alvorens versleg te doen van de resultaten die de analyses hebben opge—

leverd, zullen we op vier aepecten ingaan die een centrale rol blijken

te spelen in de ontplooiing van hulpverleningssctiviteiten. Hierbij

beperken we ons niet tot een loutere omschrijving van deze aspecten. We

nemen deze gelegenheid te baat om te schetsen in welke mate ze in de

steekproef voorkomen, In bijlsge IV staan de tabellen die hierop

betrekking hebben.

Sinalerin&

In het vorige hoofdstuk hebben we reeds enige aandacht besteed aan het

begrip “signalering”. We hebben dit aangeduid als de inventarisatie

door de rechercheur van omstandigheden en hulpverleningsmogelijkheden

in de leefsituatie van de betrokken jongere.

Om een totaal overzicht te krijgen van de mate van signalering door de

jeugdpolitie, is tijdens elk geobserveerd contact ven 26 aspecten bij

gehouden of de rechercheur hierover informatie vergaart. Op dit grote

aantal especten is een factoranalyse uitgevoerd om de belangrijkste

onderliggende dimensies te onderkennen (zie bijlage VI). Met deze fac—

toranalyse is het grote aantal variabelen gereduceerd tot 6 factoren

die betrekking hebben op de volgende dimensies:

• informatie over de verdachtenset (aard en samenstelling van de

‘vriendengroep’ waarmee het delict of probleemgedrag is gepleegd)

• informatie over de thuissituatie (mate van gezinsvolledigheid, rela

ties met ouders, verzorgingsproblemen, justitiële achtergrond van

oudere, broers, zussen e.d.)

informatie over de woonsituatie (kwaliteit ven de huisvesting, voor

zieningen in de woonomgeving)

informatie over de vrije tijdabeateding (aard van de activiteiten,

soort vrienden, plaats waar vrije tijd wordt doorgebracht)

• informatie over het schoolsucces (schoolverloop, behaelde resultaten,

spij belen, toekomstplannen)

• informatie over de relaties op school (relatie met de leerkrachten,

relatie met de leerlingen)

Over het algemeen wordt er in gelijke mate veel (5 of 6 dimensies) en

weinig Cl of 2 dimensies) gesignaleerd: ± 30%. In de mate van signale—

ring bestaat geen verschil tussen de delict— en de probleemcontacten.
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Informatie omtrent de woonsituatie komt het minst vaak aan de orde (±

40%), terwijl de rechercheur het meeat vaak informeert naar het school—

succes (65%). Ook hierin bestaan geen tot weinig verschillen tussen

delict— en probleeacontacten.

Voorkennis

Het komt voor dat de rechercheur reeds vôôrdat het contact begint over

informatie beschikt. Soms ie dit uit ervaringen met eerdere politie—

contacten van de betreffende jongere; meestal echter put hij deze uit

de dossiers.

In 30% van het totaal aantal geobaerveerde contacten heeft de recher

cheur enige voorkennis. Bij de probleemcontacten is dit vaker het

geval dan bij de delictcontacten ( reap. 42% En 27,5%).

!nze!ci1a&t. ontwikkelingskansen

Door de informatie die de rechercheur vergaart of op voorhand reeds

beschikt, en door de geaprekken met de jongere en/of diens ouders,

krijgt deze een bepaalde indruk. Op grond hiervan maakt de rechercheur

een inschatting van de kansen die de jongere loopt om in de toekomst

opnieuw in de problemen te geraken. Het is een belangrijk subjectief

moment in het functioneren van de jeugdpolitie en vertegenwoordigt een

oordeel omtrent de leefsituatie van de betrokken jongeren en de beper

kingen of mogelijkbeden die daarin bestaan voor een “normale ontwikke—

ling” (in de betekenis van minder delinquent of deviant).

Wat betreft de delictcontmcten worden deze kansen in 54% van de

gevallen als goed ingeschat. Bij de probleemcontmcten is de “prognose”

slechter: slechts 27% krijgt een positief oordeel van de rechercheur.

Iiid.at!p_wa.aoz het politiecontact begint eneindijt

Tijdens de observatie kregen we de indruk dat de behandeling van een

delict wordt beinvloed door het gegeven of de rechercheur hier in het

begin van zijn diensttijd aan is begonnen of san het eind. De tijd die

de rechercheur nog beeft v66rdat zijn dienst afloopt en het vooruit

zicht om het contact binnen die tijd af te kunnen ronden, zouden wel

eens van invloed kunnen zijn op het verloop en de inhoud van het

contact. Om deze verwijzing naar “de context” als betekeniscomponent

te behouden, hebben we het tijdstip waarop een bepmsld contact begint

en eindigt in de analyses betrokken.

De relevantie van deze variabele is dus niet gelegen in haar bescbrij—

vende waarde, maar als indicatie naar de context (een organisatorische

omstandigheid).
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Af doenin en afhandeling

De afdoening heeft betrekking op de (officiële) beslissing tot verba—

liseren of seponeren. De afhandeling heeft betrekking op de afdoening

n de mogelijke daaraan gekoppelde hulpverlening.

Tot zover deze toelichting. In de eerstvolgende paragraaf wordt inge

gaan op de aard van de hulpverlening en het onderscheid tussen contac

ten met hulp en contacten zonder hulp. Paragraaf 3.2 onderzoekt de va

riabelen die als kenmerkend gezien kunnen worden voor dit onderscheid.

Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 op de signalering ingegaan. In

paragraaf 3.4 komt de afdoeningsbeslissing aan de orde en de factoren

die hierop van invloed zijn. Hierbij worden de onderscheiden typen

contacten onderling vergeleken.

Paragraaf 3.5 geeft een schematische samenvatting van de resultaten

uit deze eerste fase van analyse.

Ze geven een idee hoe het functioneren van rechercheurs die ineen

contact hulpverlenen verschilt van de contacten waarbij dit achterwege

blijft.

Aard van de hulpverlening

Zoals het vorige hoofdstuk duidelijk maakte, kunnen we op zinvolle

wijze de politiecontacten onderscheiden naar de mate waarin de recher

cheur de omgeving van de jongere tracht te activeren. Eiertoe beschikt

de rechercheur over drie ingangen:

• contacten met het eerste milieu (de ouders of verzorgers)

contacten met het tweede milieu (meestal betreft dit de school; soms

ook bepaalde familieleden of kennissen)

contacten met officiële instellingen; veelal betreft dit huipverle—

ningsinstellingen, maar ook b.v. de raad van de kinderbescherming.

De activiteiten die de rechercheur ten opzichte van deze personen

onderneemt, kunnen variëren van geen activiteit via weinig ingrijpede

activiteiten (voorlichting omtrent de afdoening of gang van zaken ten

aanzien van het politieconctact) tot een neer intensieve interventie.

In dit kaderr zijn waarschijnlijk de verwijzing en bemiddeling het

meest bekend. Wat betreft de ‘interventie’ kunnen echter ook de

volgende twee gevallen als voorbeeld dienen.



— 41 —

Camus 1

De jongen is 15 jaar en zit op de technische school, Op hem

is een OTS (ondertoezichtstelling van toepassing. Hij woont

hij een oom en tante. Een beveiligingsheamhte van een groot

winkelbedrijf heeft ham en twee andere jongens aangehouden

in verband mat de diefstal van een psar schoenen.

In het eerste verhoor laat de rechercheur hea eerst vertellen

over zijn school, waar zijn moeder woont, met wie hij woont.

(Vroeger ging het goed op school, maar de laatste tijd blijkt

hij nogal veel te spijbelen). Vervolgens legt de rechercheur

hem uit wat er kan gebeuren mle hij een proces—verhaal

krijgt. (“dat hij den een strmfblad heeft en dat het ver

volgens moeilijk wordt om werk te vinden) en besluit met de

opmerking: “weet wat je doet”. De jongen voelt zich wat onge—

makkelijk. Hij bekent als enige schuld te hebben. Hij wil het

wel goed doen; hij wil ook wel de belofte doen dat het niet

meer voor zal komen, maar weet niet of hij zich eraan kan

houden.

Wanneer de rechercheur na het le gesprek de opgegeven naam en

adres natrekt, blijken deze niet juist.

In het tweede gesprek wordt de jongen hierover ernstig onder

houden. Hij zegt bang geweest te zijn voor de bedrijfsrecher—

che. Vervolgens komt het gesprek weer op de thuis— en school—

situatie van de jongere.

De relatie met de tante loopt nogal stroef. Zij bezorgt hem

zo vaak een mchuldgevoel (“je doet me zoveel verdriet”). De

oom begrijpt meer, maar set hem is het moeilijk praten. Vroe

ger zat hij in een tehuis; toen verliep alles eigenlijk be

ter. Hij wil eigenlijk terug naar een tehuis, maar misschien

is hij dan ondankbamr.

De rechercheur hoort dit aan, maar geeft hierop geen resctie.

Als de jongen weer even apart is gezet, blijkt het relaas van

de jongen de rechercheur toch in duhio te hebben gebracht.

Hij overweegt nog om een instelling in te schakelen die de

omstandigheden van de jongere nader zou kunnen onderzoeken

(m.n. de uithuimplaatsing) maar besluit toch om niet zover te

gaan. Na deze overpeinzingen, die een half uur in beslag heb

ben genomen, krijgt de jongen in een derde gesprek een fikse

uitbrander. De rechercheur maakt met hem de afspraak dat de

jongen het hierbij laat. De volgende keer is hij echt de
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klos, maar nu zal hij het seponeren. Vervolgens laat hij de

oom op het bureau komen. De oom vertelt hem uitvoerig over

het gezin en de school. De rechercheur vertelt aan de oom

zijn ervaringen met de jongen.

Casus 2

Een jongen van 16 jaar komt bij de politie wegena een inbraak

in een school. Voor de rechercheur is hij een oude bekende.

Precies twee jaar geleden kwam hij voor het eerst bij de

jeugdpolitie in verband met een fietsendiefstal. Daarna heeft

de rechercheur diverse keren bemoeienis met de jongen gehad.

Eerder heeft de politie er bij de ouders op aangedrongen dat

hij naar school gaat, zodat de kans kleiner wordt om met de

politie In aanraking te komen. Dit is voor een deel gelukt,

hij gaat sinds een half jaar 2 dagen per week naar school.

De rechercheur hoort hem tijdens het verhoor afwisselend uit

over zijn huidige omstandigheden (school, ouders, vrienden,

e.d.) en het gepleegde delict (waar gepleegd, hoe, wanneer,

met wie e.d.). De rechercheur laat duidelijk blijken in het

geheel niet gelukkig te zijn dat de jongen weer tegenover hem

moet zitten.

De zaak zelf is eigenlijk glashelder, hij was met de inbraak

bezig toen twee agenten (In burger) plotseling achter hem

stonden. Hij schrok en liep als reactie hard weg. De afdoe

ning is derhalve duidelijk; het wordt een proces—verbaal.

Nadat de jongen het opgemaakte proces—verbaal heeft onderte

kend, wordt hij thuisgebracht. In een kort gesprek met de

vader en moeder wordt hen op het hart gedrukt dat ze er voor

zorgen dat de jongen naar school blijft gaan en zo snel moge

lijk werk zoekt; nog v66rdat hij ‘voor moet komen’. De ouders

beloven hierop toe te zien.

Een voorbeeld waarbij het contact vanuit de politie hooguit ‘voorlich—

tead’ van aard is, getuigt het volgende geval.

Casus 3

Tegen de 15—jarige verdachte is het feit ingebracht dat hij

een fiets heeft gestolen. Om deze reden heeft de rechercheur

hem naar het bureau laten komen. De jongen is nooit eerder

bij de politie geweest. Hij weet niet wat er zal gebeuren en

lijkt goed zenuwachtig.
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Zijn ouders zijn gescheiden. Hij zit op de Mavo en de school—

resultaten zijn prima.

Twee dagen eerder had de rechercheur over het tegen hem In

gebrachte feit een onderhoud met een andere jongen.

Deze was aangehouden omdat hij op een gestolen fiets reed.

Tijdens het verhoor verklaarde deze dat hij de fiets voor

f.35,— van de verdachte had gekocht, ofschoon hij wist dat de

verdachte deze fiets had gestolen.

Tijdens de eerste twee verhoren ontkent de verdachte dit feit

in alle toonaarden. Maar voor de rechercheur is de zaak hel

der; de feiten zijn duidelijk, alleen het hoge woord moet er

uit. Dit gebeurt dan ook wanneer bij de jongen de suggestie

van inverzekerings telling word t gewekt; hij zou wel eens en

kele dagen op het bureau moeten blijven zodat de rechercheur

de zaak volledig zou kunnen uitdiepen. De jongen lijkt hier

weinig trek in te hebben zodat alle weerstand is gebroken.

Hij bekent eerst zelf 2 maanden op de fiets gereden te heb

ben. Toen hij een nieuwe kreeg heeft hij de fiets verkocht om

voor het geld andere dingen te kopen.

Ofschoon de jongere niet bij de politie staat geregistreerd,

wordt er proces—verbaal opgemaakt. Als reden geeft de recher

cheur op, dat de jongen nogal brutaal was en niet goed mee

werkte. Verder heeft de andere jongen een proces—verbaal voor

heling gekregen; dus de dief moet dan ook een proces—verbaal

hebben. Wanneer de jongen door zijn moeder wordt afgehaald,

ontkent hij weer in alle toonaarden. Dit grijpt de recher

cheur aan om de moeder in te lichten over het gepleegde feit

en het verloop van liet contact.

Tenslotte zijn er natuurlijk gevallen waarbij de contacten met diverse

personen achterwege blijven (geen activiteiten). Het volgende kan

hiervan als voorbeeld dienen.

Casus 4

Het meisje is sinds een maand 13 jaar. Ze woont bij haar oma.

Samen met haar zusje heeft ze bij een grote kledingzaak een

jas gestolen of, zoals ze zelf zegt, “vergeten uit te trek—

ken’. Als reactie legt de rechercheur uit welke de gevolgen

zijn als ze aan dit verhaal vasthoudt (nader onderzoek ge

wenst). Hierop krijgt de rechercheur als bekentenis te horen

dat ze “deze jas met opzet heeft aangehouden”.
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Het meisje staat niet bi] de politie geregistreerd. Zij en

haar zus worden bestraffend toegesproken en vervolgens naar

huis gestuurd.

De onderstaande tabel geeft een globaal beeld van de mate waarin de

rechercheurs de omgeving activeren. Hierbij hebben we deze activering

ingedeeld in ‘interventie’ (probleemoplossing, bemiddeling, advies,

informatie uitwisseling); ‘voorlichting’ en ‘geen activiteiten’ (tabel

4 t/n 6 van bijlage IV geeft deze verdeling in meer detail).

Tabel 1. De contacten vanuit de rechercheur met “significante anderen”

(in Z)

aard van contact ouders contact school contact instellingen

de acti—

vering n = 300

Interventie 31,5

n 310 n = 311

13,5 17,5

Voorlichting 41 4,5 2,5

geen

activiteiten 27,5 82 80

100 100 100
Toelichting: deze tabel heeft betrekking op alle contacten en geeft de
verdeling weer van drie afzonderlijke variabelen.
In de variabele contact Instellingen” zijn de verwijzingen niet opge
nomen.

We zien dat wanneer rechercheurs een interventie plegen, dit voorna

melijk Is gericht op de gezinssfeer. Zoals we kunnen verwachten — zie

Allochtone jongeren bi] de Jeugdpolitie Deel 1 — bestaat er een

duidelijk verschil tussen de delictcontacten en de probleemcontacten.

De probleemcontacten tonen de meeste interventies die rechercheurs in

het kader van een politiecontact plegen (zie tabel 7, bijlage IV). Ook

worden er veel vaker contacten gelegd met huipverleningsinstellingen of

de school.

Wanneer we dan ook de drie steden op deze dimensie onderling vergelij

ken, geven de delictcontacten de meest relevante verschillen te zien.

Rotterdam blijkt het minst vaak de diverse personen en/of instanties

actief te benaderen 7,5Z tot 9,5%). Het contact met de ouders is

voornamelijk voorlichtend van aard (61,5%). Eindhoven valt op omdat men

hier naar de ouders toe relatief veel interventies onderneemt (29,5%).

Dit laatste is een belangrijk gegeven. Uit het registratieonderzoek is
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reeds gebleken dat Eindhoven veel contact heeft met de oudere (zie deel

1, par. 3.2.1). Nu blijkt dat veel meer dan we naar aanleiding van het

registratieonderzoek konden of mochten veronderstellen, de Eindhovense

jeugdpolitie zich naar de ouders toe actief opstelt; in ieder geval

actiever dan de Rotterdamse afdeling (althans wat betreft de delict—

contacten).

Utrecht valt voornamelijk op doordat het naar alle relevante personen

een actieve opstelling ten toon spreidt ( 16,5% tot 31,5%)

De bovengenoemde verschillen komen in sterke mate overeen met de resul

taten van het registratie—onderzoek. Ze vormen aanleiding voor een fun

damenteel onderscheid in twee typen contacten waarbij al dan niet hulp

wordt verleend. Onder hulp wordt Verstaan we de activiteiten van de

rechercheur die een activering van de omgeving inhouden. Deze

activering uit zich in probleemoplossing, advisering, bemiddeling,

verwij zing naar hulpverleningsins tellingen en informatie—uitwisseling

omtrent de jeugdige. De reprimande of een loutere voorlichting naar de

ouders wordt niet als hulpverlening opgevat. De activering kan

betrekking hebben op de ouders, de school of

(hulpverlenings) Ina tellingen.

Bijgevoig onderscheiden we twee typen contacten: de contacten met hulp

(waarbij dus op enigerlei wijze de omgeving van de jeugdige wordt geac—

tiveerd) en de contacten zonder hulp (de activering blijft achter

wege).

In totaal wordt 47,5% van de geobserveerde contacten door hulpverle—

ningsactiviteiten gekenmerkt; bij 52,5% van de contacten blijven deze

activiteiten achterwege.

3.2 kenmerken van contacten met hulp

Nu een indeling naar het karakter van politiecontacten is gemaakt,

werpt zich de vraag op waarin deze contacten zich verder van elkaar

onderscheiden.

Om deze vraag te beantwoorden is een discriminantanalyse uitgevoerd

op de vele variabelen die de diverse aspecten en onderdelen van het

politiecontact beschrijven.

Deze variabelen hebben betrekking op de zaak en/of de persoon van de

jongere (type delict, recidive, leeftijd, sexe, e.d.), de rechercheur
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(leeftijd, aantal dienstjaren, genoten opleiding, e.d.) het verloop van

het contact (mate van signalering, de gegeven voorlichting Omtrent be

voegdheden van de rechercheur, rechten van verdachte en afhandelings—

mogelijkheden, tijdstip waarop het contact plaatsvindt) en de omstan

digheden waarin de jongen verkeert (thuissituatie, schoolsituatie,

e.d.).

De bedoeling van deze discriminantanalyse is om de variabelen te selec

teren die als het meest kenmerkend gezien kunnen worden voor de gemaak

te indeling. De analyse stelt op basis van lineaire samenhang een com

binatie van variabelen samen waarmee de twee groepen zo goed als moge— t..’

lijk is (d.i. statistisch significant) kunnen worden onderscheiden.

De eerste analyse die we hebben uitgevoerd heeft betrekking op alle

onderzochte contacten in de drie steden. Uit deze analyse kunnen we

afleiden dat de zaak— en persoonsvariabelen van de jongeren op zichzelf

weinig discriminerend vermogen hebben.

Ditzelfde geldt voor de rechercheursvariabelen. Het percentage dat op

grond hiervan correct wordt ingedeeld in de categorieën contacten met

of zonder hulp wijkt nauwelijks af van de 50%. Dit is dus weinig weer

dan men met gebruik van een dobbelsteen of het opgooien van een munt

kan verwachten. Het betekent dat contacten waarbij sprake is van

enigerlei hulp niet direct worden gekarakteriseerd door kenmerken van

het delict of de persoon van de jongere (dat wil zeggen het type de

lict, het aantal wedeverdachten, de sexe, de leeftijd) of van de re

chercheur (leeftijd, aantal dienstjaren, en dergelijke)
.

De variabelen die betrekking hebben op het verloop van het contact bie

den duidelijk meer aangrijpingspunten. De onderstaande tabel geeft dit

samenvattend weerd (zie voor de nadere uitleg van de uitgevoerde

analyse, bijlage V).

*
In de eerste serie discriminantanalyses Zijn ook de houdingsvarlabelen
betrokken (zie par. 3.4). Ze blijken nauwelijks een bijdrage te leve
ren in het onderscheidend vermogen.
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Tabel 2 Combinatie van variabelen met het grootste discriminerend

vermogen

Verloop van het contact:

1. De door de rechercheur in— 4. signalering gezinsomstandig—

geschatte Ontwikkelings— heden

kansen van de jongere

2. tijOstip waarop het 5. tijdstip waarop van het politie—

politiecontact eindigt contact begint

3. voorkennis bij de recher— 6. sigualering vrije tijdsbesteding

cheur omtrent de situatie

van de jongere

P < . 0000

% correct ingedeeld = 65.7%

(n=242)

Alle ingevoerde variabelen:

1. geschatte ontwikkelings— 4. aantal dienstjaren bij de

kansen door rechercheur politie

2. tijdstip waarop het 5. aantal medeverdachten

politiecontact eindigt

3. voorkennis bij de recher— 6. signalering gezinsomstandig—

van de jongere heden

P . 0000

% correct ingedeeld = 66,5%

(n238)

Toelichting bij tabel:

*) % correct ingedeeld: Dit is een berekening die de mate aangeeft waarin
contacten correct worden ingedeeld in de categorieën contact met hulp
of contact zonder hulp, indien men alleen de betreffende geselecteerde
variabelen zou kennen.

Wat betreft het Verloop van het politiecontact blijkt dat wanneer re

chercheurs de ontwikkelingskansea als slecht inschatten de kans op

hulpverlening wordt vergroot. in samenhang hiermee blijkt een vroeg

tijdstip waarop het contact kan worden beëindigd een voorwaarde voor

deze kans op hulp. Ook de variabelen die naar de signaleringsfunctie

verwijzen Spelen een grote rol. Wanneer de rechercheur bepaalde Omstan

digheden van de jongere iuventariseert of daarover enige kennis be

schikt, dan levert dit een bijdrage in de kansen op hulpverlening. Op

basis van de combinatie van al deze variabelen wordt 65,5% van de ge

vallen goed ingedeeld. Op zich een redelijk percentage, in ieder geval
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kunnen we hiervan aannemen dat dit niet meer op toeval berust.*

In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat de probleemcontae tea bij
uitstek worden gekenmerkt door hulp. Om deze reden is de discriminatie—

analyse ook afzonderlijk uitgevoerd voor de twee typen contacten. In

bijlage V is het resultaat daarvan weergegeven.

Deze resultaten suggereren dat zowel hij de probleemcontacten als de
delictcontacten de hulp sterk afhankelijk is van de mate van signale—
ring door de rechercheur.

Aan het aantal probleemcontacten waarop de analyse is uitgevoerd kun

nen we zien dat slechts bi] een zeer beperkt aantal ‘actfvering’ van de
omgeving achterwege blijft (namelijk 9 contacten).

Het blijkt dat op n na alle probleewcontacten waarbij van een “justi

tiële oriëntatie” sprake is, wegloopgevallen zijn. Het zijn jongeren

voor wie een verzoek tot opsjoring is gedaan en die zonder enige acti

viteit vanuit de politie weer uit eigen beweging zijn teruggekeerd.

Bij de overige gevallen is de activering van de omgeving dus stan

daard.

Voor de verdere analyse zijn de delictcontacten derhalve interes—
**

santer.

Zoals gezegd blijkt de signalering een belangrijke factor tea aanzien

van het onderscheid in contacten met of zonder hulp. In het bijzonder

betreft dit de dimensies ‘gezinsomstandigheden’, ‘verdachtenset’,

vrijetijdsbesteding’ en ‘relaties op school’. Daarnaast is ook het

tijdstip waarop het contact plaatsvindt van belang en de leeftijd van

de jongere.

Dat de signalering van (problematische) omstandigheden waarin de

jongere verkeert van invloed is op het ontstaan van hulp is in het

algemeen geen schokkend nieuws. Interessanter is natuurlijk de vraag op

welke wijze dit in verband staat met de geboden hulp. En meer in het

algemeen is het de vraag hoe de onderlinge verbanden liggen tussen

alle aspecten die uit de diacriminantanalyse naar voren komen. Pas dan

*
De resultaten van de discriminantanalyses zijn via twee— en driedi—
mensionale kruistabellen verder uitgesplitst, zodat beter zicht wordtverkregen op de aard en de richting van de verbanden.

De bespreking van de probleemcontacten wordt in het zesde hoofdstuk
voortgezet.
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krijgen we zicht op de condities waarbinnen en de weg waarlangs de hulp

tot stand komt.

De beantwoording van deze vraag vereist een meer gedetailleerde ana

lyse.

Als samenvatting kunnen we echter het volgende stellen.

Het ziet er naar uit dat de mate waarin er meer omstandigheden omtrent

de jongere worden geïnventariseerd ( de signalering), er ook meer

sprake is van ‘activering vahfrde omgeving’.

Ditzelfde geldt wanneer de rechercheur voorkennis heeft over de situa

tie van de jongere en wanneer de ontwikkelingskansen als slecht worden

ingeschat.

De bovengenoemde aspecten verwijzen naar activiteiten die de recher

cheurs ondernemen. Hen zou derhalve veronderstellen dat het voorkomen

van politiële hulpverlening sterk samenhangt met kenmerken van de

rechercheur. Dit lijkt niet het geval te Zijn. In het algemeen blijken

leef tijO en opleiding of het aantal dienstjaren geen beslissende

factoren. Uit de afzonderlijke analyse van andere rechercheurs—

variabelen, lijkt ook een harde of zachte opstelling van de

rechercheur een weinig belangrijke factor. Wel toont de mate waarin de

rechercheur belangstelling toont een duidelijk significaat verband.

Het lijkt er echter op dat dit aspect voornamelijk iets zegt over de

mate van signalering.*

Ook wanneer naar elke rechercheur afzonderlijk wordt gekeken zien we

geen verschillen; elke rechercheur heeft delictcontacten met en zonder

hulp op zijn naam staan.

Het voorkomen van hulpverlening lijkt ook niet afhankelijk van de

houding van de jongeren. Dat wil zeggen, of de jongere nu meewerkend of

onder de indruk is of niet, dit heeft geen (directe) invloed op de mate

waarin rechercheurs het nodig achten om de omgeving van de jongere te

activerea.

Wat wel een belangrijke factor lijkt is het tijdstip waarop het contact

plaatsvindt. Hoe eerder in de diensttijd het contact wordt beëindigd,

des te groter is de kans dat er hulp wordt geboden.

*
De grote of kleine betekenis van kenmerken van de rechercheur in de
ontpooiing van hulp verschilt overigens wel per afdeling, zie par.
4.4.
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In dit laatste klinkt de suggestie door dat bij delictcontacten als

eerste taak geldt: de bepaling van de justitiële reactie (de afdoe

ning). In tweede instantie — als er tijd voor is — wordt de belissfng

relevant of er hulp moet worden verleend; tenzij de hulpverlening

integraal onderdeel is van de afhandeling als totaal (zoals bij de

probleemcontacten, zie ook par. 2.2.4, 6.4 en 6.3).

3 De signalering

Het voorgaande geeft een globaal beeld. Een beeld dat enkele nieuwe

relevante vragen oproept. Dit betreft vooral de signaleringsfunctie:

waarvan is deze afhankelijk; een bepaalde houding van de rechercheur of

de jongere? De leeftijd van de jongere, het type delict of de recidive?

Verder kunnen we ons afvragen of de signalering op zich alle relevante

problematiek naar boven haalt. Alvorens deze vragen te belichten, gaan

we iets dieper in op de relatie met de geboden hulp.

De onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen delictcontacten met

en zonder hulp en de hoeveelheid thema’s of dimensies die in een

contact aan de orde worden gesteld.

Tabel 3 Contacten met en zonder hulp naar het aantal signalerings—

dimensies (in X)

Aantal signaleringsdimensies

geen of 1 twee t/m drie vier t/m 6

n=63 X n98 n=83 X

Contact met 20,5 61 47

hulp

Contact zon— 79,5 59 53

der hulp

100 100 100

Chi—kwadraat toets p . 004 Cramers V . 21

We zien dat hoe groter de variatie is waarin de rechercheur de omstan

digheden van de jongere inventariseert, des te groter de kans wordt dat

het politiecontact een” hulpverieningsdimensie” krijgt’.

De tabel laat echter tevens zien dat de kans niet veel groter lijkt in

dien de rechercheur over twee of over vijf dimensies informatie verza

meld. Dit komt omdat niet alle themas en de daarbij behorende proble

matiek de rechercheur aanzet tot hulpverlening.
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Zoals de discriminantanalyse tot uiting bracht, lijken opeenvolgend de

dimensies ‘thuissituatie’, ‘verdachtenset’, ‘vrije tijdsbesteding’ en

•relaties op school’ van doorslaggevende betekenis. Nu blijkt bij

nadere analyse (zie bijlage, IV, tabel 8) dat de informatie omtrent de

schoolsituatie en vrije tijd gn aanleiding vormt voor hulpverlening.

Dus, ook al signaleert de rechercheur dat de jongere het niet naar ‘t

zin heeft op school, veel spijbelt, slecht op kan schieten met leer

kracht of medeleerling of z’n vrije tijd in Vrij verband besteedt,

dit lijkt nog geen reden voor hem om zich in het contact meer actief op

te stellen. De informatie over de ‘thuissituatfe’ en de ‘verdachtenset’

lijken daarentegen thema’s die de rechercheurs wel van betekenis achten

in verband met hulpverlening.*)

De rechercheur onderneemt pas stappen indien er zich naar zijn inschat

ting op bepaalde terreinen problemen voordoen.

In dat kader is de volgende tabel van belang.

Tabel 4 Contacten mgt en zonder hulp naar de door de rechercheur

ingeschatte ontwikkelingskansen.

x

69 67,5 37

100 100 100

Chi—kwadraat p.0002

Het bovenstaande wil niets meer zeggen dan dat wanneer de rechercheur

de omstandigheden van de jongere met het oog op zijn ontwikkelingskan—

sen als ‘slecht’ inschat, de kans groot is dat tijdens het contact een

bepaalde interventie wordt uitgevoerd*). Dit laatste is belangrijk

omdat uit het voorgaande blijkt dat inhoudelijk gezien deze inschatting

vooral berust op informatie omtrent twee dimensies; ‘thuissituatie’ en

‘verdachtenset’

*
We zullen overigens later zien dat de differentiatie naar de drie
afdelingen hierover een verlossend woord uitspreken. Het blijkt dat de
ene afdeling wél de informatie omtrent vrijetijdsbesteding of relaties
op school als aanleiding neemt voor de hulpverlening,terwijl de andere
afdeling dit niet doet (zie par. 4.4).

goed

n107

31Contact met hulp

Contact zonder

hulp

weet niet

n=34

32,5

slecht

n=57

63
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Junger—Tas geeft op basis van haar onderzoek naar jeugddelinquentie

enkele criteria op grond waarvan de politie in redelijke mate het

risico zouden kunnen inschatten dat jongeren opnieuw delicten plegen

Deze criteria bevatten de volgende elementen (Juuger—Tas, 1985,

pag.72):

• de leeftijd waarop deliuquent gedrag is aangevangen

• de aard, verscheidenheid en frequentie van delinquent gedrag

• de band met en het functioneren in gezin, school en vrije tijds—

milieu.

Deze criteria Zijn gebaseerd op de meest relevante thema’s, waarvan is

gebleken dat deze de grootste verklaringskracht hebben in het ontstaan

en voortzetten van delinquentie.

Wanneer we het voorgaande hiermee vergelijken lijkt de politie liet

besluit tot hulp te baseren op informatie die niet alle relevante

dimensies betreffen. Zo lijkt b.v. de schoolsituatie voor de politie

niet altijd een belangrijke dimensie.

Dit leidt ons tot de vraag in welke mate de politie problematiek laat

liggen die voor een adequate afhandeling van belang kan zijn. Een

indicatie hiervoor geeft het volgende.

Na afronding van het geobserveerde politiecontact hebben we de

betrokken Jongere geLnterviewd (zie hoofdstuk 1 en bijlage 1). We

hebben hem of haar onder meer gevraagd naar de situatie thuis, school

en vrije tijd en aard en samenstelling van de (delinquente) vrienden—

groep. In de onderstaande tabel hebben we tussen haakjes het percentage

omstandigheden aangegeven waarvan we kunnen aannemen dat ze als pro—

bleemindicatie kunnen worden opgevat (zie per. 2.3; Rutter en Giller,

1983 en Junger—Tas, 1985, en zie ook Nijboer en Dijksterhuis, 1985).

Vervolgens zijn we voor de contacten met en zonder hulp nagegaan in

welke mate de rechercheurs deze probleemindicaties niet hebben

gesignaleerd.

*) Hen zou hiertegen in kunnen brengen dat deze inschatting wellicht een
rechtvaardiging achteraf is; dus ng de gepleegde interventie. Dit lijkt
echter pas aannemelijk indien ook bepaalde rechercheurs dit systema
tisch doen. liet blijkt echter dat hulp niet gebonden is aan bepaalde
rechercheurs. Verder blijken er duidelijke verschillen tussen contacten
met en zonder hulp in de mate waarin er problematiek wordt gesignaleerd
(zie verderop). Dit impliceert dat rechercheurs in een contact met hulp
meer redenen hebben om de ontwikkelingskansen als slecht in te schatten
en dus hierop “huipverlenend” te reageren.
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Tabel 5 Percentages niet—gesignaleerde problematische omstandigheden

bij contacten mét en zônder hulpverleningsactiviteiten.

Contacten met Contacten zonder
hulp hulp

% pro— %niet ge— % pro— % niet ge—
blemen signaleerd blemen signaleerd

Verdachtense t

• Vaste groep (65,5) 36 (67) 69,5
• Vaste positie in de groep (64,5) 37 (65) 68,5

Thuissituatie

• door de week laat/niet thuiskomen 21) 35,5 21,5) 60,5
• problemen in thuissituatie 56 5) 18 34 5) 49
• ruzie ten tijde van het delict 22) 26 5 17) 45 S
• in het algemeen veel ruzie thuis 36,5) 14,5 17) 52,5
• jongere vertelt thuis nooit wsar

hij geweest is (20 5) 44 (12) 56,5
• geen omgang met broers of zussen (283 25 (26) 59

Vrije Tijdsbesteding

• uit huis zonder toezicht (14) 27 (14) (64,5)
• meerdere vrienden met politie—

contacten (29,5) 37,5 (18) 43,5

Schoolsituatie

• spijbelen 37) 29,5 32) 48,5
• niet naar ‘t zin op school 9 5) 71,5 9) 54,5
• slechte relatie met leerkracht 11 5) 37,5 15,5) 47,5
• slechte schoolresultaten 143 30 (10,5) 31
• geen contacten met leerkracht/

leerling buiten de lesuren (29,5) 60 (49,5) 62

We zien dat vooral bij de dimensie ‘verdachtenset’ en ‘thuissitustie’

de contacten met hulp veel meer problematiek boven tafel krijgen die

anders blijven liggen, door simpelweg te •signaleren”.

Tevens zien we dat de indicsties voor problemen in de thuissituatie

niet alleaasl in dezelfde mate worden gesignaleerd. Problemen met be

trekking tot de vrije tijd en de school worden vaker niet gesignaleerd;

of het nu om contacten met of zonder hulp gaat. Ofschoon in de contac

ten met hulp dus veel relevante problematiek wordt gesignaleerd

—relevant in die zin dat deze in verband staat met het plegen van

delicten— worden tijdens deze contacten andere relevante problematische

omstandigheden over het hoofd gezien.*

Uit het voorgaande komt naar voren dat de signalering van grote beteke

nis is voor de activering van de omgeving.

De laatste vraag dle we ons hierbij kunnen stellen is: wat brengt een

rechercheur er toe om in een contact “te signaleren”?

*
We zullen later zien dat de drie afdelingen hierin sterk verschillen.
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hoor de signaleringsfunctie in verband te brengen met diverse zaak—,
rechercheurs— en jongere variabelen (zoals, type delict, recidive,
sexe, houding van de jongere, houding van de rechercheur) hebben we
getracht hierover weer duidelijkheid te krijgen. We vonden echter
nauwelijks verbanden. Alleen de leeftijd van de jongere geeft een
aanwijzing. Bij vooral jeugdige kinderen (12/13 jaar) komen tijdens het
contact veel sociale omstandigheden aan de orde.

4 De afhandeling

Zoals in het tweede hoofdstuk is aangestipt vormt de beslissing tot
verbaliseren én van de belangrijkste gevolgen die aan het delict ver
bonden kan zijn. liet proces—verbaal is niet alleen maar een ‘admini
stratief schrijven’ dat wordt doorgestuurd naar de officier van
justitie. Door zowel de rechercheur als de jeugdige verdachte wordt
hieraan in grote mate een sanctiekarakter toegeschreven (zie
Andriessen, 1976, pag. 66 en 65). Voor de jongere betekent een proces—
verbaal een ingrijpende maatregel; niet alleen omdat hij of zij in
principe de kans loopt te moeten verschijnen op een zitting van de
kinderrechter maar ook —of misschien wel meer nog— omdat dan een
officiële justitiële documentatie over hem is opgemaakt.
De politie hanteert in het algemeen een vrij hoge drempel alvorens het
besluit tot officiële registratie. “Is deze drempel echter overschreden
en komt de jongere opnieuw in contact met de politie dan volgt op het
eerste (officieel) geregistreerde contact vrijwel automatisch een twee
de (Junger—Taa, 1985, pag.28). En wanneer de jongen vrij veel delicten
pleegt en blijft plegen, dan is zijn kans op nieuwe (officiële) contac
ten met politie en parket sterk vergroot.
“Jongeren die relatief veel delinquent gedrag vertonen lopen een grote
re kans op nieuwe contacten met politie en parket mits zij reeds eerder
die contacten hebben gehad; is er geen eerder geregistreerd contact
geweest dan zijn hun kansen op nieuwe contacten niet groter dan die van
jongeren die weinig tot zeer weinig delicten pleegden” (Junger—Tas,
1985, pag.46). Het een proces—verbaal zit de jongere in het systeem, en
dat betekent nogal watl

In het tweede hoofdstuk wordt gesuggereerd dat een politiesepot het
meest effectief is wanneer dit wordt gehanteerd mgt een activeriug van
de omgeving, In de onderstaande tabel is het aantal Contacten weerge
geven waarvan de categorieën zijn samengesteld op grond van de af doe—
ning en de mate van activering van de omgeving (de afhandeling).
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Tabel 6 De afhandeling bij delictcontecten

£ Sepot met hulp

II Proces—verbaal met hulp

III Sepot zonder hulp

IV Procea—verbaal zonder hulp

N

44 20

41 19

90 41

44 20

219 100

In het algemeen laat deze verdeling duidelijk het ‘algemeen aanvaarde

beleid van minimale interventie’ zien. Bij 61% van de contecten vindt

sepot plaats en blijft een officiële registratie achterwege. We zien

tevens dat een vijfde van alle delictcontacten wordt afgedaan met een

sepot dn een activering van de omgeving. Het meest worden echter de

zaken afgedaan met een sepot zonder activering. De belangrijkste vraag

die we naar aanleiding van deze tabel kunnen stellen is of de gronden

voor de beslissing tot sepot of proces—verbaal verschillen voor de

contacten met of zonder activering van de omgeving. Anders gezegd: zijn

er bij de delictcontaccen met hulp andere afdoeningscriterie in het

geding dan bij de contacten zonder hulp.

Uit de rapportage van het registratieonderzoek weten we welke factoren

de grootste invloed uitoefenen op de afdoeningsbeslissising en hoe deze

per stad verschillen. De factoren die toen als belangrijkste uit de

analyse naar voren kwamen zijn: schade, leeftijd, eerdere politiecon—

tacten en type delict (zie Allochtone Jongeren bij de Jeugdpolitie,

deel 1, per. 3.2). Het observetieonderzoek biedt ons informatie omtrent

mogelijke andere relevante factoren die volgens de literatuur eveneens

een belangrijke rol vervullen in het beslissingsproces (zie Hott, 1981,

Lsndau en Nathan, 1983, Andriessen, 1976 en van Loon, 1981).

Een van deze factoren betreft de houding van de jongere tijdens het

politiecontsct.

Om dit te meten hebben we —na enkele aangebrachte wijzigingen— de scha

len gebruikt die Andriessen (1976) heeft ontwikkeld in haar observatie—

onderzoek bij de jeugdpolitie in Amsterdam en Den Haag (zie bijlage

VI). Op dezelfde wijze als bij het onderzoek van Andriessen kan de hou

ding van de jeugdige hiermee gekarakteriseerd worden naar twee dimen

sies: de ‘coöperatiebereidheid’ van de jongere (meewerkend, niet tegen—

spreken) en de mate van ‘gelmponeerdheid’ (nerveus, onderste boven van
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het gebeurde). Vooral de eerste factor lijkt belangrijk. Andriessen

vond namelijk dat de ‘coöperatiebereidheid’ van de verdachte een afdoe—

ningsverlichtende factor was*).

Naast de houding van de jongere is op vergelijkbare wijze informatie

over de houding van de rechercheur verzameld. Deze houding wordt geka—

rakteriseerd met de dimensies: ‘hardheid’ en ‘persoonlijke belangstel—

belangstelling’. Een ‘harde rechercheur’ is tijdens het contact weinig

correct, maakt de verdachte bang, is kortaf en komt agressief over. Een

‘niet— harde rechercheur’ creegrt een ontspannen sfeer, stelt de jonge

re op z’n gemak en is vriendelijk. Een rechercheur met veel ‘persoon

lijke belangstelling’ , vraagt naar persoonlijke omstandigheden en laat

de jongere veel aan het woord komen. Als tegenpool hiervan geldt een

ongemnteresseerde rechercheur die onverschillig is en de jongere nauwe

lijks aan het woord laat komen.

Naast deze factoren kunnen we nog een andere mogelijk relevante factor

noemen. Dit betreft de door de rechercheur geschatte ‘ontwikkelingskan—

Ben van de jongere’. hierbij is de veronderstelling dat wanneer deze

als slecht worden ingeschat, men geneigd is een zwaardere afdoening te

hanteren (zie Andriessen, 1976, pag. 149).

Met behulp van multiple regressie zijn we nagegaan welke combinatie

van bovengenoemde factoren het best de afdoeningsbeslissing kan voor

spellen. Deze regressie is stapsgewijs uitgevoerd. Dat wil zeggen, dat

eerst de factor wordt geselecteerd die de grootste samenhang vertoont

met de afdoeningsbeslissing, waarbij de invloed van de andere factoren

constant wordt gehouden. Vervolgens wordt op dezelfde gecontroleerde

Wijze de tWeede factor met de grootste samenhang geselecteerd. Daarna

volgt de derde factor .. enz., totdat de nieuwe variabele geen (signi—

ficante) bijdrage meer levert aan de reeds geselecteerde variabelen.

Met deze werkwijze weten we dus welke combinatie van variabelen in de

*) Er is én aspect waarin de door ons gevolgde werkwijze verschilt van
die bij Andriessen. Naast de beoordeling van de jongere door de obser—
vator op deze dimensies, is dit tevens door de betrokken rechercheur
gedaan, het oordeel van de rechercheur hebben we in de verdere analyses
betrokken als mogelijke belangrijke afdoeningscriterium. Naar ons idee
is dit een meer valiae meting dan het oordeel van de observator. liet
gaat immers om de indruk die de rechercheur van de jongere heeft en het
mogelijk effect van deze indruk op zijn beslissing.
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gegeven situatie de grootste invloed heeft op de afdoeningsbeslis—
*

sing.

In de onderstaande tabel hebben we het resultaat van deze regressieana—

lyse weergegeven voor zowel de contacten met als zonder hulpverlening.

Tevens hebben we ter vergelijking het resultaat weergegeven waarbij

geen onderscheid in deze contacten is gemaakt. In bijlage VII, tabel...

staan de afzonderlijke correlaties van de factoren met de af doenings—

beslissing.

Tabel 7 Combinaties van factoren die van invloed zijn op de afdoe—

ningsbeslissing.

Alle contacten Contacten met Contacten zonder

hulp hulp

N177 N=70* N.107*

multiple multiple multiple

variabele correlatie variabele correlatie variabele correlatie

Schade .56 Schade .49 Schade .62

Leeftijd .61 Leeftijd .58 Leeftijd .65

Eerdere .64 Geschatte

politiecon— ontwikkelings—

tacten kansen .62

R=.64 R=.62 R=.65

R2=.41 R2-39 R2=.42

P’.000 P.ooo P.ooo

* N is hier het minimum aantal gevallen waarop correlaties zijn berekend.

Uit de tabel kunnen we afleiden dat in het algemeen schade, leeftijd en

eerdere politiecontacten de belangrijkste factoren zijn die voor de af—

doeningsbeslissing meetellen. Hoe groter de toegebrachte schade, hoe

ouder de leeftijd van de verdachte en hoe vaker de jongere eerder met

*
Ten aanzien van de in het registratieonderzoek besproken factoren
hebben we deze regressieanalyses voor de totale steekproef en gedif—
ferentieerd naar afdeling en etniciteit zowel op het registratiemate—
riaal als het observatiemateriaal uitgevoerd en onderling vergeleken.
De resultaten kwamen overeen.
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de politie in aanraking is geweest, des te groter is de kans dat er een

proces—verbaal zal worden opgemaakt.

Wanneer we onderscheiden naar contacten met en zonder hulp, dan zien we

ten eerste een belangrijke overeenkomst. Bij beide typen contacten zijn

de toegebrachte schade en de leeftijd de belangrijkste factoren die

invloed uitoefenen op de afdoeningsbeslissing.

Daarnaast zien we n belangrijk verschil. Alleen bij de contacten die
door hulpverlening worden gekenmerkt is de variabele ‘ingeschatte ont—

wikkelingskansen’ een (significant) belangrijke factor voor de afdoe—

ningsbeslissing. Dat wil zeggen, hoe slechter deze kansen worden inge

schat, des te zwaarder dit in de afdoeningsbeslissing meetelt (en dus

de kans op een proces—verbaal vergroot).

Deze variabele vertoont aizonderlijk geen (significante) samenhang met

de afdoening.

Dit impliceert dat de inschatting van de ontwikkelingskansen in het

algemeen (pas) een afdoeningsverzwarend effect heeft, wanneer in prin

cipe de jongere (wat betreft de schade en de leeftijd) in aanmerking

komt voor een proces—verbaal.

Wat is nu de reden dat de ‘ingeschatte ontwikkeliogskansen’ als factor

wl een rol speelt bij de contacten met hulp en niet bij de contacten

zonder hulp?

Voor een antwoord op deze vraag is het zinvol te weten dat de inge—

schatte ontwikkelingskansen samenhangen met ‘eerdere politiecontac—

ten’,’én—ouder gezin’, ‘gemponeerdheid’ bij de jongere en ‘gehanteer

de hulpverleningscriteria’ ( zie tabel 2 , bijlage VII). Dat wil zeg

gen: de contacten waarbij de ontwikkelingskansen als slecht worden in

geschat, hebben betrekking op jongeren die reeds meerdere contacten met

de politie achter de rug hebben, niet (meer) in een volledige gezinssi—

tuatie opgroeien en (naar het oordeel van de rechercheur) niet meer

door het politiecontact geimponeerd raken. Ook hangt het samen met een

grotere mate waarin de rechercheur in zijn afdoeningsbeslissing hulp—

verleaingscriteria betrekt.

Dit suggereert dat het oordeel omtrent de ontwfkkeliagskansen van de

jongere wordt gebaseerd op zowel de vertoonde delinquentie waarvan de

rechercheur kennis heeft genomen als de (problematische) leefomstandig

heden waarin de jongere verkeert.

Nu lijkt het aannemelijk dat wanneer de rechercheur zich op actieve

wijze met de omgeving bemoeit of gaat bemoeien, hij ook nauwkeuriger
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inzicht krijgt in de (beperkte) mogelijkheden van de omgeving om herha

ling te voorkomen. Zijn deze slecht, dan wordt de kans op een proces—

verbaal groter. (Andriessen, 1976, pag. 149). Het andere woorden: door

dat de twee gebeurtenissen —het proces tot afdoeningsbeslissing en de

activering van de omgeving—op elkaar inwerken, is het mogelijk dat de

inschatting van de ontwikkelingskansen een verzwarend afdoeningacrite—

rium wordt.

Dit aspect van ‘beperkte informele controlemogelijkheden’ (zie par.

2.2.2) komt ook op andere wijze tot uiting.

label 8 Gehanteerde afdoeningscriteria in contacten met en zonder

hulp (in X).

Contacten met hulp Contacten zonder hulp

n=83 n=138

Formele criteria* 77 95

Formele en/of 23 5

hulpverleningscri teria

100 100

Clii kwadraat p=.0005

* Formele criteria hebben betrekking op het delict of de dader (recidive,
leeftijd, schade, enz.)
liulpverlemningscriteria hebben betrekking op de persoonlijke omstandig
heden of mogelijkheden.
(buiten circuit houden, maatregel uitlokken, aansluiten bij hulpverle
ning).

Gezien het grote aantal formele criteria die door de rechercheur als

reden voor de beslissing worden genoemd kunnen we stellen dat de

afdoening in aanzienlijke mate is gebaseerd op de idee een reactie te

geven op de ernst van het delict. Iets dat overigens in overeenstemming

is met de resultaten uit de registratieanalyse. liet betekent dat de

‘contacten zonder hulp’ duidelijk in het teken staan van de strikte

interpretatie van de wets— en ordehandhavende taak (zie par. 2.2.4).

Dit is bij de ‘contacten met hulp’ veel minder liet geval. Ten aanzien

van deze contacten worden veel vaker persoonlijke omstandigheden

aangevoerd als reden voor de genomen afdoeningabeslissing.

Indien we deze relatie afzonderlijk voor de gevallen met een politie—

sepot en de gevallen met een proces—verbaal berekenen, dan blijkt in

gelijke mate hulpverleningscriteria genoemd te worden als reden voor de

afdoening. Dit betekent dat persoonlijke omstandigheden zowel ten
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gunste” van een sepot als “ten gunste” van een procesverbaaj. wordt

aangevoerd.

Nadere inspectie van de inhoud van deze opgegeven criteria leert dat

liet bij een sepot gaat om een situatie met perspectieven; men vertrouwt

op probleemoplossing door het gezinssysteem zelf, men wil de jongere

buiten het justitiële systeem houden, of wil hiermee aansluiten bij de

professionele hulpverlening die reeds plaats vindt. In de gevallen dat

deze contacten met hulp worden afgerond met een proces—verbaal, worden

de perspectieven voor de jongere vaker negatief ingeschat. Men

vertrouwt niet op probleemoplossing door het gezinssysteem zelf, of wil

een maatregel uitlokken. In de opgegeven redenen klinkt dus een

positieve of negatieve inschatting door van de “informele controle

mogelijkheden”.

Iie volgende vraag is hoe de combinatie van interventies (de afhande

ling) afhankelijk is van de ingeschatte ontwikkelingskansen.

De onderstaande tabel laat dit zien.

Tabel 9 De afhandeling naar de aard van de ingeschatte ontwikkelings—

kansen.

Ingeschatte ontwikkelingskansen

Goed Weet niet Slecht

n=99 X n29 % n51 %

1 Sepot en hulp 19 20,5 25,5

II P.V. en hulp 12 7 41,5

III Sepot zonder hulp 46,5 55 17,5

IV P.V. zonder hulp 22,5 17,5 15,5

100 100 100

Indien de ontwikkelingskansen als goed worden ingeachat, dan is er

sprake van een “minimale interventie” (seponering) zonder dat de re—

chercheur hierbij een extra activering van de omgeving nodig acht. Bij

de contacten waarbij de ontwikkelingskansen als slecht worden inge

schat is dit laatste wel het geval. Er is verder veel minder sprake van

“minimale interveatie’. In het algemeen is bij 61% van de contacten de

afdoening een sepot. Bij de contacten waarvan de ontwikkelingskansen

als slecht worden beoordeeld is dit 43%. In aanzienlijke mate blijkt
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dat in deze gevallen wordt besloten tot €n een proces—verbaal 6n

hulpverlening.

Deze tabel maakt nogmaals duidelijk dat een negatieve inschatting ven

de ontwikkelingskansen’ een af doeningsverzwarende rol heeftt. Dit lijkt

in overeenstemming met de noties uit hoofdstuk twee. Daarin wordt naar

voren gebracht dat voor de zwaardere gevallen — de jongeren die gezien

de omstandigheden waarschijnlijk ook in de toekomst vast blijven houden

aan hun delinquent gedrag— een justitiële weg moet worden bewandeld.

Deze notie zou echter ook het tegenovergestelde moeten beteken:

een positieve inschatting zou de jongere de gelegenheid moeten bieden

om onder een dreigend proces—verbaal uit te komen.

Het is echter ten eerste de vraag of dit mes inderdaad vaak nssr twee

kanten snijdt; en ten tweede of met deze inschatting adequaat de

“zwaardere’ van de “lichtere” gevallen ken worden onderscheiden.

Het punt is immers dat bij veel contacten de afdoeningsbesliseing in

eerste instantie wordt genomen op formele criteria; de reactie lijkt

dus gericht op de dader en de ernst van het delict. Vanuit een

dergelijke “justitiële optiek” lijkt het moeilijk voor te stellen dat

een positief oordeel over de ontwikkelingskansen afdoeningeverlichtend

zou zijn. In dit kader is het zinvol de categorie “weet niet”van

bovenstaande tabel nader te beschouwen, Deze categorie heeft betrekking

op 16,5% van de delictcontacten en betreft de groep waarbij de

rechercheur geen oordeel “durft” te geven over de ontwikkelingskansen,

omdat hem de kennis daartoe ontbreekt. Dit —overigens beperkt — aantal

contacten wordt in meer dan driekwart met een sepot afgedaan. Nu lijkt

het aannemelijk dat bij een positief oordeel de kans op nog meer sepot

dan de driekwart ijdel zal zijn, Daarentegen lijkt de kans op een

proces—verbaal bij een negatief oordeel groter, De categorie ‘weet

niet’ heett op grond van de kenmerken lsgere schade en leeftijd

wellicht het voordeel van de twijfel en wordt mogelijk om deze reden

met een sepot afgedaan.

Nu kan volgens de richtlijnen van het Dpenbaar Ministerie een procee—

verbaal reeds van toepassing zijn op (vermogene)delicten met een echede

van boven de t. 5D,—— (in Rotterdee en Eindhoven). Dit betekent dat een

groot deel van de delictcontacten al op grond van &n criterium in

aanmerking komt voor een proces—verbaal (± 65%).

Bij het dader/delict kenmerk eerdere politiecontacten is dit 50%. Dit

betekent dat het mogeiijk is dat een deel van de “niet zware gevallen”

(de First Dffenders bijvoorbeeld) toch tot de zwaardere groep wordt
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gerekend en een proces—verbaal krijgt (vergelijk casus 3 in paragraaf

3.1).

Paragraaf 2.2.3 benadrukt liet gegeven dat de signalering zowel een

functie kan hebben voor de afdoeningsbeslissing als voor de beslissing
tot hulpverlening. Nu is in de vorige paragraaf gebleken dat de signa—
lering op zich zou kunnen worden verbeterd; al was het maar om de basis
te scheppen voor een adequate uitoefening van de huipverleningstaak.

In liet licht van de hierboven gehouden bespreking is de vraag: welke

consequentie een verbetering van de sigaaleringsfunctie zou kunnen

hebben.

Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de als slecht ingeschatte

outuikkelingskansen — onafhankelijk van het gegeven of het contact met
een proces—verbaal of een sepot wordt afgedaan — van invloed zijn op

het geven van ‘hulp’. De invloed van deze variabele op de afdoenings—

beslissing kan dus alleen indirect zijn; deze invloed is gebonden aan

de invloed van andere afdoeningscriteria (schade en leeftijd).

Wanneer de signaleringsfunctie verbeterd wordt, dan worden er naar ver
wachting ook meer en vaker problematische omstandigheden gesignaleerd.

Het lijkt aannemelijk dat dan ook vaker de ontwikkelingskansen van de

jongere als slecht zullen worden ingeschat (veel problematiek blijft

momenteel immers nog liggen). Deze negatieve inschatting zal waar

schijnlijk tot een activering van de omgeving’ leiden.

Maar wanneer over de betreffende zaak in principe proces—verbaal kan

worden opgemaakt (en bij ‘schade’ als criterium is dat al snel het

geval) dan wordt hiermee bij een “justitiële optiek de ruimte

gecreeërd dat de gesignaleerde problematische omstandigheden als

aanvullend afdoeningscriterium gaan gelden. In deze situatie is de kans

aanwezig dat er tot een proces—verbaal in plaats van een sepot wordt

besloten.

Met andere woorden, indien de signaleringsfunctie van de politie wordt

verbeterd, dan is de kans zeker aanwezig dat dit tot meer processen—

verbaal leidt.*

*) Het voorgaande suggereert dat dit afdoeningsverzwarend effect optreedt
omdat bepaalde criteria een primaire invloed hebben (schade en leef
tijd). Ons inziens is het slechts in beperkte mate mogelijk om dit
effect te verminderen door andere criteria op de voorgrond te stellen
(bijvoorbeeld recidive). Centraal is het uitgangspunt van waaruit mende afdoeaingsbeslissing neemt. In hoofdstuk 7 komen we hierop terug.
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3.5 Een schematische samenvatting

De voorgaande paragrafen resulteren in een globaal beeld van het func

tioneren van de jeugdpolitie, waarbij is gepoogd de aspecten ‘signale—

ring’ , ‘afdoening’ en ‘hulpverleningsactiviteiten’ in onderlinge samen

hang te beschrijven. In schema ziet het er als volgt uit:

Schema 1. [let verband tussen signaleriug, afdoening en hulpverlening

in het kader van Uelictcontacten

onafhankelijk

Leeftijd van de
jongere

Tijdstip waarop het

:“
politiecontact
eindigt

intermediair

Door de rechercheur
ingeschatte ontwikke—

afhankeliji

[Hu;pverleni:

/A

De mate waarin er in een politiecontact problemen worden gesignaleerd

en de aard van de signalering (bepaalde dimensies waarop de signa—

lering zich richt) zijn van invloed op de door de rechercheur inge—

schatte ontwikkelingskansen van de jongere (via de naar bovengehaalde

problematiek).

Signalering door rech:
• omvang
• aard (delinquente

vrienden, gezins—
situatie)

Voorkennis bij rech.

Afdoening
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Verder is deze inschatting direct van fnvloed op het besluit om de om

geving van de jongere te activeren. Deze inschatting van de ontwikke—

lingskansen is eveneens in samenhang met andere criteria van invloed op

de afdoeningsbeslissing (sepot of proces—verbaal).

Er zijn indiceties dat de leeftijd van de jongere en het tijdstip

waarop het contact plaats vindt de mate van de signalering (en te geven

hulp) beÏnvloeden. De indruk is dat deze aspecten meer van invloed zijn

op het gehele proces, dan op bepaalde onderdelen.

Welke betekenis hebben de voorgaande resultaten in termen van het

interpretatiekader uit hoofdstuk 2?

Het schema laat zien dat het politiefunctioneren wordt gekenmerkt door

een belangrijk subjectief moment dat bepalend is voor zowel de te ont

plooien hulp als de afdoeningsbeslissing. Dit subjectieve moment komt

tot uiting in het oordeel dat de rechercheur velt over de situatie van

de jongere. Hoe slechter de ontwikkelingskansen worden ingeschat, hoe

groter de kans dat er huipverleningsactiviteiten worden ontwikkeld én

dat er tot proces—verbaal wordt besloten.

Dit oordeel heeft betrekking op persoonlijke omstandigheden van de jon

geren waarvan delinquentie en de kans op herhaling hiervan enerzijds en

de (beperkte) opvangmogelijkheden anderzijds belangrijke elementen vor—
men*). Een dergelijk oordeel omtrent de ontwikkelingskansen wordt ge

veld op basis van de informatie die rechercheurs hierover tijdens het

contact verzamelen en de voorkennis waarover ze reeds beschikken.

Verder blijkt het aan de sïgnalerfngsfunctie nog wel wat te schorten.

Ofschoon men zich in de signalering richt op enkele belangrijke dimen

sies (gezinssituatie, verdachtenset) krijgen andere eveneens belang

rijke dimensies (zoals de schoolsituatie) geen of weinig aandacht. Zo

er al informatie omtrent deze dimensies wordt vergaard, lijkt dit in

het algemeen geen invloed te hebben op het politfefunctioneren. Het

leidt niet direct tot het ontplooien van actieve hulp bij gesignaleerde

problematiek (zoals spijbelen).

Deze beperkte gerichtheid en uitvoering van de signaleringsfunctie

lijkt in eerste instantie niet te worden bepaald door bijzondere karak—

teristieken van de rechercheur of de persoon van de verdachte. Dit komt

omdat de signaleriug in eerste instantie een afdoeaingsfunctie lijkt te

*) Het oordeel hangt immers samen met recidive, geïmpoueerdheid van de
jongere n—oudergezinnen en de door de rechercheur opegeven af doe—
ningsreen die betrekking heeft op de aanwezigheid van delinquentie
remmende’ factoren.
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hebben. En bij een strikte interpretatie van de wetshandhavenda taak is

een signalering ten behoeve van mogelijke hulp een aanvullende

activiteit. Om deze reden hangt het er maar vanaf 6f rechercheurs er

simpelweg de tijd voor kunnen vinden. De consequentie is natuurlijk dat

men hulpverleningsmogelijkheden laat liggen.

Op zichzelf is de signaleringsfunctie dus voor verbetering vatbaar.

Haar, bij deze verbetering kan zich een kleine valkuil voordoen. Deze

valkuil kan ontstaan omdat het subjectieve moment ook van invloed is op

de afdoeningabeslissing (een slechte inschatting van de ontwikkelings—

kansen leidt vaker tot een proces—verbaal). Verbetering van de signale—

ring draagt mogelijkerwijs bij aan de grotere invloed van deze factor

omdat er meer problematische omstandigheden worden gesignaleerd.

Op zich lijkt hiertegen geen bezwaar te bestaan, maar het wordt een

knelpunt omdat het effect afdoeningsverzwarend zal zijn en niet afdoe—

ningsverlichtend. Het subjectieve moment is namelijk meer een aanvul

lend criterium op delict—en dadercriteris als schade en leeftijd. In

zekere zin komt een dergelijk primair ‘ernstcriterium’ overeen met de

idee van ‘zwaarte van de sanctie moet evenredig zijn aan de ernst van

het delict’ (zie par. 2.2.1). Haar een dergelijk uitgangspunt heeft als

consequentie dat een inschatting van de ontwikkelingskansen die posi

tief uitvalt niet de mogelijkheid geeft om van de geïndiceerde justi

tiële reactie af te wijken.

Ogenschijnlijk lijkt aan de rol die het subjectieve moment tijdens een

contact speelt nog een tweede knelpunt verbonden te kunnen worden.

000roat in het bijzonder de als slecht ingeschatte ontwikkelingskansen

de rechercheurs sanspoort tot hulpverlening, is het mogelijk dat een

bepaald type hulp achterwege blijft.

Wanneer er problemen worden gesignaleerd, maar geen slecht oordeel

wordt geveld, is de kans aanwezig dat er geen hulp wordt verleend waar

aan wel behoefte is.

Het is echter de vraag of dit als een knelpunt moet worden opgevat. Is

het niet eerder juist om in deze gevallen hulp achterwege te laten en

te vertrouwen op de “natuurlijke correctiemogelijkheden uit de omgeving

van de jongere”? De ontwikkelingskaneen zijn immers goed. Hooguit is

deze hulpverlening te rechtvaardigen omdat het ten dienste staat van

“het individuele belang van het kind”.

Dit voert ons naar de vraag hoe we het bestaan van dit “subjectieve
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moment” in het politieoptreden moeten waarderen. Wanneer is de ont
plooiing van hulp door de rechercheur wel geïndiceerd en wanneer niet?

fenzeifde vraagstelling geldt voor de afdoeningsbeslissing.

Op welke momenten moet het subjectieve moment een a[doeningaverzwarende
0 afdoeningsverlichtende factor vormen en op welke momenten moet het

er los van staan?

Het voorgaande maakt duidelijk dat dit de centrale vragen zijn waarvan
het antwoord meer duidelijkheid kan verschaffen omtrent een adequaat

politiefunctionereti.

La het laatste hoofdstuk hopen we enkele antwoorden in deze richting te

kunnen geven.

Het in schema weergegeven model van het functioneren van de jeugdpo—

litie ta immers niet meer dan een eerste constructie*). De voornaamste

bedoeling die we met dit model hebben is os de factoren te Identifi

ceren die direct en indirect van Invloed zijn op de huipverlenings—

activiteiten. De diverse variaties In het karakter van deze activitei

ten dienen we nog boven tafel te krijgen. In dit licht ia de differen

tiatie naar onderzochte afdeling belangrijk.

*) Vanuit theoretisch oogpunt heett het een sterk hypothetiach karakter.Er is nieuw onderzoek nodig om de in dit model vervatte hypothesen tekunnen toetsen.
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4 VARIANTEN IN POLITIEFUNCTIONEREN

in dit hoofdstuk nemen we de drie afdelingen afzonderlijk in beschou

wing. Als resultaat krijgen we een genuanceerd beeld van het functio—

nereit van de jeugdpolitte
.

Hierbfj dient opgemerkt te worden dat het

In doze paragraten nog steeds om delictcontacten gaat

[let derde hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de belang

rijkste tactoren die een rol spelen in de hulpverlening door de re

chercheurs. De differentiatie naar afdeling levert in deze beschrijving

enkele nuanceringen op (zie ook bijlage iV).

in Utrecht wordt liet meest volledig esi&naleerd. De mate waarin de

diverse dimensies aan de orde komen varieert tussen de 651 en 75%. in

bijna 60/. van de contacten heeft dit betrekking op vier of meer dimen—

aies. Eindhoven is ook redelijk volledig; de mate vao signalering

schommelt tussen de 45% en 55%. in Rotterdam wordt de signslering het

meest beperkt uitgevoerd (20% tot 35%). Alleen de dimensies schoolsuc—

ces’ en ‘vrijetijdsbesteding’ springen er uit (40% tot 65%). Slechts in

15% van de contacten heeft de signslering betrekking op vier of meer

dimensies.

In de mate waarin de rechercheurs over !o!r!9!inL5 beschikken bestaat

tussen de drie atdelingen geen verschil; in 25% tot 30% van de contac

ten is dit san de orde.

Ten aanzien van de Inrciat. ontwikkelingskansen springt Eindhoven

eruit. in bijna 20% van de gevsllen worden deze als slecht ingeschat.

in Rotterdam en Utrecht is dit 35% tot 40%.

[let meest opvaliende verschil tussen de drie afdelingen betreft de

signsierlng. Uit het hiernavolgende zal blijken dst dit verbsnd houdt

met eeo verschil in perspectief. Om dit te verduidelijken beschrijven

we in de eerste drie psrsgraien deze afdelingen vanuit het in

hooidsiuk

*
Soms heeft de analyse betrekking op kleinere asnisllen contacten. Hier
bij is het de vraag of san deze resultaten conclusies verbonden kunnen
worden. We menen van wel. Ten eerste kunnen we bij enkele analyses
deels terugvallen op het regisiretiemsterissl, zodsi een soed Inzicht
verkregen wordt op de werking van zo’n analyse. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de regressiesnalyses. Verder kan door variatie ssn te bren
gen In de uitvoering van de snsiyses inzicht verkregen worden op de in
vloed van de “missende waarden”. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
discriminantana!yses.
Niettemin dieneni we bij sommige resultaten voorzichtig te zijn mei de
interpretaties. Bij het betreffende onderdeel wordt dit vermeld.

**
Hiervoor hebben we twee redenen. Ten eerste omdst hulpverlening bij
probieemcontscten een stsndssrdgegeven is (zie per. 3.2). Het Is den
weinig zinvol om vergelijkbsre analyses te verrichten. Ten tweede omdat
de sentailen van probieescontscten zonder hulp erg kiem zijn; dit
maakt eelt difierentiatie naar afdelingen onmogelijk.



— 68 —

drie gesctietste node!. Deze bechrijving wordt afgerond met een verge

lijkende samenvatting.

1. Rotterdam

Uit de discrfminatitanalyses op de geobserveerde contacten in Rotterdam

kunnen we atleiden dat — net als bi] de algemene dfscriminantanaiyae —

voornamelijk aspecten die aan het verloop van het contact kleven de

ontplooiing valt wei of geen hulp onderscheidt. Niettemin spelen in

Rotterdam de kenmerken van delict en/of dader en van de rechercheur een

relatief grotere rol dan In de andere twee adelingen. in onderstaan

de tabel Zijn de opeenvolgende onderscheidende kenmerken samenvattend

weergegeven.

‘label 10 Combinatie van variabelen met het grootste discriminerend

vermogen tussen delictcontacten met en zonder hulp

(Rotterdam)

1. tijdstip etade van het 4. tijdstip aanvang van

poiitfecontact het poiitfecontact

2. uitleg bevoegdheden van 5. type delict (agressief)

de rechercheur aan de jongere

3. etntciteft 6. leeftijd van de re

chercheur

e.000

1 goed ingedeeld 85,51

(n 57)

Wat betreft het type delict blijkt vooral een agressief delict in ver

band te staan met het op gang brengen van hulpverlening.

Dok zien we dat etniciteit een rol Speelt. Wanneer we dit verband ech

ter afzonderlijk beschouwen, blijkt het niet significant. Dit betekent

dat etnicitert alleen in combinatie met de andere factoren een onder—

scheidend kenmerk is ten opzichte van contacten met of zonder hulp
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*
(zie verder par. 6.2.3 en 6.4).

De leef tiju van de rechercheur blijkt ook een relevant kenmerk.

hulpverlening lijkt vooral te worden geinitieerd door de “deitigera”.

Ook worden deze contacten gekenmerkt door uitleg over de bevoegdheden

van de rechercheur.

liet meest belangrijk blijkt het tijdstip waarop het contact wordt be—

eindigd. hoe later op de dag dit plaata vindt, dea te groier ia de

kans dat een activering van de omgeving achterwege blijft. Deze reia—

tie is erg sterk en lijkt in belangrijke mate het ontplooien van hulp—

verleningsactiviteiten te bepalen ((kamers V=.58, p=.0002). liet sugge

reert dat aiieen wanneer er tijd voor ia, men de moeite zal nemen hulp

te ontplooien.

In vergelijking met de voorgaande paragrafen is wellicht het meeat op—

vaiiend aan deze analyse dat niet de signalering ais onderacheidend

kenmerk naar voren komt.

Nu blijkt op zich de hoeveelheid aan signalerfng signlficant te ver

schillen tuasen de contacten met en zonder activerlng van de omgeving

Heer, de afzonderlijke verbanden van de belangrijkste signalerings—

dimensies (thuiasituatie, verdachtensei, vrije tijdsbesteding en

relaties op schooi) zijn niet of nauwelijks significant (.07pC.13).

Verder is belangrijk dat het aspect ‘geschatte ontwikkelingskansen’

evenmin door de diactiminantenslyse els onderscheidend kenmerk wordt

geselecteerd. Ook speelt de voorkennis die de rechercheur heeft over de

situatie van de jongere geen rol.

De contacten waarbinnen hulp wordt geboden, lijken derhalve nauwelijks

te worden gekenmerkt door een betere signalering, maar vooral door

andere factoren (de tijd die de rechercheur nog ter beschikking heeft,

of de aard van het delict).

Wanneer we het voorgaande overzien, kunnen we grote vraagtekens plaat

sen bij de betekenis van enkele van deze factoren. Zo is bijvoorbeeld

onduidelijk waarom de contacten met hulp worden gekenmerkt door ‘de

uitleg over de bevoegdheden van de rechercheur aan de jongere’

*
Daarom is het opmerkelijk dat bij de afzonderlijke discriminantanmlyse
op de rechercheurskenmerken, de variabele “kennis over minderheden’
wordt geselecteerd.
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Om deze vraag te beantwoorden dienen we eerst iets te zeggen over de

afdoeningsbeslissing.

In de onderstaande tabel zijn de twee afdoeningsvormen (sepot of pro

ces—verbaal) weergegeven voor de contacten met en zonder hulp.

Tabel 11 Afdoeningsvormen naar contacten met en zonder hulp

(Rotterdam).

met hulp zonder hulp

n n

Sepot

Proces—verbaal

2

13

13,5

___________

86,5

15 100

We zien dat de contacten waarbinnen hulp wordt geboden voornamelijk

worden afgedaan met een proces—verbaal.

Bij de contacten waarbinnen dit afwezig is, vinden we juist veel con

tacten waarbij een sepot uitkomst is van de beslissing.

De vraag is nu of er tussen deze twee typen contacten verschillen be

staan in de gehanteerde afdoeningscriteria.*

Tabel 12 Factoren die

(Rotterdam)

van invloed zijn op de afdoeningsbeslissing

e contacten Contacten met hulp Contacten zonder hulp

7 n10 n=34

multiple multiple multiple

Labele correlatie Variabele correlatie Variabele correlatie

schatte ont— .52 .Geschatte ont— .71 .Schade .59

elingskansen wikkelingskansen

iade .67 .Leeftijd .88

tftijd .71

1 R.88 R.59

.66 R2.’.78 R2.35

)000 P=.0048 P=.0003

32

13

45

71

29

100

* Bij de interpretatie van deze resultaten dienen we voorzichtig te zijn.
De aantallen zijn klein en de verdeling naar afdoening is erg scheef.
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We zien dat in Rotterdam de mate waarin de ontuikkelingskansen als

slecht worden ingeschat in belangrijke mate bepaalt of de jongere een

proces—verbaal krijgt. Daarna volgen ‘toegebrachte schade’ en ‘leef

tijd’.

Wanneer we de resultaten uit het vorige hoofdstuk en de daaraan gege

ven interpretatie hierbij in beschouwing nemen, dan leidt dit tot de

veronderstelling dat de Rotterdamse rechercheurs in sterke mate per

soonlijke omstandigheden van de jongere betrekken in hun afdoeningsbe—

slissing. Een wijze van afdoening die — althans zo lijkt het — zou zijn

ingegeven door de idee een reactie te geven op de oorzaken van de ge

pleegde delinquentie (“het delict als signaal voor problematiek”, zie

ook par.2.2.4). Dit is niet zo. Deze interpretatie is namelijk in te

genspraak met de beperkte mate waarin wordt gesignaleerd. Bij nadere

analyse blijkt dan ook dat de Rotterdamse rechercheur in 35% van de

contacten waarbij hulp wordt geboden hulpverleningscriteria noemt als

reden voor de afdoening (in het algemeen is dit 23% zie paf. 3.4).

De hulpverleningscriteria worden echter voor het overgrote deel ten

gunste van een proces—verbaal aangevoerd.* De 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 hulpverleniagscriteria

geseponeerd. Dit betekent dat in Rotterdam de afdoeningsbeslissfng

wordt ingegeven door het principe een reactie te geven op het gepleegde

delict g de verantwoordelijke dader (men baseert de beslissing op de

ernst van het delict en de leeftijd van de dader). Niettemin wordt aan

dit perspectief een belangrijk element toegevoegd: de kans op herhaling

van de delinquentie. In tegenstelling tot de andere twee steden hangt

de ‘inschatting van de ontwikkelingskansen van de jongere’ sterk samen

met de variabele ‘eerdere politiecontacten’ (p = .005). Dit suggereert

dat aan het gegeven dat een dader eerder bij de politie is geweest een

* Uit de voorgaande tabel blijkt al dat het v66rkomen van hulpverlenfngs—
activiteiten in sterke mate verbonden is met de beslissing tot verbali—
sering. Slechts in 6% van de gevallen dat het contact wordt gesepo
neerd, is het contact gekenmerkt door hulpverlening. Bij een proces—
verbaal is dit de tielft.

** Hierbij gaat het om hulp van het ‘RBS—type’ (zie par. 2.2.2). Dit is in
overeenstemming met het gegeven dat in Rotterdam de rechercheurs hulp
aan inverrekeringgestelden verlenen (de zgn. vroeghulp) in plaats van
de Raad voor de kinderbescherming (zie Coenen en Dowit, 1983).
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prognose wordt gekoppeld omtrent de kans op herhaling van delinquentie.

Een prognose die in belangrijke mate wordt gebaseerd op het gedrag van

de jongere. Vandaar dat de signaleringsdimensies ‘schoolsucces’ en

‘vrije tijdabesteding’ in vergelijking met de andere dimensies in een

delictcoutact het meest vaak aan de orde komen.*

Uet geziclitspunt van waaruit Rotterdam een afdoening pleegt is dus een

variatie op het principe “ernst van het delict dient bepalend te zijn

voor de te geven reactie”. De ernst vormt in het Rotterdamse gezichts—

punt zeker een belangrijk element, maar men betrekt hierin tevens de

kans dat delinquentie zich herhaalt. Dit laatste wordt gebaseerd op de

mate waarin de jongere blijk geeft (of heeft gegeven) delicten te

plegen en het gedrag dat de jongere ten toon spreidt (op school en in

z’n vrije tijd).

Nu dit duidelijk is, krijgen de resultaten uit de discrimantanalyse

meer betekenis.

Zo maakt de directe samenhang van hulpverleningsactiviteiten met de

afdoeningsbeslissing duidelijk waarom de discrimiaantanalyse het ken

merk ‘voorlichting omtrent bevoegdheden van de rechercheur’ selecteert.

Juist bij de contacten die met een proces—verbaal worden afgedaan, is

dit aspect belangrijk. het contact krijgt nu immers een officieel ka

rakter. Dat een agressief delict verband houdt met hulpverlening, wordt

verklaard doordat juist dit type delict als een ernstige zaak wordt op

gevat. Hierbij wordt vaker een intensieve reactie nodig geacht en dit

impliceert een proces—verbaal en een activering van de omgeving.

Misschien speelt hierin ook mee dat in het begin van het politiecontact

de toedracht van een agressief delict veel minder duidelijk ligt dan

van een vermogensdelict. Veelal zijn er meerdere jongeren hij betrokken

en dit vergt meer uitpluizerij (wie precies welke bedreigingen uitte of

welke steen gooide of klap uitdeelde). Meer uitpluizerij vereist meer

gesprekken en daarmee worat de kans vergroot dat de rechercheur meer

over de situatie van de jongere te weten komt (en dus meer zicht krijgt

op de ‘beperkte informele controlemogelijkheden).

Verder is het begrijpelijk dat het tijdstip waarop het politiecontact

eindigt de belangrijkste factor is, omdat uitzicht op de nog beschik

bare tijd doorslaggevend is of er nog (hulpverlenings)activiteiten

* Deze interpretatie wordt nog eens onderstreept door het gegeven dat ook
indien er relatief weinig wordt gesignaleerd (0 tot 3 dimensies), dan
krijgt 78Z van de gevallen waarbij de ontwikkelingskansea als slecht
worden ingeschat een proces—verbaal. Zijn deze kansen goed, dan krijgt
25Z een proces—verbaal.
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kunnen plaatsvinden. In tegenstelling tot de twee andere afdelingen,

hangt in Rotterdam het aantal gesprekken met de jongere samen met een

activering van de omgeving. In een contact met hulp wordt bij 56,5%

drie of meer gesprekken met de jongere gevoerd; in een contact zonder

hulp is dit 18%.

In zekere zin lijkt het bovenstaande in strijd met de resultaten uit

het registratieonderzoek (par. 2.1). Daaruit blijkt dat Rotterdam —

qua activiteiten ter ondersteuning van de afdoening — grote aandacht

geeft aan de “first—offenders” (de jeugdige jongeren met een licht ver

grijp). Deze tegenspraak is maar schijn. Het onderscheid hulp of geen

hulp wordt in dit observatieonderzoek immers zeer strikt gehanteerd. Er

is (pas) sprake van hulp wanneer de rechercheur personen in de leefom

geving van de jeugdige activeert. Veel van de Rotterdamse aandacht voor

deze ‘first—offenders gebeurt op een wijze die naar de ouders voor—

lichtend van aard is en gekoppeld wordt aan een donderpreek tot de jon

gere. Deze naar verhouding “passievere” opstelling naar de ouders heb

ben we niet onder de ‘activering van de omgeving’ geschaard.

Het gevolg is dat Rotterdam wat betreft zn hulpverlening enigszins ne

gatief wordt afgespiegeld. Het is wellicht beter om te stellen dat de

aandacht voor de first—offenders niet direct in de sfeer van actief ad

viseren of bemiddeling en verwijzing ligt. Er wordt verteld over het

gepleegde delict en de gevaren die aan het politiecontact verbonden

zijn. De voorlichtende activiteit bevat wel een belangrijk waarschuwend

element.

De actieve bemoeienis betreft een grotere variatie van ‘significante

anderen’ (naast ouders, ook school en hulpverleningsinstellingen).

De bovenstaande interpretatie omtrent de Rotterdamse afhandeling van

delictcontacten kunnen we als volgt schematisch weergeven.



— 74 —

Schesa 2. Liet. verband tussen signa.Lering, afdoening en hulpverlening

in het kader van deiictcontacten (kotterdars).

tijdstip van het

politiecOntaCt

retniciteit_]

:.rtype delicj

Signalering

• omvang

• aard (vrije tijd,

schooisucces)

Afdoenings—

criteria

• schade

leeftijd

Eindhoven

Wat betreft de onderscheidende kenmerken tussen contacten met en zonder
hulp komt Eindhoven sterk overeen met het algemene beeld dat in per.
3.2 is gepresenteerd.

Tabel Combinatie van kenmerken met het grootste discriminerend ver
mogen tussen delictcontacten met of zonder hulp (Eindhoven)

1. vrije tijdsbesteding 4. leeftijd van de jongere

2. signalering van relaties 5. tijdstip caarop het
op sehooi politiecontsct begint

3. signalering gezinsomstandigheden 6. Thuissituatie

P .000

Z goed ingedeeld in 75%

(n 105)
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In Eindhoven komt de signalerfugafunctie in verband met hulp duidelijk

naar voren.

Wanneer er problematische omstandigheden in het gezin of in school en

vrije tijd wordt gesignaleerd dan wordt er vaker hulp geboden. Verder

is de leeftijd van de jongere belangrijk: 12—13 jarigen krijgen eerder

hulp dan oudere minderjarigen. Tenslotte is het tijdstip waarop het

contact begint een relevant kenmerk; hoe vroeger op de dag het politie—

contact plaats vindt, des te groter is de kans op een actieve inbreng

vanuit de rechercheur.

Op grond van deze resultaten zou men verwachten dat het v6örkomen van

hulp samenhangt met een grote variatie in signalering. Dit blijkt niet

het geval. Juist de contacten waarbij activering achterwege blijft

worden gekenmerkt door een groter aantal signaleringsdfmensies. Als

verklaring voor dit gegeven is de context waarbinnen ‘de signalering’

gebeurt van belang.

Eerder stelden we dat een “eindgesprek” met de ouders veel meer dan in

de andere twee steden plaatsvindt, liet is een gesprek waarbij de ouders

over het contact en de afdoeningsbeslissing worden geïnformeerd.

liet feit dat een dergelijk gesprek “als standaard” wordt gevoerd, heeft

als gevolg dat er over het algemeen veel signaleringsvragen worden ge

steld. liet lijkt dus aannemelijk dat de actieve bemoeienis van de re

chercheur ontstaat tijdens het gesprek met de ouders. Een bemoeienis

overigens die voornamelijk op de ouders is gericht.

Wanneer we deze context in ogenschouw houden, is het mogelijk te ver

klaren waarom de contacten zonder hulp worden gekenmerkt door een gro

ter aantal signaleringsdimensies die aan de orde komen.

In die gevallen is immers nog maar weinig bekend over de jongere, en

heeft men meer behoefte aan meet informatie. Verder is het mogelijk dat

in het gesprek bepaalde thema’s als eerste aan de orde worden gesteld

(de gezinsomstandigheden en de vrije tijdsbesteding). Komt hierbij pro

blematiek naar voren waarop men moet reageren dan vraagt de rechercheur

niet verder.

Deze interpretatie bevat voor liet thema van de afhandeling ook een be

langrijke implicatie. Als het besluit tot hulpverlening wordt genomen

nâ het besluit tot een bepaalde afdoeningsvorm, dan zal hiertussen geen

samenhang kunnen bestaan. Zoals de onderstaande tabel weergeef t is dit

het geval.
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Tabel 16 Afdoeningsvormea naar contacten met en zonder hulp.

(Eindhoven)

met hulp zonder hulp

n X n

Sepot 20 47,5 39 57,5

Proces—verbaal 22 52,5 29 42,5

42 68

P .42 Phi= .09

Deze onafhankelijkheid tussen hulp en afdoening, komt ook tot uiting in

de gehanteerde afdoeningscriteria.

Tabel 15 De factor die van invloed is op de afdoeningsbeslissing

(Eindhoven)

Alle contacten Contacten met Contacten zonder

hulp hulp

n=71 n=33 n=42

multiple multiple multiple

variabele correlatie variabele correlatie variabele correlatie

Schade .64 schade .69 schade .60

k=.64 R=.69 R.60

R2’41 R2’41 R2”365

P.0000 P.0000 P.0000

Zowel in het algemeen als bij de differentiatie wordt in gelijke mate

hetzelfde afdoeningscriterium gehanteerd; namelijk de toegebrachte

schade. Illustratief hierbij is dat ook bij de contacten met hulp de

rechercheurs alechts in beperkte mate hulpverleningscriteria aanvoeren

als reden voor de genomen afdoeningsbeslissiag.

Uit de conaistente invloed van de variabele ‘toegebrachte schade’ op

de afdoening kunnen we afleiden dat de afdoeningsbeslissing wordt geno

men vanuit de idee een reactie te geven op het gepleegde delict. Het

lijkt erop dat hulpverleningsactiviteftea een apart hoofdstuk vormt in

het functioneren van de Eindhovense jeugdpolitie (waarbij het oordeel

•slechte ontwikkelingskansen’ aan het ontstaan van deze activiteiten

bijdraagt).
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Het voorgaande betekent dat de Eindhovense afdeling in het bijzonder

het in par. 2.2.2 genoemde eerste type hulp realiseert. Als primaire

taak ziet men het geven van een reactie op het delict; er moet een af—

doeningsbeslissing worden genomen. In tweede instantie is men bereid in

voorkomende gevallen zich actiever op te stellen. De activiteiten die

men in dat kader onderneemt richten zich vooral op de ouders (en zijn

ook in het ‘afrondingsgesprek’ ontstaan). De activering van de school

of professionele hulpverleningsinstantfes lijken vaker buiten het blik—

veld van de politie te liggen. Kortom, het is een perspectief op hulp

verlening die op directe wijze is afgeleid uit de taakomschrijving zo

als deze in de wet is opgenomen (zie par. 1.1).

In schema ziet het voorgaande er als volgt uit:

Schema 3. Het verband tussen signalering, afdoening en hulpverlening in

het kader van delictcontacten (Eindhoven)

[fljdstip einde van

Ihet politiecontact

:leeftijd

Sigualering Wel of geen

omvang hulp

aard (gezins— [Ïgeschatte

situatie, relatie ontwikkelings—

op school) kansen

afdoeningacriteria Iafdoening 1
schade

4.3 Utrecht

Via de discrfminantanalyse over de politiecontacten van de afdeling

Utrecht zijn de onderstaande variabelen geselecteerd.
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Tabel 16 Combinatie van variabelen met het grootste discriminerend

vermogen tussen delictcontacten met of zonder hulp

(Utrecht)

1. Voorkennis bij de rechercheur 4. Leeftijd van de rechercheur

over de situatie van de jongere

5. Signalering van gezinsomstandig—

heden

2. Wel of niet schoolgaand 6. Sigualering vrije tijdsbesteding

3. Aantal dienstjaren bij de

jeugdpolitie

P .0001

Z goed ingedeeld = 83,5%

(ii 55)

Het blijkt dat ook in Utrecht de inventarisatie van omstandigheden

waarin de jongere verkeert een belangrijk ouderscheidend kenmerk is.

Nadere analyse van de betreffende variabelen toont echter aan dat tus

sen de signalering en het voorkomen van hulp geen verband bes taat.*)

Uit heeft een reden. Het meest belangrijke kenmerk van een contact met

hulp is dat de rechercheur over enige voorkennis beschikt omtrent de

jongere (soms uit eigen ervaring door eerdere contacten met de

betreffende 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 laatst ook inderdaad plaatsvindt lijkt verder afhankelijk van de

rechercheur. Hoe meer jaren een rechercheur bi] de afdeling werkzaam is

en hoe ouder, des te vaker zal in of naar aanleiding van het contact

hulp worden geboden.

Het is opvallend dat de mate waarin de rechercheur de outwikkelingskan—

sen van de jongere inschat geen onderscheidend kenmerk is. Er vindt

*) Zowel het aantal gesignaleerde dimensies als de meest relevante signa—
leringsdimensies vertonen reap. geen en een licht verband met hulpver—
leningsacitiviteiten in het politiecontact.

**) Pb1 .46 p.OOii
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hulpverlening plaats ook al worden de ontwikkelingskansen als goed in

geschat en zelfs wanneer de rechercheur geen oordeel “durft” te geven

over deze kansen.

Wat betreft de afdoening is de volgende tabel van belang.

Tabel 17 Afdoeningsvormen naar contacten met en zonder hulp.(Utrecht)

met hulp zonder hulp

n n

Sepot 22 78,5 19 90,5

proces—verbaal 6 21,5 2 9,5

28 100 21 100

We zien dat de variatie in afdoening scheef verdeeld is. Gevolg is dat

er in de afdoening geen significant verschil wordt gevonden tussen

contacten met en zonder hulp. In beide gevallen wordt overwegend

geseponeerd.

De regressieanalyse over alle Utrechtse delictcontacten levert de

volgende resultaten

Tabel 18 Combinatie van factoren die van invloed zijn op de afdoe—

ningsbeslissing (Utrecht)

Alle contacten

n = 44

Multipie

Variabele Correlatie

.Eerdere politiecontacten .49

.Gelmpoaeerdheid van de jongere .62

.Geschatte ontwikkelingskansen .70

door de Rechercheur

.Schade .74

R= .74

R2 .54

P .0000

*
Gezien de kleine aantallen en de sterk scheve verdeling zullen we op
deze plaats geen resultaten weergeven van de regressieaualyses waarbij
de contacten zijn onderscheiden naar de aan— en afwezigheid van hulp
verlening.
In zekere mate gelden de genoemde beperkingen ook voor de hier gepre
senteerde resultaten; de nodige voorzichtigheid lijkt hierbij geboden.
Niettemin zijn deze resultaten als indicaties zeer waardevol.



— 80 —

Eerdere politiecontacten geldt in Utrecht als het belangrijkste

afdoeningscriterium. Dit is in overeenstemming met de resultaten van

het registratieoaderzoek (zie Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie

Deel 1, par. 3.2.2). Daarnaast blijken ook andere factoren een rol te

spelen: de mate van geïmponeerdheid bij de jongere en de door de

rechercheur ingeschatte ontwikkelingskansen.

Hoe vaker de jongere eerder bij de politie is geweest, hoe minder de

jongere onder de indruk is van het gebeuren en wanneer de ontwikke—

lingskansen als slecht worden ingeschat en tevens de schade aanzienlijk

is, dan is de kans op een proces—verbaal groot.

In tegenstelling tot Rotterdam is de mate waarin de ontwikkelingskansen

als slecht worden ingeschat alleen van invloed op de afdoeningsbeslis—

sing (en niet op de hulpverlening). In Utrecht wordt zowel in verband

met een sepot als met een proces—verbaal hulp geboden (respectievelijk

54% en 75%). Dit lijkt op zich misschien vergelijkbaar met de situatie

in Eindhoven, maar, zoals gezegd in Utrecht zijn de ingeschatte ontwik—

kelingskansen geen belangrijke factor voor het geven van hulp
*)•

Ook

bij een goede inschatting vindt er een activering van de omgeving

plaats (terwijl de kans op sepot groter is). Dit suggereert dat een

deel van de hulpverlening een geheel eigen bedoeling heeft. Juist omdat

de ontwikkelingskansen goed zijn grijpt men dit aan om actief in te

grijpen. Door een bijdrage te leveren in de versterking van de infor

mele controlemechanismen hoopt men iets te doen aan de omstandigheden

die verantwoordelijk zijn voor de getoonde delinquentie. Daarnaast

wordt er ook hulp verleend die direct is gekoppeld aan de gesignaleerde

problematiek.

Ten slotte vindt er veel hulpverlening plaats in combinatie met een

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 een sepot of met een proces—verbaal wordt gegeven. Bij de

contacten met sepot werden vaak de school en de ouders geactiveerd,

terwijl bij de contacten met proces—verbaal veelal een professionele

hulpverleningsinstelliag wordt ingeschakeld (5 van de 8).

Wanneer we deze variatie in hulpverlening overzien, dan blijkt daaruit

dat het functioneren van de Utrechtse rechercheur wordt geleid tot de

idee “het delict is signaal voor problematiek”. Bij de geverbaliseerde

*) Cramers V .28 p .114
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contacten is dit signaal zeer sterk (de problematiek is het grootst),

bijgevolg krijgen deze gevallen relatief de meest ingrijpende en meest

intensieve aandacht (zie ook Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie,

Deel 1, per. 4.4). Gezien deze invalshoek is het de vraag of de hulp

die in verband met een proces—verbaal wordt ondernomen wel altijd een

zuiver RES—achtig karakter heeft.*) Een dergelijke oriëntatie biedt

daarentegen wel de mogelijkheid om op goede gronden van verbaliseren af

te zien en dit te vervangen door een gerichte hulpverlening.

Duidelijk is wel dat een dergelijke werkwijze nogal wat van de recher

cheurs lijkt te vragen. In het bijzonder de oudere rechercheurs of de

rechercheurs die al langer op de afdeling werkzaam zijn lijken het

beste de klappen van de zweep te kennen. In schema ziet het er als

volgt uit.

Schema 4 Het verband tussen signalering, afdoening en hulpverlening in

het kader van delictcontacten (Utrecht)

*) Uit Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie Deel 1 per. 3.4.3 blijkt
dat er bij de geverbaliseerde gevallen qua hulpverlening 6f weinig
gebeurt 6f veel.

Ervaring

recherchefj



— 82 —

4 Een samenvattende vergelijking

De voorgaande differentiatie naar de drie steden toont een grote

diversiteit in de wijze waarop de hulpverleningsactiviteiten tot stand

komen. Ook verschilt het karakter van deze activiteiten.

Wellicht zijn de voorgaande verschillen het best samen te vatten aan de

hand van de onderstaande tabel.

Tabel 19 Afhandeling per onderzochte afdeling jeugdpolitie.

Rotterdam Eindhoven Utrecht

u”60 Z n=90 % n=49 %

1.

lv.

Sepot en hulp 3,5 16 45

Proces—verbaal en hulp 21,5 20 12

Sepot zonder hulp 53,5 35,5 39

Proces—verbaal zonder 21,5 26,5 4

hulp

100 100 100

liet sepot zonder hulp is in Rotterdam de belangrijkste vorm van afhan

deling. De inbreng vanuit de rechercheur beperkt zich hier tot een

‘voorlichting’ aan de ouders (die een waarschuwend karakter heeft). De

hulp vindt voornamelijk plaats in combinatie met een proces—verbaal.

Een voorwaarde lijkt echter dat hiervoor tijdens het contact ruimte

blijkt te zijn.

In Eindhoven staan de hulpverleningsactiviteiten volledig los van de

afdoening. Afhankelijk van het gegeven of er problematiek aan de orde

komt, wordt er hulp geboden. In de meeste gevallen richten deze activi

teiten zich op de ouders, liet lijkt aannemelijk dat deze Inbreng van de

rechercheurs in het contact met de ouders ontstaat. Als er tijd voor is

en wanneer dit in het gesprek aan de orde komt zal men hulp geven.

In Utrecht bestaat de afhandeling van een contact voornamelijk uit de

combinatie sepot en hulp. Veel van deze hulp lijkt gericht op recidive—

vermindering en dient ter vervanging van een justitiële oplossing.

Daarnaast vindt er op directe wijze een reactie plaats op de gesigna

leerde problematiek. Ten slotte vindt er hulp plaats in combinatie met

een proces—verbaal.
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Deze verschillen in sfhandeling zijn voor een aanzienlijk deel terug te

voeren op een verschil in perspectief van waaruit de drie afdelingen

functioneren. Rotterdam heeft als richtlijn voor het handelen: een re

actie 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 achterlig

gende problematiek zodat de reactie primair op dit laatste gericht moet

zijn. Deze verschillen in oriëntatie hebben consequenties die diep

doorwerken in het functioneren van de diverse afdelingen.

In Rotterdam heeft de signalering haast uitsluitend een afdoeningsfunc—

tie, zodat — met uitzondering van bepaalde thema’s — deze zeer beperkt

wordt uitgeoefend. In Eindhoven is de signalering voor de te nemen af—

doeningsbeslissing weinig relevant, liet heeft wgl een hulpverlenings—

functie met als gevolg dat in redelijke mate informatie wordt verza

meld, doch nadat de afdoeningsbeslissing is genomen. Voor Utrecht heeft

de signalering een duidelijke afhandelingsfunctie; er wordt altijd

veel en gevarieerde achtergrondinformatie verzameld en de meeste

contacten kenmerken zich door een uitdrukkelijk actieve inbreng vanuit

de rechercheurs.

liet verschil in perspectief heeft ook gevolgen voor de mate waarin en

wijze waarop een subjectief oordeel van de rechercheur zijn invloed

laat gelden.

In Rotterdam werkt een negatief oordeel af doeningsverzwarend en dit

draagt tegelijkertijd bij tot hulp.

In Eindhoven heeft het oordeel van de rechercheur alleen betekenis voor

de beslissing tot hulpverlening. In Utrecht kan het afdoeningsverlich—

tend of afdoeningsverzwarend werken. De daaraan gekoppelde hulp heeft

in beide gevallen een specifieke doel. Daarnaast zijn er contacten

waarbij het subjectieve moment geen rol speelt: de signalering van pro

blematiek leidt direct tot hulp.
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OVER HET BIJZONDERE VAN ALLOCHTONEN

Het voorgaande levert inzicht in het algemeen functioneren van de

jeugdpolitie. We hebben nu meer zicht op de factoren die van invloed

zijn op de hulp die rechercheurs verlenen. Het voorziet in de meest

relevante aspecten waarop de contacten van allochtone en autochtone

jongeren kunnen worden vergeleken.

Een belangrijke vraag die men zich hierbij moet stellen is, of met dit

kader ‘de eigenheid’ van allochtone jongeren tot zijn recht kan komen.

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de bijzondere (culturele)

achtergrond waardoor de leefsituatie van allochtone jongeren wordt ge

kenmerkt? De probleemstelling is immers gericht op de signalering van

knelpunten met het oog op een optimale hulpverlening aan deze jongeren.

Wanneer we de betekenis moeten inschatten van verschillen en overeen

komsten tussen de geboden hulp in allochtone en autochtone politiecon—

tacten, dan lijkt een perspectief dat met ‘de eigenheid’ van alloch—

tonen rekening houdt onontbeerlijk.

In dit hoofdstuk zullen we kort onze stellingname in dit opzicht naar

voren brengen. Hiertoe bespreken we twee min of meer concurerende

perspectieven die aan beschouwingen omtrent de situatie van allochtonen

ten grondslag kunnen liggen. We verduidelijken onze stellingname met

een gevalsbespreking.

Twee perspectieven op de leefsituatie en positie van allochtone jonge

ren

In de literatuur die de situatie van allochtonen, cq. allochtone jon

geren beschrijft, komen drie vraagstukken als het meest centraal naar

voren.

Het eerste vraagstuk betreft de continuÏteit in het bestaan van etni

sche bevolkingsgroepen; anders gezegd: de relatie minderheid—meerder

heid (Hendriks 1981). Het tweede vraagstuk betreft de socialisatie van

allochtone jongeren. In veel literatuur wordt dit aspect als fundamen

tele factor gezien in de bijzondere situatie van allochtone jongeren

(zie bijv. Maliepaard, 198B). Het derde vraagstuk betreft de benadering

van jongeren in dienst— en hulpverleningssituaties.

In de literatuur die deze vraagstukken bespreekt kan men twee mogelijke

perspectieven onderkennen van waaruit de bespreking wordt gevoerd (ver

gelijk bijvoorbeeld, Pels 1982). Bij het eerste perspectief wordt cul

tuur als uitgangspunt genomen en het betreffende verschijnsel (bijvoor—
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beeld de socialisatie) wordt in hiermee verband houdende termen be

schreven (het cultuurperspectief’). Het tweede perspectief hanteert

een meer situationele benadering; het verschijnsel wordt beschreven in

termen van de factoren die van invloed zijn op de concrete leefsituatie

(het ‘etniciteitsperapectief’).

Een dergelijk onderscheid in perspectieven kan men ook onderkennen in

veel Nederlandse literatuur die betrekking heeft op de problematiek van

allochtone jongeren en de daarmee verband houdende hulp— of dienstver—

leningsrelaties (Eppink, 1979, 1981 a en b, Jerdaölder, 1985, Rink,

Roggen en Pinto, 1985; Shadid en Koningsveld, 1983, van der Hoeven en

de Kort, 1934; Terpstra en Hekken, 1985 en In zekere mate Vermeulen,

1985).

Als belangrijkste exponent van het cultuurperapectief geldt Eppink; de

uitgangspunten van het etniciteitsperspectief zijn het best verwoord

door Vermeulen. In het hiernavolgende zullen we ingaan op deze twee

exponenten en de consequenties bepreken die beide voor de interpretatie

van de situatie en positie van allochtone jongeren hebben.

5.1.1 Het cultuurperspectief

De Ideeën van Eppink kunnen we zien als uiting van het cultuurperspec—

tief. Centraal staan bij hem de cultuurverschillen. In dat kader doet

hij enerzijds pogingen om de belangrijkste gronden aan te duiden voor

problemen van allochtone jongeren (Eppink, 1979, 1981a); anderzijds

stelt hij zich teu doel om de cultuurbotsingen die (Nederlandse) hulp

verlening met zich meebrengt in een verklarend kader te plastsen

(Eppink 1981, b)*)

Hiertoe legt hij een verband tussen de samenleving waarin men leeft en

de communicatiecodes dle iemand gebruikt.

Hij maakt een onderscheid tussen samenlevingea met een strikt rolgedrag

en samenlevingen met een vrijer gedrag. In het eerste type samenleving

(wij —culturen of rol—gerichte culturen) staan begrippen centraal als

eer, piëteit, eerbied, gehoorzaamheid, scheiding der sexen, In stand

houden van vorm en respect. De belangrijkste fout die personen in der

gelijke samenlevingen kunnen maken Is wanneer men niet doet zoals het

behoort, wanneer men niet beantwoordt aan de eisen die de groep of

*) In het algemeen betrekt hij zijn theoretische uitgangspunten op alle
allochtonen (dus ook Surinamers en Antillianen), zie Eppink, 1981a,
pag. 18.
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(vi]) samenleving stelt, het begaan van deze fouten leidt tot schaamte—
gevoel. Eppink spreekt verder over ‘positionele gezinnen’ waarbij het
kind wordt geleerd welke positie het inneemt in gezin en gemeenschap en
welke rol het moet Spelen in de diverse situaties (jongen—meisje, bin
nen—buiten, oudere broer/zus versus jongere broer/zus).
“Dit heeft tot gevolg dat het kind niet opgroeit als een psycnische
eenheid. Een zo opgevoed kind zal net zo veel ego’s’ en identiteiten
hebben als er rolsituaties voor hem zijn, die hij alle min of meer ge
scheiden beleeft niet een optimale ontplooiing van het individu
wordt als doel in de opvoeding gesteld, maar een modaal functioneren
als groepslid” (Eppink, 1981a, pag. 54)

Het tweede type samenleving (ik—culturen of individugerichte culturen)
wordt gekenmerkt door waarden als persoonlijk succes, ontplooiing, per
soonlijk geluk, weldoen aan de samenleving, eerlijkheid en integriteit.
De belangrijkste fout die men kan maken is onechtheid, het niet accep
teren van frustraties, niet trouw zijn aan jezelf, wreedheid. het be
gaan van deze fouten leidt tot schuldgevoelens. Eppink spreekt over
‘persoonlijke gezinnen’ waarbij wordt uitgegaan van persoonlijke ont
wikkeling en ontplooiing van het kind. in deze gezinnen vinden we geen
vaste rolpatronen voor wat een jongen of meisje, wat een ouder of jon
ger kind precies moet doen. Doel is een optimale individuele ontplooi
ing.

De comaunicatiecodes die men hanteert kunnen volgens impliciete codes
en expliciete codes verlopen. De eerste komt voor in besloten gemeen—
schappen waar iedere uiting de sociale orde bevestigt. Uitleg wordt er
niet gegeven, die is al in de boodschap vervat. De expliciete code is
om de bedoelingen duidelijk te waken, om over algemene principes te
praten (rationeel, inhoudelijk).

Als de beide variabelen (type samenleving en communicatiecodes) worden
gekruist, dan resulteren daaruit vier combinaties die betrekking hebben
op verschillende categorieën personen.

A. De traditioneel; men kan alleen in termen van de eigen besloten wer
kelijkheid (dus impliciet) communiceren (buy.: de Marokkaan van het
platteland).

8. De persoon met een sterk normbesef en vastgelegd rolgedrag die wel
expliciet kan communiceren (de traditioneel filosoof, de militair,
de Marokkaanse stedeling).

C. De persoon in een moderne vrije samenleving die toch impliciet com

municeert (de arbeider uit de lagere sociaal—economische klasse).
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D. De persoon met een open geest die expliciet over veel zaken kan pra

ten (de psycholoog, antropoloog, Nederlandse hulpverlener).

Kenmerkend voor de leefsituatie van allochtone jongeren in Nederland is

dat rolgerichte—’ en ‘Individu—gerichte culturen’ met elkaar in con

tact komen. Ditzelfde geldt voor de hulp— en dienstverlening bij pro—

bleemsituaties waarin allochtone jongeren zijn betrokken.

‘het contact tussen culturen’ leidt bij dit laatste tot misverstanden

en onbegrip; de betrokken partijen communiceren langs elkaar heen omdat

men elkaar benadert vanuit twee verschillende werelden.

Voor de allochtone jongeren zelf heeft het contact tussen de twee cul

turen een bijzondere consequentie. Naast de gewone processen van socia—

lisatie wordt het tevens onderwerp van andere veranderings— of ontwik—

kelingsprocessen: acculturatie en assimilatie (zie Schröder, Nikles en

Griese, 1979, pag. 56 t/m
73)*)

Bij acculturatie worden elementen van de vreemde (Nederlandse) cultuur

overgenomen. Dit kan betrekking hebben op gedrag of denkwijzen. Bi] het

eerste is er sprake van uiterlijke acculturatie en bij het tweede van

innerlijke acculturatie. Dat wat wordt overgenomen gaat door een cultu

rele zeef (een toets op acceptatie). Het resultaat is derhalve dat de

cultuur waarover de jongere reeds beschikt, hoewel gewijzigd, blijft

bestaan.

Dit is niet het geval bij aasimilatie. hierbij worden verschillen

tussen de twee culturen opgeheven ten gunste van én cultuur (de

Nederlandse). Bij Innerlijke assimilatie vindt er een hecinterpretatle

plaats van de eigen identiteit door identificatie met de “vreemde”

cultuur. Bij uiterlijke assimilatie wordt alleen de verschijningsvorm

van de eigen cultuur opgegeven; innerlijk is er geen aanpassing. De

innerlijke assimfiatie leidt tot zelfvervreemding; de uiterlijke

assimilatie leidt tot schijnaanpassing of imitatie gedrag.

*) De jongere heeft de eerste socialisatie invloeden meestal in het land
van herkomst ondergaan. Dit betreft de processen die plaatsvinden aan
het begin van het jonge leven (de vorming van “basic—trust” via het
moeder—kind contact), gevolgd door enculturatieprocessen (via de con
tacten met gezinsleden, familie en andere nabije volwassenen leert het
waarden, normen en regels de vorming van het geweten). Met deze twee
processen wordt de affectieve en aormatieve basis gelegd voor de per
soonlijkheid van het kind.
Deze ‘basispersoonlijkheid’ wordt vervolmaakt middels de secundaire
socialisatie; het kind verkrijgt kennis, vaardigheden en inzicht om
sociale rollen te vervullen. i’let dit laatste proces van socialisatie
—dat meestal voornamelijk tot stand wordt gebracht door de school en de
vriendengroep— leert het kind te functioneren in de samenleving.
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Aan deze processen tot verandering wordt weers tand geboden omdat de

jongere ook wordt beïnvloed door processen die een behoud van de eigen
cultuur beogen. Enerzijds is dit inherent aan het product van de socia—
lisatie zelf —de basispersoonlijkheid laat zich niet zomaar veranderen—
anderzijds activeren deze veranderingsprocessen repressieve krachten.

De ouders, familieleden, kortom de personen die bij de ontwikkeling van
‘de basispersoonlijkheid’ een sleutelrol vervulden en dit product van
socialisatie middels straf en beloning trachten te behouden.

De tegengestelde inwerking van deze processen op de jongere maakt het
cultuurcontact tot een cultuurcoaflict.

Op zichzelf beschouwd zijn de hierboven genoemde processen niet speci

fiek voor het ‘cultuurperspectief’ . Het cultuurperspectief geeft echter

wel een geheel eigen draai aan het resultaat van de veranderingen die

een intercultureel contact te weeg kunnen brengen.

Het perspectief hecht namelijk veel waarde aan de idee van ‘culturele

afstand’. Dit Idee impliceert dat boe groter deze afstand is, des te

moeilijker de diverse processen van socialisatie, acculturatie en

assimilatie zullen verlopen.

Wanneer buy, personen uit de kwadranten A en 3 met elkaar in contact

komen dan gaat dit nog wel, maar Eppink ziet een grote kloof tussen de

rolgerichte culturen enerzijds en de individu gerichte culturen ander

zijds. “Mensen nemen maar moeizaam (na generaties) wezenlijke dingen

uit andere culturen over Cultuurelementen uit twee (of meer) ver

schillende culturen vloeien binnen een individu of samenleving zelden

tot een harmonieuze eenheid samen; het resultaat is vol tegenstrijdig

heden.” (Eppink, 1981b, pag. 49).

Het resultaat van acculturatie en assimilatie in deze conflictsituatie

zal derhalve op korte termijn voornamelijk betrekking hebben op uiter

lijk gedrag.

L.2 Het etniciteitsperspectief

Naast dit cultuurperspectief kunnen we als exponent van een ‘etnische

invalshoek’ Vermeulen plaatsen. Deze invalshoek kenmerkt zich door een

gerichtheid op deconcrete etnische situatie. Met dit uitgangspunt heeft

Vermuelen onderzoek gedaan naar de vorming van etnische identiteiten

bij diverse bevolkingsgroepen.

Etnische identiteit wordt door hem opgevat als een sociale identiteit.

Sociale identiteiten kunnen gebaseerd zijn op zeer uiteenlopende crite

ria zoals sekse, leeftijd, klasse, beroep, religie.
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Etnische indentiteit onderscheidt zich ve ndeze andere sociale identi—

teiten door de overtuiging dat men een gemeenschappelijke afstemming en

geschiedenis heeft. Er is een zekere verbondenheid met het land van

herkomst, liet gaat bij het begrip etnische identiteit dus niet om ob

jectieve culturele of sociale verschillen, maar om de inhoud en beteke

nis die mensen aan deze verschillen geven.*)

Een andere belangrijke conceptie binnen het etniciteitspersoneel —en

die tot op zekere hoogte betrekking heeft op aspecten waarnaar het

“cultuurbegrip” van Eppink—, verwijst, is de culturele bagage en vooral

het begrip ‘meegenomen identiteit’ (Zie Vermeulen, 1984, pag. 186—

190).

Net als ‘land van herkomst’ een variabel begrip is, kunnen de culturele

bagage en de ‘meegenomen identiteit’ binnen dit perspectief aanzienlijk

variëren. En door deze variëteit in meegenomen identiteiten, kunnen we

ook een grote variëteit in gedrag (opvoedingspatronen en communicaties)

verwachten.

8f] Marokkanen en Turken kan de sterke betrokkenheid bij de religie

(de Islam), naar voren springen en wel voornamelijk omdat de religie

zelf directe en concrete richtlijnen bevat voor het functioneren in het

dagelijks leven (zie ook Shadid en Koningsveld, 1983, pag ...). Bij de

Chinezen en Vietnamese vluchtelingen bijvoorbeeld is dit niet zozeer de

religie, maar kan een ‘meegenomen identiteit’ vooral betrekking hebben

op het uitgebreide familiesysteem met de diverse vastgelegde posities

en rollen. (zie Vermeulen, 1984, pag. 115 e.v. en Van der Hoeven en de

Kort, 1984, pag 8 tot 11). liet kind kan geleerd worden zich te gedragen

naar de positie die hij inneemt in het familiesysteem.

Bij Surinamers (in het bijzonder de Creoolse Surinamer) kan de ervaring

met de koloniale of neokoloniale overheersing een bepalende invloed

hebben op het gedrag van haar leden. Men leert bijv. zijn verhouding

met de Nederlanders te zien als een meerderheid—minderheid relatie die

wordt gelijkgesteld met de koloniale machtsrelatie.

We spreken in het voorgaande steeds over ‘kunnen’ of ‘kam’. Dit is nu

ook een belangrijk kenmerk van deze invalshoek. Ten eerste wordt de

variatie al tot stand gebracht door de grote variatie in etnische be—

* Naast een subjectieve diaensie wordt ook een objectieve dimensie onder
scheiden. Bij deze laatste dimensie gaat het om het in objectieve zin
behoren tot de etnische groep.
Dit kan bijvoorbeeld worden afgelezen aan de mate waarin men met mensen
van dezelfde etnische afkomst omgaat in vergelijking met de mate van
contact buiten de groep. De subjectieve dimensie heeft betrekking op de
vraa6 of men zichzelf wel of niet als lid van de groep beschouwt.
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volklngsgroepen. Verder speelt zee dat wat allochtone jongeren zelf en

hun ouders ui t ‘hun cultuurgoed’ halen en gebruiken afhankelijk is van

de situatie waarin ze verkeren en waarbinnen ze zich ontwikkelen.

Deze gerichthefd op de concrete situatie heeft als gevolg dat er van

uit wordt gegaan dat een groot scala van factoren de situatie van al—

lochtone jongeren tot een meer of ainder bijzondere kan zaken*). In het

algemeen kunnen we deze factoren in vijf categorieën indelen.

— Sociale en sociaal econoaische factoren:

Goede of slechte deelname aan en perspectieven op de arbeidsmarkt,

het onderwijs; goede of slechte huisvestingssituatie; discriminatie

en stigaatisering.

— Nfgratiefactoren:

oude of jonge leeftijd waarop de migratie plaatsvond; aanleiding tot

de migratie (b.v.: wil de vader gewoon dat de kinderen bij hem wonen

of is de jongere naar Nederland gehaald omdat deze te veel problemen

geeft); ingrijpende gebeurtenissen v66r aigratie (b.v. in hoeverre

had de scheiding met de vader Voor de jongere een ingrijpend karak

ter; verwerking van deze scheiding).

— Ontwfkkelingspsychologiscbe factoren:

continue of discontinue ontwikkeling, intelligentie, emotionahiteit,

e.d.

— tnische identiteit:

In hoeverre behoort hij of zij tot een etnische groep, neemt daaraan

deel en worden contacten met etnisch dezelfde vrienden onderhouden;

in hoeverre ziet hij of zij zichzelf als beschikkend over een eigen

etnische identiteit (afgrenzing).

— Meegenomen identiteit:

Veel of weinig, relevante of irrelevante elementen die uit “het cul

tuur goed” worden meegenomen, al dan niet in reeds veranderde vorm.

Roe deze factoren in situaties waarbij allochtone jongeren zijn betrok

ken eet elkaar in verband staan, is door Ver.eulen wel uitvoerig ge

schetst en geëxploreerd, maar (nog) niet in een theoretisch kader ge—

syste.atiseerd. Dit was ook niet de opzet van zijn onderzoek.

Wei beschrijft hij de wijze waarop diverse factoren een verschillende

fundamentele invloed kunnen uitoefenen op verschillende etnische (sub)

*) Bijzonder in vergelijking met Nederlandse jongeren, maar ook in verge
lijking met andere etnische bevolkingsgroepen of andere groepen binnen
de eigen bevolkingsgroep.
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groepen. Hierbij benadrukt hij steeds het variabele, procesaatfge ka

rakter van de culturele factor en de verbondenheid eet sociaal—econo

mische, politieke en andere processen (Vereeulen, 1985, pag. 12, 13 en

216).

Wanneer er sprake is van een intercultureel contact of interculturele

communicatie, dan dient een te bedenken dat etniciteit niet zonder meer

wordt gevormd door de groep waarin een is geboren en de culturele

noties die men daar geleerd heeft, en kan ook niet worden gelijkgesteld

met de kracht van traditionele bindingen. Concrete ervaringen in het

land van herkomst en in Nederland blijken van essentieel belang voor

etnische identiteitsvorming. Deze ervaringen verschillen van individu

tot individu en van groep tot groep binnen een etnische categorie.

Etnisch bewustzijn blijkt zich te ontuikkelen in constante interactie

eet de omgeving waaraan het tegelijkertijd vorm en betekenis geeft en

moet worden begrepen binnen de context van bredere economische,

politieke en maatschappelijke processen” (Vermeulen, 1985, pag. 185).

Hiermee wordt de betekenis van de culturele factor binnen een etnici—

teitsperspectief niet onderschat. Josselin de Jong noemt in verband

hiermee enkele aspecten waarmee in een cultuurcontact rekening moet

worden gehouden. liet zijn aspecten die goed aansluiten bi] de opvatting

van de culturele factor als procesmatig en variabel (Josselin de Jong,

1972, pag. 92).

1. Het eerste aspect betreft de levensomstandigheden en vloeit Voort

uit de idee dat ‘cultuur’ zin heeft onder bepaalde levensomstandig

heden.

Wanneer deze omstandigheden veranderen, dan brengt dit ook verande

ring in ‘cultuurelemeuten’ teweeg. Ten aanzien van de allochtone

jongere is het dan bijvoorbeeld van belang rekening te houden met

het effect dat de “condition migraute” heeft op de culturele bagage

en de meegenomen identiteit.

2. De nadruk die verschillende culturen leggen op verschillende cul—

tuurelementen i.c. op verschillende plichten.

Dit aspect benadrukt de hierboven aangeduide variatie in meegenomen

identiteiten waarmee bevolkingsgroepen en subgroepen kunnen worden

gekarakteriseerd.

3. De secundaire waarden waarmee gelijke primaire waarden worden

gediend.

Uit aspect benadrukt de verschillen in overeenkomst bij een cultuur—
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contact. De culturen kunnen overeenstemmen in een primaire waarde

als de liefde en zorg voor kinderen, maar in geringere of sterkere

mate verschillen in de technieken waarmee zij deze waarde dienen.

Door aan deze aspecten aandacht te besteden wordt bewerkstelligd dat

problemen van allochtone jongeren niet automatisch worden verengd tot

sociaal—economische problemen of migratieproblemen. Niettemin worden In

deze punten tevens het variabele en procesmatige karakter van cultuur—

elementen benadrukt. Daarnaast blijft liet perspectief sterk gericht op

de situatie zelf doordat het een groot belang hecht aan de eerderge

noemde niet culturele factoren. Het laat vooralsnog open welke factoren

aan de basis liggen van bepaalde probleemsituaties.

Of een cultuurcontact ook een cultuurconflict is, ligt niet bij voor

baat vast.

.2 De keuze voor het etniciteitsperspectief

De noties van Eppink hadden en hebben nog steeds grote invloed binnen

het hulpverleningsveld (vergelijk bijv. Wijn Infokrant, 1985, no.3).

Ze werden naar voren gebracht in een tijd dat er binnen de (jeugd)

hulpverlening aan allochtonen grote behoefte ontstond aan kaders om de

opgedane ervaringen, frustraties en mislukkingen te ordenen en te eva—

lueren. Epplnk biedt in duidelijke’ taal dit perspectief. Hij geeft

ook aan wat de hulpverlener wel en niet moet doen, en zijn adviezen

zijn meestal concreet en direct. Het perspectief voorziet dus in een

model dat relatief eenvoudig en inzichtelijk is en snel orde schept.

Ook ten aanzien van het politefunctioneren heeft dit perspectief door

gewerkt getuige de artikelen van b.v. Ter Haar (1981) en in Mobiel

(1982).

Eppink hanteert een omvattend en statisch cultuurbegrip. Hij benadrukt

hiermee de culturele overeenkomsten tussen (niet—Westerse) etnische be

volkingsgroepen en de verschillen met de Westerse (Nederlandse) bevol

kingsgroep (vergelijk het 3e aspect dat Josselin de Jong noemt).

Naast de brede steun die het perspectief geniet, is van diverse zijden

fundamentele kritiek geuit op zijn noties. (zie Shadid en Koningsveld,

1983, pag 1—8. • en pag 59—63, Vermeer, 1985, pag. 17—21 en Teunekes,

1985).

Ten eerste wordt gesteld dat “een schema met slechts vier kuadranten

op geen enkele wijze recht kan doen aan de geweldige verscheidenheid

aan culturen en subculturen die er nu eenmaal bestaat” (Tennekes,
loot ___ ,l _1— fl1__i:1 —— ,.•‘.— - ,. --



— 93 —

der Heer, 1984, pag. 18/19, Karg, 1986).

Verder wordt gesteld dat het model een te statisch beeld van de cul

tuur geeft en te weinig de mogelijke veranderingen binnen en van de

cultuur in zich verenigt (Shadid en Koningsveld, 1983, pag. 62, en

Tenuekes, 1985, pag. 24). het gevolg is dat de mogelijkheid tot ver

andering wordt ontkend of als zeer beperkt wordt ingeschat. Accultu—

ratie— en assimilatie—processen leiden alleen tot een uiterlijke ver

andering. Het impliceert dat een mensenleven en met name een volwas

sene zich innerlijk niet veel verder ontwikkelt.*)

Daarnaast heeft het statische karakter nog een ander gevolg waarbij

men grote vraagtekens kan plaatsen. “Kwalificaties die het model han

teert (zoals de Harokkaanse vrouw mag niet alleen het huis verlaten,

verdriet tonen, huilen en ziek zijn) leiden al snel tot stereotypie

van de Harokkaanae cultuur” (Shadid en Koningsveid, 1983, pag. 60).

Zonder een geregelde bijstelling is het gevaar niet ondenkbeeldig dat

het model alleen betrekking heeft op extremen.

Tenslotte wordt in de kritiek tot uiting gebracht dat het individuele

gedrag te veel tot culturele factoren wordt herleid, waardoor het

persoonlijke element naar de achtergrond verschuift (Shadid en

Koningsveld, 1983, pag.61 en Karg, 1986).

Kort samengevat komt de kritiek erop neer dat het cultuurperspectief

door zijn breedheid of omvattendheid te weinig binding heeft met de

realiteit. Het leidt door zijn statisch karakter tot stereotypie;

sociale problemen worden verengd tot cultuurproblemen, waarbij andere

bepalende factoren worden veronachtzaamd.

Het onderschat de mogelijke veranderingen die in ‘de cultuur’ van

allochtonen en bij allochtonen persoonlijk hebben plaatsgevonden of

zullen (en kunnen) plaatsvinden.

Daarentegen heeft het in belangrijke mate bijgedragen tot begrip en

respect voor het “anders zijn” van allochtonen en allochtone jongeren.

*) Op zichzelf bovendien een uitgangspunt dat strijdig lijkt met uitgangs
punten van bijvoorbeeld het vormingswerk, volwasseneneducatie of voor—
lichtingskunde (zie Frese’, 1976).

**) “hulpverleningsproblemen hebben niet alleen te maken met cultuurver—
schillen, maar ook met belangentegenstellingen en machtsverhoudingen.
Hen kan zich afvragen of deze veronachtzaming van de factor macht en
belang niet inherent is aan het centraal stellen van de culturele fac
tor (Tennekes, 1985 pag. 24).
Vgl. ook Hendriks, 1981, pa 68/69, die juist de machtsfactor, c.q. liet
“ontbreken van macht’ als 6en van de belanrfjkste factoren ziet die
een minderheid maken tot wat het is (een minoriteit). Dit werkt door in
de hulpverleninsrelatie.

***) Ook ter verklaring van (jeugd)delinquentie bi] allochtone groepen is
het cultuurperspectief te vaag en te beperkt gebleken (zie Haliepaard,
1985, par. 3.1.1).
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het vertegenwoordigt een ‘cultureel relativisee’ dat een erkenning na—
streeft van de eigen normen die een ‘wij—cultuur kenmerken en dat die
normen gelden voor de mensen die hierin leven (vgl. Josselin—de Jong,

1972, pag. 89). “Dit relativisme heeft zeker zijn nut gehad als afweer—

middel tegen westers superioriteitsbesef in contacten met niet—westerse

culturen; maar, ook al kunnen wij er intellectueel geen speld tussen

krijgen wij voelen toch dat er iets aan hapert als wij zelf hardhandig

met de neus op de werkelijkheid gedrukt worden. Kunnen en mogen wij met
name de concentratiekampen en de Jodenvervolgingen van het nationaal—

socialistische Duitsland ook zonder meer accepteren op grond van de

relativistische redenering dat die dingen nu eenmaal in overeenstemming

waren met de daar en toen geldende cultuur?” (Josselin—de Jong, 1972,
pag.91).

liet is dus de vraag tot hoever de ene cultuur moet gaan in zijn begrip

voor de andere? Voor welke elementen kan wel begrip en respect opge

bracht worden en voor welke elementen niet? Deze vragen vertegenwoordi

gen een dilemma dat onherroepelijk optreedt wanneer ‘twee culturen’ met

elkaar in contact komen, gen ‘cultureel relativisme’ dat inherent is

aan het model van Eppink biedt hierin geen uitweg.

Bij ne natie van ‘etnische identiteit’ kunnen we als belangrijkste

kanttekening plaatsen dat het nog zeer weinig is uitgewerkt.

Zo bijvoorbeeld wordt het cultuurbegrip in dit perspectief wel als een

dynamisch concept opgevat, maar dit is nog weinig onderzoekbaar gemaakt

(zie Koot en Uniken Venema, 1985, par. 6 en Tennekes, 1985, 30—35).

Verder wordt de natie van ‘etnische identiteit’ gekenmerkt door een

open karakter. Wanneer met deze natie wordt gewerkt in het kader van

hnlpverlenïngsrelaties, huisvestingsproblemen, of in ons geval, poli—

tiecontacten, dan zijn altijd andere theoretische uitgangspunten nodig

die betrekking hebben op het specifieke gebied. De natie van etnische

identiteit kan dus alleen maar een aanvullend perspectief zijn voor

problematiek waarbij allochtonen betrokken Zijn.

Rij deze laatste opmerking is het de vraag of dit ook inderdaad als

punt van kritiek moet worden opgevat. Een dergelijk perspectief biedt

immers de mogelijkheid om uit te gaan van algemene uitgangspunten die

voor iedereen van toepassing zijn (t.a.v. de verklaring van jeugddelin—

quentie kan bijv. worden uitgegaan van een theorie over algemene jeugd—

problematiek (zie ook Naliepaard, 1985, par. 3.1.1.). Wat betreft de

politiecontacten kan worden aangesloten bij de theoretische uitgangs

punten zoals deze in het tweede hoofdstuk zijn geformuleerd en in het

derde en vierde hoofdstuk zijn uitgewerkt.
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Anders dan in een cultuurperapectief is de gehele notie van ‘etnische

identiteit’ erop gericht recht te aoen aan de realiteit en de daarbin

nen gevonden variatie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om naast de

variabele ‘cultuur’ de invloed van migratiefactorea, sociaal—economi

sche factoren en maatschappelijke processen als stigmatisering en dis

criminatie in het blikveld te houden. De notie dat allochtone jongeren

‘zich tussen twee culturen’ bevinden en ‘dus’ identiteitsconflicten

hebben lijkt al te simpel (zie ook Karg, 1986).

In verband met een ‘intercultureel contact’ inventariseert het etnici—

teitsperspectief alle factoren die dit contact bevorderen of belemme

ren. Nog belangrijker is dat dit perspectief de aandacht opeist voor de

concrete situatie waarin dit contact plaatsvindt. Het anwoord op de

vraag of culturele verschillen een belemmerende (of bevorderende) rol

spelen, moet altijd worden gezien in het licht van de aard en bedoeling

van die situatie. In dit onderzoek hebben we het meestal over die si

tuaties waarin de politie een reactie moet geven op een delict. Of de

culturele factor hierin bevorderend of belemmerend werkt moet worden

afgelezen aan zijn bijdrage tot of afbraak van een adequaat verloop en

adequate uitkomst van het politiecontact. En eigenlijk gaat hier nog

iets aan vooraf. Eerst moet immers worden vastgesteld of de culturele

factor Uberhaupt wel van invloed is. liet kan best zijn dat de culturele

factor in deze zin een irrelevant gegeven is.

Verder biedt het etniciteitsperspectief een plausibele uitweg om niet

te vervallen in de extreme consequenties van een cultureel relativisme.

Ten eerste is liet thema van ‘respect voor elkaars cultuur’ alleen rele

vant indien culturele factoren (de cultuurverschullen) van invloed zijn

op liet verloop of uitkomst van het “cultuur contact” (in ons geval het

politiecontact). Pas wanneer het van invloed is op het contact, wordt

liet zinvol te spreken over ‘respect en begrip’ dat wel of niet nodig

is.

Hieruit kunnen we als tweede punt afleiden dat hoe groter de bijdrage

van de culturele factor aan een adequaat (politie) contact is, des te

meer rekening men er mee zal moeten houden en wellicht dient te stimu

leren. Indien echter de culturele factor een adequaat verloop en uit

komst van het contact belemmert, dan verdient deze “geen respect.*)

* Met deze uitweg zi]n we uiteindelijk beland op het niveau waarop elke
factor wordt beoordeeld op zijn wenselijkheid of onwenselijkheid. Op
dezelfde wijze worden immers andere factoren beoordeeld die van invloed
zijn op het politiecontact. Ook aspecten als de signaleringsfunctie,
houding van de rechercheurs, de dienstroosters, ete. worden beoordeeld
naar de mate waarin ze een adequaat verloop en uitkomst van liet poli—
tiecontact bevorderen of belemmeren.
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liet voorgaande betoog is wellicht wat theoretisch en abstract vau ka
rakter. Om deze reden zullen we in de volgende subparagraaf ter illu
stratie een casus bespreken die zowel vanuit het cultuurperapectief als
het etniciteitsperspectief wordt becommentarieerd.

Gevalsbespreking: een wegloopster*

De casus

liet meisje is 16 jaar en woont ruim 5 jaar in NeOerland.

haar vader woont en werkt hier al 13 jaar; het laatste jaar zit hij
zonder werk.

In Marokko heeft ze nooit enig Onderwijs genoten; dit mocht niet. Door
naar Nederland te komen had ze gedacht dat dit zou veranderen. Ze heeft

vijf maanden op school gezeten. Toen mocht ook dat niet meer.

Eigenlijk heeft ze altijd thuis gewerkt in het huishouden met haar moe
der. Ze moest zorgen voor haar vier jongere broers en zusjes. Haar

vader mopperde vaak; zei “je moet dit doen of dat doen”. Ze zegt, “ik

denk dat hij mij lastig vindt”.

In Nederland had ze weinig contact met anderen. Er woont geen familie

van hen in Nederland. Alleen met een buurmeisje onderhield ze contact.

Vanaf haar 14e jaar ging ze steeds meer protesteren. Ze ging vaker uit

huis, en kreeg daardoor meet vriendinnen.

hij thuiskomst leidden deze uitjes altijd tot ruzie, vooral met de

vader. Ze moest in die periode veel slaag incasseren. Vanaf haar 15e is

ze diverse malen van huis weggelopen, tot vier keer toe. Steeds beloof

de de vader beterschap en meer Vrijheid. Ook zou ze naar school mogen

gaan. De politie heeft zelfs tot twee keer toe met haar en haar vader

een contract gesloten waarin stond wat ze wel en niet mocht doen (dit

betrof voornamelijk het volgen van onderwijs). Iedereen heeft toen

getekend. In dat kader is er ook contact geweest met de onderuijsin—

spectie en een internationale schakelkias (ISK). Maar steeds draaide

het erop uit dat de vader zich niet aan de afspraken hield. Vier maan

den geleden is ze voor het laatst weggelopen. Ze kwam toen bij het

J.A.C. terecht. Die heeft geregeld dat ze hij een gezin onderdak kreeg

voor ongeveer drie weken. Nu zit ze in een teHuis.

* Niet zonder reden is voor de gevalsbespreking het verhaal van eenwegloopster gekozen. Het blijkt dat “culturele aspecten” vooral in deprobleemcontacten van betekenis zijn voor het politiefunctioneren. Inleite wordt hiermee in kwalitatieve zin de keuze voor het etniciteits—perspectief ondersteund.
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In het tehuis heeft ze het erg naar haar zin. Ze heeft nieuwe kleren

gekocht en make—up. Ze rookt. Ze vindt het belangrijkste dat ze nu naar

school gaat Çhuishoudschool). het is wel moeilijk, vooral met de taal

heeft ze veel problemen, Op school volgen ook andere Marokkaanse

meisjes het onderwijs. Met deze meisjes trekt ze veel op, maar eigen

lijk kan ze met alle meisjes erg goed opschieten.

Ze heeft een Marokkaanse vriend die ze echter sinds drie maanden niet

meer heeft gezien. Dit mag ook niet, want de kans is groot dat de vader

achter haar adres komt.

Dit vindt ze erg jammer want als ze problemen heeft dan bespreekt ze

die graag met haar vriend of een goede vriendin. Deze geven haar raad

die ze vaak opvolgt (maar niet altijd).

Als ze niet naar school gaat verblijft ze voornamelijk in het tehuis.

Met een paar vriendinnen maakt ze haar huiswerk, kijkt t.v., e.d. (maar

niet breien!). Op vrijdag is het koopavond, dan gaat ze de stad in.

Wanneer we haar vragen waar ze het liefst is, dan zegt ze direct en

spontaan: school! “het is een leuke school, het studeren is leuk en je

bent tenminste de gehele dag weg; het zijn fijne vriendinnen’”.

Aan haar godsdienst doet ze momenteel niet veel meer, dit in tegen

stelling tot de periode dat ze thuis woonde.

Ze maakt zich zorgen over het contact wet haar ouders, dat wil zeggen

haar moeder, hoe haar vader over haar denkt vindt ze niet belangrijk.

Ook maakt ze zich zorgen hoe nu het contact tussen haar ouders is....

In verband met haar toekomst maakt ze zich zorgen om geld en huisves

ting. De tehuisplaatsing is maar een tijdelijke oplossing en op zich

geen goede.

Wat betreft de ontvangen hulp is ze zowel positief als negatief. het

JAC. heeft haar erg goed geholpen, met die mensen kan ze goed praten:

die begrepen haar. De politie is ook prima; die hebben van alles gepro

beerd en toen het niet lukte, bleven ze achter haar staan. Voor de

maatschappelijk werkster heeft ze geen goed woord over. Die begrijpt

haar steeds verkeerd. Die wil het huidig verblijfadrea doorgeven aan

haar vader; die wil dat ze met elkaar praten. De rechercheur zelf zegt

overigens dat de kloof tussen vader en dochter wel erg groot is gewor

den sinds de uitnuisplaatsing.

Intarpretatie vanuit het cultuurerspectief

Een interpretatie van deze problematiek vanuit het cultuurperspectief

levert het volgend beeld op.

het meisje lijkt naar westerse begrippen extreem strikt te zijn gehou

den. Zij heeft echter een belangrijke functie in het gezin en moet als
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oudste dochter haar moeder bijstaan in de verzorging van de jongere
kinderen. Door zich reeds op jonge leeftijd aan deze taken te laten
wijden, wordt ze ingeleid en geoefend voor haar toekomstige rol van
vrouw en moeder. Dat het meisje niet naar school mag wordt begrijpelijk
indien we de intentie van de vader —om de eer en maagdeïijkheid van het
aeisje te behoeden— erbij betrekken. Het is niet ongewoon om meisjes
vanaf hun 12e jaar thuis te houden (de leeftijd waarop ze overigens
migreerden). Door de migratie is wellicnt ook de taak van de moeder
extra zwaar geworden (ze hebben geen familie in Nederland) zodat deze
de hulp van de dochter goed kan gebruiken.

Na enkele jaren protesteert het meisje tegen haar beperkte bewegings
vrijheid en begeeft zich steeds vaker op onacceptabele momenten uit
huis. Doordat ze de geboden en verboden van de vader bi] herhaling in
de wind slaat, ziet deze zich genoodzaakt haar met slaan te bestraffen.
Naast het protest reageert het meisje met weglopen, zodat ook de bui
tenwereld van de problemen kennis krijgt. Voor de vader betekent dit
een schande die moeilijk te verwerken valt. Mogelijk speelt ook mee dat
het meisje zich steeds westerser gaat gedragen en kleden. Dit kan de
vader niet accepteren.

Deze tekenen van verwesterlijking moet men overigens niet zien als een
uiting van persoonlijke aanpassing. Indicatief hiervoor Is haar gedrag
in het tehuis. Nu ze zich buiten de invloedssfeer van de ouders weet
“slaat ze door”; plotseling kleedt en gedraagt ze zich geheel naar wes
terse maatstaven (roken en drinken). Deze plotselinge ommezwaai is te
kenend voor een schijnaanpassing; van innerlijke verwerking of accep
tatie van deze maatstaven is waarschijnlijk geen sprake.

Dat de politie in dit geheel een bemiddelende positie inneemt lijkt

terecht. Aan deze bemiddeling geeft de politie zelfs een officieel ka
rakter door de overeenkomst op schrift te stellen en door alle partijen
te laten ondertekenen. Hiermee wordt een beroep gedaan op de erecode
van de partijen om zich aan de afspraken te houden. Dat de vader zich
niet aan dit contract houdt geeft aan dat er dieperliggende problemen
zijn. Misschien is hierbij de vriend van het meisje van betekenis. Wel
licht is zij reeds als huwelijkspartner aan een ander toegezegd, zodat
de vader niet kan dulden dat ze deze vriend ontmoet. Hij moet zich dan
wel aan het contract onttrekken. Dat het meisje zo negatief is over de
maatschappelijk werkster lijkt niet geheel terecht. Gezien haar waar
schijnlijke schijn aanpassing is deze afkerigbeid van de aangeboden
hulp slechts uiterlijke schijn; mogelijk ingegeven door de angst dat
indien de vader achter het adres komt, dan ... De relatie met het gezin
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is essentieel, zonder de binding met het gezin komt ze binnen afzienba

re tijd in een leegte. Tot aan haar 14e jaar is ze immers opgegroeid in

de beslotenheid van dit gezin en de eigen gemeenschap. De rechercheur

lijkt dit te erkennen, omdat ook hij de grote verwijdering ziet binnen

zo’n korte tijd. De angst dat de vader het verblijfadres te weten komt,

is tevens een indicatie dat het meisje nog niet verstoten is; de kans

op herstel van de relatie met het gezin en terugkeer is dus nog aanwe

zig Çofschoon de tehuisplaatsing dit wel heeft bemoeilijkt).

Wanneer we de bovenstaande interpretatie overzien, dan lijkt deze zeer

plauaibel. De meest belangrijke factoren die tot de problemen hebben

geleid lijken immers in kaart gebracht. Ook wordt het met deze inter

pretatie mogelijk de hulpverlening te evalueren.

Interpretatie vanuit het etniciteitserspectief

Vanuit het etniciteitsperspectief worden bij deze cultuur interpreta

tie” echter belangrijke kanttekeningen geplaatst.

— Door de nadruk te leggen op de culturele component belandt men auto

matisch bij een refereatiekader dat bij de vader wordt gelegd. Het

lijkt erop alsof we de problematiek en het gedrag van het meisje zien

door de bril van de vader. Afgezien van de vraag of “de sterkte” van

deze bril wel klopt, wordt hiermee geen recht geoaan aan de zienswij

ze en het handelen van het meisje.

— Zo blijkt voor het meisje de vriendenkring een belangrijk referentie—

kader die ze op evenwichtige wijze gebruikt. (ze heeft kennissen gn

vrienden; uitgaansvriendea n vrienden waarmee je problemen be

spreekt). het cuÏtuurperspectief onderschat dit gegeven.

— Deze onderschatting betreft ook de reden van het weglopen. Liet meisje

zelf beschrijft de concrete omstandigheden als reden; de vader hield

zich niet aan de afspraken, ze moest dus wel weglopen; het is een

logisch gevolg.

Vanuit het cultuurperspectief blijven andere (mogelijke) factoren die

tot de problemen hebben geleid sterk onderbelicht.

— Zo is het de vraag welke invloed de langdurige scheiding (tussen het

tweede en twaalfde levensjaar) met de vader heeft gehad op de relatie

vader—dochter. Was de verhouding voordat alle problemen begonnen al

niet slecht?

— Door de migratie zijn de levensomstandigheden veranderd. Door de

afwezigheid van de familie en vrouwengemeenschap, ontbrak voor het

meisje langere tijd de mogelijkheid tot sociale contacten. In hoever—
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re is de vader op dit ernstig gesis ingegaan?

In hoeverre heeft de vader zich gerealiseerd welke de invloed is van
de veranderde levensosstandigheden op ‘zijn cultuur’, en de verande
ringen die hierin noodzakelijk zijn?

— Belangrijk hierbij lijkt dat de vader werkloos is. Het is de vraag
welke invloed deze factor heeft op de gezinarelaties.

Door Zijn permanente aanwezigheid kost het .eiaje nog sterker onder
controle te staan.

— De wens van het meisje os naar school te gaan verwijst niet alleen
naar de behoefte tot sociale contacten, naar ook naar de neer funda—
eentele (oatwikkelingspsycnologische) behoefte tot leren.
Is door de ouders aan deze behoefte voldoende aandacht geschonken?

In tegenstelling tot het cultuurperspectief — dat louter begrip en
respect eist voor de culturele achtergronden wordt het vanuit het
ecniciteitsperspectief mogelijk elesenten van de ‘culturele bagage of
meegenomen identiteit’ van de vader te bekritiseren.

— Is het mogelijk dat de beperkingen die aan het meisje worden opgelegd
ook naar uarokkaanse begrippen” of volgens het begrip in de eigen
etnische gemeenschap, te vergaand zijn?

— In hoeverre verzaakt de vader andere ‘culturele’ plichten?
— Het etniciteitsperspectief heeft als consequentie dat uitdrukkelijk

aandacht wordt besteed aan “hoe het meisje over deze thesa’s denkt”.
Het stelt de mondigheid van de jeugdige centraal, door Lie. of baar in
dit licht serieus te nemen. Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor de
hulpverlening. Wat betreft de ‘culturele factor’ gaat het er om na te
gaan in hoeverre de meningen van de ouders en het meisje Hierin over—
eenatenmen. De uitkomst hiervan bepaalt in welke richting de hulpver
lening zich moet ontwikkelen; Soet de oplossing binnen het etnisch
systeem waarvan de ouders deel uit maken gezocht worden of daarbui

ten?

Het cultuurperspectief heeft als consequentie dat wanneer de hulpverle
ner oog heeft voor de achtergronden, sea al veel gewonnen heeft f in z’n
meest zuivere vorm overigens heeft het cultuurperspectief als consequ
entie dat alleen hulpverleners met dezelfde cultuur als de hulpvrager
effectief hulp kunnen verlenen). Het etniciteitsperspectief stelt

daarentegen de concrete situatie centraal en eist verder de aandacht
voor wat de jongere bezig houdt en hoe deze zijn wereld invult en waar—
deert. Het betekent dat de hulpverlening ook een jas moet aantrekken

die passend is voor deze situatie. En dit is zeker niet bij voorbaat
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“een culturele jas”.

Tot zover de bespreking van de twee perspectieven op problematiek van

allochtone jongeren.

De uitvoerige uiteenzetting van de keuze voor dit perspectief vindt

zijn grond in het gegeven dat dit perspectief op fundaaentele punten

afwijkt van de benaderingswijze die in het hulpverlenfngsveld en in pa—

litieverband gebruikelijk is (nI. een benadering waarbij het cultuur—

conflict centraal staat). Deze uitvoerige bespreking impliceert overi

gens niet dat we in dit onderzoek aan alle aspecten uit dit perspectief

of zelfs aan de meeste aspecten voldoende recht kunnen doen. Zo bij

voorbeeld krijgt de grote variatie die er kan bestaan binnen en tussen

de diverse bevolkingsgroepen weinig aandacht. liet onderzoek is primair

gericht op een aeer algemeen inzicht in het functioneren van de jeugd—

politie jegens enerzijds autochtonen en anderzijds ailochtonen*). Een

dergelijke nadruk op algeeene aspecten lijkt noodzakelijk, niet in de

laatste plaats omdat het etniciteitaperspectief vooral een aanvullende

functie heeft. Wil het voldoende tot zijn recht komen, dan moet het

steunen op ‘een theorie omtrent het politiefunctioneren. Zoals we eer

der hebben aangeduid ontbreekt die nog in voldoende mate (zie par.

2.1).

In dit kader geeft het etniciteitsperspectief ons als richtlijn mee;

een groot scala van factoren te exploreren en na te gaan welke invloed

deze hebben. Uierbij dienen in het bijzonder de fundamentele (of

structurele) van de meer marginale factoren te worden onderscheiden,

zonder de relevant. culturele of etnische aspecten uit het oog te ver

liezen.

Dit laatste komt in het hiernavolgende meer uitdrukkelijk aan de orde

doordat we trachten te achterhalen 6f en in hoeverre ‘de culturele

factor’ een rol speelt in het politiecontact. Denkend vanuit het cul—

tuurperspectief zal deze rol een fundamentele zijn en zal deze een gro

te verklaringakracht hebben. Vanuit het etniciteitsperspectief gerede

neerd zal de invloed van dit aspect sterk variëren per contact en moge

lijk zelfs een irrelevant gegeven blijken te zijn. In het hiernavolgen—

de zullen we pogen na te gaan welke van deze twee consequenties in het

verzamelde materiaal te herkennen zijn.

*) Voorzover dit practisch mogelijk was, heeft dit perspectief als n van

de vertrekpunten van het onderzoek een directe invloed gehad op de ont

wikkeling van de onderzoeksiastrumenten (zie hfdt. 1). In een volgend

onderzoek zou echter in veel grotere mate aan de mogelijke varieteit in

etnische identiteiten aandacht besteed moeten worden (in het bijzonder

de subjectieve beleviug van een etnische identiteit verdient dan meer

aandacht).
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6. POLITIECONTACTEN MET OF ZONDER HULP

In dit boofdsuk worden de resultaten gepresenteerd van de vergelijking
tussen allochtone en autochtone contacten hij drie afdelingen jeugd—
politie. Deze uitkomsten vormen het basismateriaal waarmee de probleem—
stelling van dit onderzoek kan worden beantwoord (zie par. 1.1).
Enerzijds heeft deze probleemstelling betrekking op een vergelijkende
beschrijving van het functioneren van de jeugdpolitie jegens allochtone
en autochtone jongeren. Anderzijds heeft ze betrekking op het signale
ren van knelpunten en mogelijkheden binnen de allochtone politiecontac—
ten in het licht van een optimale start van een hulpverlening.

in het verloop van dit verslag hebben de hiermee verband houdeade on—
derzoekavragen een nadere toespitsing gekregen. Dit is met name naar
aanleiding van de theoretische bespreking uit het tweede hoofdstuk ge
beurd. Op basis van het voorgaande kunnen we deze vragen opnieuw verder
uitwerken. Ze vormen de leidraad voor dit hoofdstuk. De belangrijkste

toespitsingen zijn als volgt:

1. Bestaan er verschillen tussen de allochtone en autochtone jongeren
wat betreft de inhoud en onderscheidende kenmerken van de politie—
contacten met en zonder hulp?

bestaat er een verschil in de mate en inhoud van de geboden hulp?
verschilt de mate en inhoud van de signaleringsfunctie voorzover

deze van invloed is op het ontstaan van hulp?

bestaat er een verschil in de invloed van “het subjectieve moment”

(de inschatting door de rechercheur van de ontuikkelingskansen van
de jongere)?

hoe is de relatie signalering—afdoening—hulpverlening bij Contac

ten met allochtone jongeren?

zijn er verschillende afdoeningacriteria in het geding?

Zoals men uit het voorgaande hoofdstuk kan opmaken, hebben deze vra
gen voornamelijk betrekking op delictcontacten. De probleemcontacten
zijn tot nu toe in beperkte mate aan de orde gesteld. Ten aanzien

van deze contacten zijn de volgende vragen van belang.

• bestaat er een verschil tussen allochtone en autochtone jongeren

in de door hen opgegeven problematiek?

in welke mate wordt deze problematiek bij allochtone en autochtone
politiecontacten door de rechercheurs gesignaleerd?

• bestaat er op dit terrein een verschil in aard en inhoud van de
hulpverlening?
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In meer algemene termen wordt nagegaan 6f en in hoeverre culturele

aspecten een rol Spelen in het politiecontact.

2. In welke mate verschillen de drie steden naar inhoud en karakter van

hulpverlening wanneer het om allochtone jongeren gaat?

• in hoeverre spelen bij Rotterdam ook bij allochtonen de ingeschat—

te ontwikkelingskansen een af doeningsverzwarende rol?

• vindt de geboden hulp ook bij allochtonen voornamelijk in samen

hang met een proces—verbaal plaats?

• vormen in Eindhoven de contacten met ouders ook voor ailochtone

jongeren het meest centrale kenmerk van hulpverlening.

vormt in Utrecht de diversiteit in de actieve hulp ook voor al—

loclitone jongeren het meest centrale kenmerk.

3. Bestaat er bij allochtone jongeren een verschil in de reactie vanuit

de omgeving naar aanleiding van het delict of probleeagedrag tussen

contacten met en zonder hulp?

Paragraaf 6.1 bespreekt de resultaten van de vergelijking in delictcon—

tacten. De indeling van deze paragraaf is analoog aan de indeling van

hoofdstuk 3. In paragraaf 6.2 worden de verschillen tussen de drie af

delingen samenvattend beschreven. Paragraaf 6.3 bespreekt de probleem—

contacten. Paragraaf 6.4 vormt het slot van dit hoofdstuk en bespreekt

onder meer het politlecontact zoals de jongere deze ervaart.

6.1 Delictcontacten

Over het algemeen blijkt er geen verschil tussen allochtone en autoch

tone contacten In de mate waarin rechercheurs naar aanleiding van ge

pleegde delicten de ouders, school of hulpverleningsinstellingen acti—

veren.

Ofschoon er in het algemeen enkele kleine verschillen gemeld kunnen

worden, geeft de differentiatie naar bevolkingsgroepen een beeld dat

reeds eerder op basis van het registratieonderzoek is geschetst (zie

Allochtone jongeren bij de Jeugdpolitie, deel 1, par. 3.3.4)

*) Zo bijv. komt in het algemeen tot uiting dat rechercheurs het persoon
lijk contact met de ouders van allochtone jongeren relatief vaker ach
terwege laten (371 tegen 19,5% bij autochtone jongeren; p=.O1, Cramers
V =.19). Dit suggereert enigszins een beeld van weinig aandacht voor
direct contact met allochtone ouders. De differentiatie naar bevol
kingsgroepen en politieafdeling corrigeert dit door een relatief grote
re aandacht voor de ouders van Marokkaanse jongeren. Gevolg is dat in
het algemeen toch het beeld van geen tot weinig verschil overheerst.



— 104 —

Ook in de verwijzingen bestaan geen tot kleine verschillen tussen al—
lochtone en autochtone contacten; niet in de mate waarin wordt verwezen
als de wijze waarop dit gebeurt (met een briefje doorsturen of actief
telefonisch het contact tussen jongere en instelling leggen). Verder
verschilt ook de reden of aanleiding waartoe is verwezen nauwelijks.

Wat betreft de kenmerken die volgens het algemene kader een grote in
vloed uitoefenen, kunnen we eveneens kort zijn. Zowel de mate waarin de
diverse signaleringadimensies aan de orde komen als het aantal signale—
ringsdimeasies komen voor allochtone en autochtone contacten overeen.
Ook de mate waarin de rechercheurs over enigerlei voorkennis beschikken
verschilt niet. Ten slotte zien we geen verschil in de mate waarin de
rechercheurs de ontwikkelingskansen van de jongereen als goed of slecht
inschatten, liet enige opvallende verschil is dat bij allochtone contac
ten vaker een neutrale inschatting wordt gemaakt (23,5% tegen 11% hij
de autochtone contacten). Een gegeven dat — zoals we later zullen
zien — niet zonder betekenis is (zie ook bijlage IV, tabel....).

).1.1 De ‘culturele factor’

Ondanks de grote overeenkomsten in de mate en inhoud van de hulpverle
ning, kan het voorkomen dat de hulp in verband met allochtone contac
ten een bijzonder karakter krijgt door voorkomende cultuurverschillen
of verschillen die op direct zichtbare wijze met een bijzondere
situatie van allochtone jongeren te maken hebben. Om deze reden hebben
we bij de observatie van allochtone contacten geïnventariseerd in
hoeveel gevallen de rechercheurs zelf deze relatie in hun handelen tot
uiting brachten.

In 25% van de allochtone delictcontacten zijn dergelijke ‘culturele
aspecten’ herkenbaar. De inhoud hiervan en de momenten waarop het tot
uiting komt, varieert in grote mate. Soms komt dit tot uiting tijdens
het verloop van het politie—onderzoek.

Tijdens de in verzekering stelling verzoekt de jongen aan de
rechercheur of deze door wil geven dat hij geen varkensvlees
eet. De rechercheur geeft de jongen te kennen dat hij dit een
hypocriet gedoe vindt; “je steelt als de raven en doet alles
wat God of Mohammed verboden heeft”.
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Soms leidt het er toe dat men om deze redenen bepaalde activiteiten

nalaa t.

De rechercheur heeft getracht telefonisch contact met de’

ouders op te nemen. De telefoon wordt wel opgenomen, maar aan

de andere kant van de lijn begrijpt niemand waar de recher

cheur het over heeft. De rechercheur zegt: “De ouders zelf

zijn er niet en verder spreekt niemand daar Nederlands”.

In n geval lijkt het er toe te leiden dat de jongeren hun “alloch—

toon—zijn” gebruiken om het politie—onderzoek te vertragen of te ver—

warren.

De school heeft de jeugdpolitie ingeschakeld in verband met

een diefstal uit een buurthuis. Ze verdenken twee van hun

Turkse leerlingen. De lerares hoopt in het bijzonder op een

opvoedend effect vanuit de jeugdpolitie omdat deze leerlingen

in het algemeen zeer onÂiandelbaar zijn. Tijdens het contact

krijgt de rechercheur nauwelijks contact met deze leerlingen

omdat ze zo slecht Nederlands spreken. Net contact met de

Vader verloopt al niet veel beter en maakt het geheel nog wat

gecompliceerder, tij negeert wat de rechercheur zegt en legt

hem allerlei klachten voor die hij heeft over de school en

over de politie. Uiteindelijk seponeert de rechercheur de

gehele zaak “gezien de geringe ernst van de diefstal”. De

leerlingen worden naar huis gestuurd.

Tijdens het vervolginterview dat we een half jaar na het

politiecontact bij de leerlingen afnemen, blijken deze uit

stekend Nederlands te kunnen spreken.

Tenslotte komt het voor dat in overleg met derden getracht wordt op

creatieve wijze ‘cultuurejementen’ te integreren in de activiteiten

zodat een op het individu afgepaste afhandeling wordt verkregen.

Tijdens het contact in verband met een winkeldiefstal door

een Marokkaanse jongen en zijn vriend wordt voor het gesprek

met hun vaders een tolk ingeschakeld.

De jongen —die het uiteindelijk blijkt te hebben gedaan—

wordt door de rechercheur opgedragen in het openbaar (dus in
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het bijzijn van de vaders en de tolk) zijn vader excuses aan
te bieden. Na veel pijn en moeite doet de jongen dat; hij
bezegelt zijn verontschuldiging door een kus op het
hoofd van de (zittende) vader. De rechercheur legt uit dat
hiermee de kans op slaag voor de jongen wordt verminderd.

Het voorgaande maakt duidelijk dat over het algemeen culturele aspecten
in beperkte mate op expliciete wijze in een politiecontact tot uiting
komen. Uit de diverse beschrijvingen blijkt tevens dat de rechercheurs
op zeer diverse wijze reageren. Dit veronderstelt dat ook de vormen
waarin culturele aspecten zich uiten en van invloed zijn op het contact
in sterke mate varieert. Een variatie die door het etniciteitsperspec—
tief als kenmerkend wordt gezien.

In feite is het bovenstaande mln of meer een illustratie dat er in het
contact met allochtonen jongeren aspecten naar voren kunnen komen die
aan het contact een bijzondere kleur geven. Van een systematische
fundamentele invloed lijkt echter over het algemeen geen sprake te
zijn.

.1.2 Kenmerken van contacten met hulp

Nu we de vraag naar verschillen in mate en invloed van geboden hulp in
algemene zin hebben beantwoord, is de volgende vraag: worden de
allochtone delictcontacten waarin rechercheurs hulp verlenen, door
andere aspecten gekenmerkt dan de vergelijkbare contacten met autoch
tone jongeren. In de onderstaande tabel zijn kenmerken weergegeven van
achtereenvolgens allochtone en autochtone delictcontacten die het meest
bijdragen aan het onderscheid in contacten met en zonder hulp.

* Een cultuurperspectief voorspelt dat deze culturele aspecten in wezeneen eensluiaende strekking en effect sorteren. Vanuit deze gedachtekunnen we verwachten dat de hier beschreven gebeurtenissen samenhangenmet bepaalde aspecten van het politiecontact. Dit blijkt op de door onsonderzochte aspecten niet het geval te zijnS althans wat betreft deaspecten die volgens het in hoofdstuk 3 en 2 uitgewerkte kader relevantzijn (signalering, afdoening, ontplooide hulp, afdoenfngscriteria,voorkennis, e.d.). Dit betekent dat culturele aspecten in beperktemate en op zeer variabele wijze van invloed zijn op een delictcontact.Ze bevorderen noch belemmeren het verloop ervan.
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Tabel 20 Combinatie van variabelen met het grootste discriminerend

vermogen tussen delictcontacten met of zonder hulp

(allochtonen en autochtonen)

Allochtone contacten

1. Signalering verdachtenset

2. Tijdstip waarop het politie—

contact eindigt

3. Voorkennis bij de rechercher—

cheur omtrent de situatie van

de jongere

p .000

Z goed ingedeeld 70,5%

(n10l)

4. Signalering school

rela tioneel

5. leeftijd van de jongere

6. type delict

Autochtone contacten

1. Signaleriug thuissituatie

2. Leeftijd van de jongere

3. Tijdstip waarop het politie—

contact eindigt

= .0000

% goed ingedeeld 74,5%

(n108)

4. Signalering school

relationeel

5. aantal medeverdachten

6. De door de rechercheur

fageschatte ontwikke—

lingskausen

Zowel bij de allochtone— als bij de autochtone politiecontacten zien we

dat een sterke signaleringsfunctie een belangrijk kenmerk is waarin oe

contacten met hulp zich onderscheiden van de contacten zonder hulp.

Dit is in overeenstemming met het algemene beeld dat in hoofdstuk 3 is

geschetst. Hierbij openbaart zich wel een belangrijk verschil. Bij de

allochtone contacten is de signaleringsdimensie ‘verdachtenset het

belangrijkste onderscheidend kenmerk. Bij de autochtonen is dit de di

mensie • thuissituatie’
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Ook wanneer we de analyse beperken tot variabelen die betrekking hebben
op het verloop van het contact (zie par. 3.2 ), dan neemt de sigaale—
ring van de thuissituatie in verband met allochtone contacten een be
scheiden rol in. Tevens komt in deze gedetailleerde analyse naar voren
dat de variabele tijdstip waarop het politiecoatact eindigt — daarmee
wordt gesuggereerd dat het ontstaan van hulp afhankelijk is van de
beschikbare tijd — bij allochtone contacten een grotere invloed heeft
dan bij autochtone contacten, Uit deze meer gedetailleerde
discriminantanalyse komt verder tot uiting dat het ‘subjectieve moment
in het politiecontact” (de door de rechercheur ingeschatte
ontwikkelingskansen van de jongere) bij autochtone contacten wl en bij
allochtone contacten niet van invloed is op de hulpverlening.
Uit de tabel blijkt wel dat alleen bij allochtone contacten de voorken
nis omtrent de situatie van de jongere een belangrijke voorwaarde is
voor de hulpverlening door de rechercheur.

Over het algemeen komt uit de diseriminantanalyse naar voren dat de
condities of omstandigheden waarbinnen van liulpverleningsactiviteiten
sprake is, verschillen voor de allochtone en autochtone contacten.
Dit, in tegenstelling tot het hiervoor beschreven gegeven dat er weinig
of geen verschillen bestaan in de mate en de inhoud van de gebode hulp.
In de volgende twee paragrafen trachten we derhalve meer inzicht te
geven in de samenhang tussen deze verschillende omstandigheden.

.1.3 De signalering

In overeenstemming met de resultaten uit het derde hoofdstuk maakt de
voorgaande paragraaf duidelijk dat de signalering een belangrijke fac
tor is voor een actievere opstelling van de rechercheurs.

een van de vragen die we ons aan het begin van dit hoofdstulk stelden
is:

verschilt de mate en inhoud van de signaleringsfunctie voor zover deze
van invloed is op het ontstaan van hulp? Hierover gaat de volgende
tabel.



— 109 —

Tabel 21 Contacten met en zonder hulp naar het aantal signalerings—

dimensies bi] allochtone en autochtone contacten (in X)

Allochtone contacten Autochtone contacten

geen of 1 2 tin 3 4 t/n 6 geen of 1 2 t/m 3 4 t/n 6

u32 n38 n37 n31 n=60 n=43

contacten met 22 37 62 19,5 43,5 32,5

hulp

contacten zonder 78 63 37 80,5 56,5 67,5

hulp

100 100 100 100 100 100
Chi—kwadraat toets:
allochtone contacten p = .002 Cramers V =.33
autochtone contacten p . 07 Cramers V . 19

We zien dat bij allochtone contacten de kwantiteit van de signalering

een belangrijke indicatie is voor de ontplooiIng van huipverleningsac—

tiviteiten. Bij de autochtone contacten is deze relatie veel minder

sterk. Dit duidt erop dat bij autochtone contacten vooral bepaalde di

mensies van betekenis Zijn voor de hulpverlening.

in het bijzonder lijkt de thuissituatie van belang. Wanneer bijvoor

beeld veel ruzie tussen jongere en ouders wordt geconstateerd, dan

wordt de kans op hulpverlening vergroot*).

Bij de allochtone contacten is in het bijzonder de ‘verdachtenset’ een

belangrijke dimensie, hierbij gaat het om de delinquente vriendengroep.

Opvallend is nu dat de betreffende probleemindicaties als ‘vast groeps

verband’ of ‘vast groepslid’ niet de kans op hulp extra vergroot. Al

leen het feit dat de jongere het delict met anderen heeft gepleegd,

vergroot de kans op hulpverlening. De ‘thuissituatie’ is in verband

met allochtone contacten een weinig belangrijke signaleringsdimensie.

Ook al wordt er bijvoorbeeld veel ruzie gesignaleerd, dan draagt dit

niet bij tot een actievere opstelling van de rechercheur. Alleen

wanneer de feitelijke omstandigheid bekend is dat de jongere niet neer

bij de ouders woont, zien we een verband met hulpverlening.

Zoals het derde hoofdstuk aanduidt speelt In veel gevallen de aan de

gesignaleerde omstandigheden gegeven waardering een intermediaire rol.

Om deze reden hebben we ons aan het begin van dit hoofdstuk de vraag

gesteld 6f er een verschil bestaat in de invloed van de inschatting

*) p = .04 phi = .49
**) p .06 phi .35
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door de rechercheur van de ontwikkelingskansen van de jongere.

In de onderstaande tabel hebben we deze samenhang voor zowel de autoch
tone als de allochtone contacten weergegeven.

Tabel 22 Allochtone— en autochtone delictcontacten met of zonder hulp
naar de door de recflercheur ingeschatte ontwikkelingskansen

(in 1).

:ontacten met

slecht

n 28

60,5

s lech t

n = 27

63
tulp

ontacten zonder 72 66,5 39,5 64 66,5 37
Lulp

100 100 100 100 100100

Chi—kwadraat toets:

Autochtonen p = .01 C.V. = .29

Allochtonen p = .05 C.V. = .26

We zien dat de als slecht ingeschatte ontwikkelingskansen zowel bij al—
lochtonen als bij autochtonen bijdraagt aan een actieve opstelling van
de rechercheur.

In relatie met de hiervoor besproken signaleringsdimensies is er echter
een opvallend verschil. Bij de autochtone contacten leidt een signale—

ring omtrent de thuissituatie bij een negatief uitvallend oordeel over

de ontwikkelingskansea vaker tot hulp* Ten aanzien van de signale—

ringsdimensie ‘verdachtenset’ is deze samenhang afwezig.

Bij de allochtone contacten leidt de sigaaleriag van de omstandigheden

in de thuissituatie niet tot meer hulp wanneer daarbij de ontwikke—

lingskaasea als slecht worden ingeschat. Een signalering van omstandig

heden omtrent de ‘verdachtenset’ daarentegen vergroot de kans op hulp

bij allochtone contacten, maar dit geldt alleen wanneer de ontwikke—

lingskansen van de jongere als goed worden ingeschat of wanneer de re

chercheur geen oordeel wenst te gevea. Worden de ontwikkelingskansea

als slecht ingeschat dan is het verband van deze signaleringsdimensie

met een actievere opstelling van de rechercheur verdwenen.

*)p.04 phi.47

lagescilatte

Autochtone contacten

goed weet niet

n=68 a12

28 33,5

ontwikkeliagskansen

Allochtone contacten

goed weet niet

n39 n=21

36 33,5

**)p.OI phi.44
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In het licht van het interpretatie kader — zoals in de hoofdstukken 3

en 4 is uitgewerkt — is dit een opmerkelijk gegeven.

Het suggereert dat zich bij allochtone contacten twee “typen hulp” voor

kunnen doen.

Het eerste type hangt af van de signalering van de delinquente vrien—

dengroep. hierbij wordt de kans op een actievere opstelling van de

rechercheur vergroot indien deze de ontwikkelingskansen van de jongere

positief inschat.

Het tweede type hulp vindt zijn grond in een negatief oordeel omtrent

de ontwikkelingskansen van de jongere. Een oordeel dat niet direct af

hankelijk is van de gesignaleerde leefomstandigheden. Andere factoren

dan waarop de signalering betrekking heeft zijn bepalend of de recher

cheur hulp verleent (het tijdstip, leeftijd van de jongere ,type

delict, e.d.).

Deze twee typen van hulpverlening leiden tot twee vragen.

Ten eerste is het de vraag waarom de signaleringsdimensie verdachten—

set’ zo’n centrale plaats inneemt (en niet de dimensie ‘thuissitua—

tie’).

Ten tweede kunnen we ons afvragen waarvan de als slecht ingeschatte

ontwikkelingskansen afhankelijk zijn. Waarom leidt een negatief oordeel

van de ontwikkelingskansen van de allochtone jongere (ogenschijnlijk)

onafhankelijk van de signaleringsfunctie tot een actievere opstelling

van de rechercheur

Wat betreft de tweede vraag biedt misschien het in par. 4.1.1 beschre

ven (Rotterdamse) politiefunctioneren een aangrijpingspunt. Uit deze

paragraaf blijkt dat de geboden hulp in sterke mate is gekoppeld aan

een zwaardere afdoeningsbeslissing. Het kan zijn dat een dergelijk

proces meer in het algemeen bij allochtone contacten het geval is.

In de volgende paragraaf die de afhandeling bespreekt, komen we op deze

kwestie terug.

Wat betreft de eerste vraag kan een verklaring zijn dat de ‘verdachten—

set’ bij de ailochtone contacten anders is dan bij de autochtone con

tacten, zodat in het bijzonder dit aspect de ‘signaleringsaandacht’

oproep t.

In dit onderzoek hebben we over de volgende aspecten van de delinquente

vriendengroep gegevens verzameld.
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• of het delict In groepsverband is gepleegd;

• een vast of los groepsverband;

• of de jongere van de groep een vast lid Is;

• of de jongere een leiderspositie inneemt;

• de leeftijd van de mededaders;

• de etnische samenstelling van de mededaders.

Met uitzondering van twee aspecten verschilt de dellnquente allochtone

vriendengroep niet van die bi] autochtone jongeren.

De allochtone jongeren blijken vaker met de politie in aanraking te ko

men In verband met delicten die met meer dan 1 medeverdachte zijn ge

pleegd (35%; bij de autochtone contacten is dit 242)*) Het grootste

verschil zit echter in de etnische samenstelling van de verdachtenset;

in 40% van de allochtone contacten Is deze samengesteld uIt jongeren

van dezelfde etnische oorsprong. In 24% van de gevallen gaat het om

medeverdachten van andere etnische oorsprong, m.u.v. de Nederlandse.

Eenzelfde homogenitelt in de etnische samenstelling van de delinqnente

vrlendengroep zien we bij de autochtone contacten; dus daarbij is voor

namelijk sprake van Nederlandse medeverdachten.

Vanuit een etniciteitsperspectlef Is de etnische samenstelling een

relevant aspect. Het verwijst naar de objectieve grenzen van een

(mogelijke) etnische identIteIt. Het voorgaande suggereert dat dit

aspect in het politiecontact van invloed is. Om deze reden gaan we hier

iets uitgebreider op in. Het Is de vraag welke rol dit aspect precies

speelt in verband met de slgnalering, afdoening en hulpverlening.

In de tabel hebben we de etnische samenstelling van de delinquente

vriendengroep bij allochtone contacten weergegeven. Ter vergelijking

hebben we de etnische samenstelling van de vriendengroep in de tabel

opgenomen. Deze vriendengroep betreft de door de jongere opgegeven

kring van vrienden en heeft niet (alleen) betrekking op de

medeverdachten.

*) p .04 Crawers V • .16. Bij dlchotomlseriag verdwijnt overigens het
verschil tussen allochtone en autochtone contacten.
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Tabel 23 Etnische samenstelling van ‘de medeverdachten’ en ‘de vrien—

dengroep’ bij allochtone delictcontacten (in Z).

Medeverdachten Vriendengroep

n 97n=65

Dezelfde of andere

etniciteit m.u.v. 64 23,5

de Nederlandse

Andere etniciteit

inclusief de 19 60

Nederlandse

Alleen de 17 16,5

Nederlandse

100 100

We zien dat de ‘vrienden’ waarmee de allochtone jongere het delict

pleegt voornamelijk niet—Nederlands zijn. Maar, dit wil niet zeggen dat

deze jongeren geen Nederlandse vrienden hebben. Bij de meeste jongeren

is dit namelijk wel het geval*).

Wanneer we deze variabele in relatie brengen met de signalering en de

geboden hulp bij allochtone contacten dan blijkt het volgenie. De et—

nisch homogene samenstelling van de delinquente vriendengroep is een

belangrijke omstandigheid waardoor de verzameling van informatie om

trent ‘de verdachtenset’ bijdraagt tot een actieve opstelling van de

**)
rechercheur.

Verder blijkt dat de ‘ingeschatte ontuikkelingskansen’ hierbij geen

betekenis heeft.Dit betekent dat rechercheurs de etnische homogeni—

teit op zich zelf niet als een problematische omstandigheid beschou

wen die hij uitstek tot hulp uitnodigt.

kiermee blijven we echter nog steeds met de vraag zitten waarom de sig—

nalering van omstandigheden omtrent •de verdachtenset’ juist vaker

* Dit blijkt het meest duidelijk wanneer de twee variabelen worden ge—
kruist; 65% van de contacten met een etnisch nomogene verdachtenset,
heeft een heterogene vriendengroep. Eenzelfde verschil tussen de etni—
sche samenstelling van de verdachtenset en de vriendengroep zien we
overigens bij de autochtone contacten.

**p= .U01 phi= .55
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leidt tot hulpverlening.

We veronderstellen dat er in deze gevallen van enige terughoudendheid

sprake is. Bepaalde gevoelens van onbekendheid aet “allochtonenproble—
matiek” zorgen er voor dat men informatie omtrent de thuissituatie niet

gebruikt in verband met hulpverlening. Wellicht voelt men zich het meest

zeker op bet terrein van ‘de delinquente vriendengroep’.

Niettemin krijgt de signalering van een homogene verdacbtenaet wel een
meer ingrijpend vervolg; namelijk door zijn invloed op de afdoening.

Hierbij is de beslissende factor in welke mate de recbercheurs over ken
nis beschikken omtrent minderheden problematiek. In de volgende para

graaf komen we hier op terug.

Wat betreft de signaleringsfunctie betekent het voorgaande dat hierin

een belangrijk knelpunt schuilt. Ten aanzien van de allochtone contac

ten wordt in het algemeen het blikveld van de signalering in sterke mate

verengd tot de omstandigheden omtrent de delinquente vriendengroep. Dit

heeft als resultaat dat aan de informatie omtrent de thuissituatie of

schoolsituatie veel minder belang zal worden gehecht ten behoeve van de

hulpverlening.

In dit licht is de onderstaande tabel van belang.*)

* Deze tabel is niet analoog aan de tabel uit paragraaf 3.3. Voor het
behoud van overzicht is hier per aspect of variabele het percentage van
het totaal aantal contacten gepresenteerd.
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Tabel 24 Percentage niet—gesignaleerde problematische omstandigheden in

delictcontacten met en zonder hulp voor zowel de allochtone— als

de autochtone groep

X niet gesignaleerde roblematiek

Allochtonen Autochto en

Verdachtenset

. vaste groep 15 44,5 33,5 48

. vaste positie in de 15 44,5 34,5 44
groep

Thuissituatie

. door de week laat/niet 13 18,5 2,5 9
thuiskomen

. gemelde problemen in 17,5 16 4,5 17,5
thuissituatie

. ruzie ten tijde van het 6,5 5,5 5,5 9,5
delict

. in het algemeen veel 5,5 2,5 2,5 11,5
ruzie thuis

. jongere vertelt thuis 13 11 5 4
nooit waar hij geweest
is

. geen omgang met broers 12 16,5 2,5 14,5
0 zussen

Bij allochtone contacten blijft veel relevante informatie omtrent de

geziassituatie liggen. Informatie die mogelijk wel van belang is voor

de te ontplooien hulp. Bij de autochtone contacten heeft de gerichtheid

van de signalering op de thuissituatie als gevolg dat de deliuquente

vriendengroep geen belangrijk aandachtspunt vormt voor de geboden hulp.

Het is overigens belangrijk op te merken dat — in overeenstemming met

de resultaten uit par. 3.3 — zowel bij allochtone als bij autochtone

contacten veel informatie omtrent het schoolfunctioneren blijft liggen

(in het bijzonder het spijbelgedrag).

In dit kader is het de vraag of deze verschillende gerichtheid in sig—

naleringsaandacht ernstig is. hierbij is natuurlijk doorslaggevend of

de allochtone en autochtone jongeren verschillen in de opgegeven pro—

bleemindica ties.

Om deze reden hebben we de allochtone en autochtone contacten vergele

ken op probleemindicaties die betrekking hebben op de levenesferen ‘ge—

zinssituatie , ‘schooissituatie’ en ‘Vrije tijdsbesteding’ . Deze Verge

lijking hebben we tevens gedifferentieerd naar sexe, bevolkingsgroep en

naar de migratieleeftijd*).

*) Eerder is immers uit onderzoek gebleken dat deze variabelen een aleu—
telfunctie vervullen wanneer tevens omstandigheden tussen allochtone en

autochtone jongeren worden vergeleken (zie bijv. Pels, 1982 en

Verkuyten e.a., 1984). Ook het etniciteitsperspectief verwijst

hiernaar.

S ignaleringsdimens ies

contacten contacten
met hulp zonder hulp

contacten contacten
met hulp zonder hul
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In het algemeen blijken er tussen de allochtone en autochtone jongeren
weinig verschillen te bestaan. Zoals eerder in deze paragraaf is
gemeld, bestaat er geen verschil in de aard of samenstelling van de
delinquente vriendengroep (m.u.v. de etnische homogenitelt).
Er bestaat verder geen verschil in de mate waarin tussen de ouder(s) en
de jongere wordt geruzied. Er bestaat ook geen verschil in de wijze
waarop jongeren hun vrije tijd besteden (al dan niet ‘zonder leiding’),
of in de mate waarin hun vrienden met de politie in aanraking komen.
Tenslotte bestaat er geen verschil in de mate waarin jongeren van
school spijbelen. Ook bij de differentiatie naar sexe, bevolkingsgroep
of migratieleeftijd zien we geen verschillen op deze, en andere aspec
ten die betrekking hebben op de gezinssituatie, schoolsituatie en Vrije
tijdsbesteding.

Deze grote overeenkomst tussen allochtone en autochtone jongeren maakt
duidelijk dat de verschillende kwalitatieve gerichtheid van de signa—
lering niet zinvol lijkt met het oog op hulpverlening.

In tegendeel, de enkele verschillen in achtergronden die we tussen
allochtone en autochtone jongeren vinden, — zie het hierna volgende —

verwijzen eerder naar een benodigde extra gerichtheid op de ‘thuis— en
schoolsituatie’ bij allochtone contacten.

In het bijzonder omdat naar ons idee een aandacht voor deze dimensies
tevens enkele aangrijpingspunten boven tafel kan brengen voor de hulp
verlening in contacten met alloclitone jongeren.

In veel gevallen blijkt de relatie tussen de ouder(s) en de jongere op
gespannen voet te staan. Allochtone jongeren melden vaker ‘strenge
straffen’ als bijzonder probleem. Dit geldt in het bijzonder voor de
Marokkaanse jongens. Ook melden deze relatief vaker (andere) relatie—
problemen. Dit gegeven pleit er voor om bij hulp naar aanleiding van
gepleegde delicten, de aandacht niet louter te beperken tot het contact
met de ouders.

Als extra argument voor deze interpretatie geldt liet tweede gevonden
verschil. Er zijn meer allochtone jongens die de ouders informatie Ont
houden waar ze zich buitenshuis ophouden. Het lijkt dus niet onmogelijk
dat de ouders van de activiteiten van de jongere een verkeerd beeld
hebben (zie ook de casusbespreking in par. 4.2.3).
Bij de vraag welke andere personen naar aanleiding van een politiecon—
tact ingeschakeld kunnen worden is het derde gevonden verschil van
belang.

* Een resultaat dat overeenkomt met resultaten uit ander onderzoek(Van der Laan, 1983 en 1985 Verkuylen, 1985)
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“Er zijn meer allochtone jongeren die intensieve onderlinge contacten

met broers en zussen onderhouden; dit geldt in het bijzonder voor de

Surinaams/Antilliaanse jongeren (Voor allochtonen en autochtonen is dit

respectievelijk: 41% en 28,5%).

Dit gegeven duidt op een grote betrokkenheid met personen uit het pri

maire milieu. Juist bi] allochtone jongeren lijkt het derhalve aangewe

zen om na te gaan of en in welke vorm broers en/of zussen naar aanlei

ding van het delictcontact kunnen worden geactiveerd. Zeker wanneer de

betrokken jongere op gespannen voet staat met de ouder(s).

Een vierde belangrijk verschil betreft de schoolsituatie. Er zijn meer

allochtone jongeren die het op school naar de zin hebben. Dit duidt op

een grote betrokkenheid met school. Gezien deze positieve houding lijkt

het aangewezen om juist bij allochtone jongeren na te gaan of de school

naar aanleiding van het politiecontact kan worden geactiveerd (in per.

6.4 komen we hierop terug).

6.1.4 De afhandeling

Eerder is uit het registratieonderzoek gebleken dat er over het alge

meen geen verschil bestaat in de gegeven afdoeningsvorm tussen alloch—

tone en autochtone delictcontacten (zie Allochtone jongeren bij de

Jeugdpolitie, deel 1).

Het enige verschil in afdoening betreft de Surinaams—Antilliaanse groep

—deze blijkt in alle drie de steden vaker een proces—verbaal te krij

gen—, maar dit verschil is klein. Het is de vraag of de aan de afdoe

ning gekoppelde hulpverlening ook in vergelijkbare mate voorkomt.

Tabel 25 Vormen van afhandeling bij allochtone en autochtone delict—

contacten

Allochtonen Autochtonen

n98 n 130

1 sepot en hulp 19,5 22,5

II proces—verbaal en hulp 22,5 15,5

III sepot zonder hulp 35,5 44,5

IV proces—verbaal zonder hulp 22,5 17,5

100 100

p = .32 Cramers V = .12
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De tabel toont geen tot lichte verschillen tussen allochtoae— en

autochtone contacten in de afhandelingsvormen. We zien dat bij alloch—

tone contacten de combinatie proces—verbaal en hulp iets vaker voor

komt. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard doordat deze afhande

ling vaker bi] Surinaams—Antilliaanse contacten voorkomt (29%).

Ten aanzien van de gehanteerde afdoenings criteria zijn de volgende

twee vragen relevant.

zijn in het algemeen bij allochone delictcontacten dezelfde afdoe—

ningscriteria in het geding als bij autochone contacten?

hoe liggen de verschillen of overeenkomsten bij een differentiatie

naar contacten met en zonder hulp?

Wat betreft de eerste vraag is uit het registratieonderzoek gebleken

dat het verband van diverse factoren als schade, leeftijd, eerdere po—

litiecontacten e.d. met de afdoeningsbeslissing bi] allochtonen en

autochtonen vrijwel hetzelfde is (zie deel 1, par. 3.3). Daar het ob—

servatieonderzoek ons informatie biedt omtrent mogelijke andere facto

ren, is deze vergelijking ook op het observatiemateriaal herhaald (zie

par. 3.4). In de onderstaande tabel hebben we het resultaat van de re—

gressieanalyse weergegeven voor de allochtone— en de autochtone con

tacten (zie ook paragraaf 3.4).

Tabel 26 Combinaties van factoren die van invloed zijn op de afdoe—

ningsbeslissing.

Allochtone contacten Autochtone con tac ten

n73* n96*

multiple multiple

variabele. correlatie variabele correlatie

schade .48 schade .63

leeftijd .58 eerdere politie— .68

contacten

geschatte ont— leeftijd .70

wikkelingskansen .62

R .62 R .70

R2=38 R249

p .000 p .000

* a is hier het minimum aantal gevallen waarop correlaties zijn berekend.
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We zien dat liet betrekken van andere relevante factoren over het alge

meen niet resulteert in een verandering van de resultaten uit het regi—

stratieonderzoek. De schade, leeftijd en de eerdere politiecontacten

Zijn de belangrijkste factoren.

Deze laatste factor lijkt bij de allochtone contacten aan de selectie

te zijn voorbijgegaan; het komt immers niet uitdrukkelijk in de re—

gressievergelijking voor. Dit lijkt maar zo. In de door de rechercheur

‘ingeschatte ontwikkelingskansen’ is deze factor “qua betekenis” reeds

opgenomen (zie ook paragraaf 3.4).

Tabel 27 Ingeschatte ontwikkelingskansen naar afdoeningsbeslissing

voor allochtone en autochtone contacten (in 1)

Ingeschatte ontwikkelingskansen

Allochtoon Autochtoon

goed weet slecht goed weet slecht

niet niet

afdoening n33 n=20 n=24 n=70 n10 n=27

sepot 60,5 75 25 67 70 63

proces—verbaal 39,5 25 75 33 30 37

100 100 100 100 100 100
Allochtone contacten p = .002 Cramers V = .39
Autochtone contacten p .90 Cramers V = .04

Bij de allochtone contacten is het verband van deze factor met de

afdoeningsbeslissing redelijk sterk; bij de autochtone contacten blijkt

liet verband niet te bestaan.

Dit is tevens het belangrijkste waarin de allochtone van de autochtone

contacten verschillen en het heeft een bijzondere betekenis. het

betekent dat alleen bij de allochtone contacten naast ‘eerdere politie—

contacten’ ook de als problematisch beoordeelde omstandigheden van in

vloed zijn op de afdoeningsbeslisaing, en vaker dan bij autochtonen tot

een proces—verbaal leiden.

Bestaan er ook verschillen in afdoeningacriteria tussen allochtone en

autochtone contacten Indien we differentiëren naar contacten met en

zonder hulp?

Zoals bijlage VII tabel 3 suggereert, zijn bij de allochtone contacten

met hulp geen andere afdoeningscriteria in het geding dan bij de al—

lochtone contacten zonder hulp. Dit gegeven impliceert dat de hulpver

lening geen eigen functie heeft in het kader van de afdoening. Bij de
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autochtonen daarentegen lijken bij de contacten met hulp ook andere
factoren een rol te spelen. hierbij lijkt het vooral te gaan om de hou
ding van de rechercheur. Een ‘niet—harde opstelling’ gecombineerd met
veel persoonlijke interesse lijkt bij te dragen aan een lichtere afdoe
ning (sepot) van autochtone contacten indien daarbinnen hulp wordt
verleend. De samenhang van deze factoren met de afdoeningsbeslissing
bij juist de contacten met hulp suggereert dat deze hulp een bijzondere
betekenis heeft voor de afhandeling.

In dat kader is de volgende tabel relevant.

Tabel 28 Aard van de door de rechercheur opgegeven reden en voor

afdoening naar afdoeningsvormen voor allochtone en autochtone
contacten (in %).

Allochtonen Autochtonen

%
Formele criteria* 92

Formele enjof hulp—

verleningscriteria* 8 18 17 2,5

Over het algemeen blijken de rechercheurs zowel bij allochtone als au
tochtone contacten in dezelfde mate hulpverleningscriteria als afdoe—
ningsreden op te geven. Dit gebeurt ook in dezelfde mate bij de contac
ten waarin hulp wordt geboden. Het belangrijkste verschil is echter

— en de tabel geeft dit weer— dat deze hulpverleningscriteria bij
autochtone contacten meer gekoppeld zijn aan een sepot en bij 5110db—
tone contacten meer aan een proces—verbaal. Het andere woorden, bij
autochtone contacten worden persoonlijke omstandigheden “ten gunste’
van een sepot aangevoerd, terwijl bij de allochtone contacten persoon
lijke omstandigheden vooral afdoeningsverzwarend werken.

het belangrijkste verschil betreft dus de wijze waarop hulpverlenings—
criteria een rol Spelen. Bij de autochtone contacten blijkt dat de
geboden hulp, gezien het verband met een sepot, vooral preventief van

*) Formele criteria hebben betrekking op het delict of de dader (recidive,leeftijd, schade enz.)
Efulpverleningscrlteria hebben betrekking op persoonlijke omstandighedenof mogelijkheden (buiten circuithouden, maatregel uitlokken, aansluitenbij hulpverlening, e.d.)

proces—

sepot verbaal

n49 2 n45 2

82

sepo t

n=7 7

83

proces—

verbaal

n38 2

97,5
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karakter is.

Wat betreft de allochtone contacten is een bedoeling in zoverre aanwe

zig dat de hulp gericht lijkt op de afdoeningsconsequenties (zie ook

paragraaf 2.2.4).

Voor een juist inzicht in het mechanisme dat aan dit verband ten grond—

alag ligt, dienen we ook de betekenis van de factor ‘ingeschatte ont—

wikkelingskansen’ er bij te betrekken.

Zoals par. 3.4 aanduidt, draagt — onafhankelijk van de afdoeningabe—

slissing — een negatief oordeel over de ontwikkelingskansen bij aan de

activering van de omgeving. Het blijkt dat dit zowel voor allochtone

als voor autochtone contacten opgaat. Maar, omdat alleen bij allochtone

contacten dit aspect tevens functioneert als (aanvullend) af doenings—

criterium —een negatieve inschatting werkt afdoeningaverzwarend— heeft

dit tot gevolg dat bij allochtonen de hulpverlening relatief gezien va

ker in combinatie met een proces—verbaal wordt aangeboden. De hulp

lijkt derhalve bij allochtonen minder vaak een preventief karakter te

hebben.

Naar aanleiding van deze resultaten kan nu ook de relatie tussen sig—

nalering,afdoening en hulpverlening worden vastgesteld. Het is nu beter

te begrijpen waarom een negatief oordeel over de ontwikkelingskansen

géén verband houdt met een grotere mate van signalering of gerichtheid

op een bepaalde signaleringsdimenaie. De signalering zelf heeft name

lijk in belangrijke mate een functie voor de afdoeningabeslissing.

In dit ksder is het opvallend dat wanneer de vrienden van de allochtone

jongeren vaker in aanraking zijn geweest met de politie dit bijdraagt

tot een strengere afdoeningabeslisaing (p = .008; Cramers V = .34). Bij

de autochtone contacten is dit verband met de afdoeningabeslissing

afwezig (p = .22 Cramera V .17). Let wel: op zichzelf verschillen de

allochtone en autochtone jongeren niet in de mate waarin hun vrienden

politiecontacten hebben (zie par. 6.1.3).

Dit suggereert dat de rechercheur vaker moeite heeft om bij allochtone

contacten tot een bevredigende afdoeningsbeslisaing te komen. Deze

interpretatie wordt ondersteund door het gegeven dat de gesprekken van

de rechercheur met de allochtone jongeren in totaal relatief meer tijd
*)

in beslag nemen • De onderstaande tabel laat dit zien.

*) Deze langere duur van de gesprekken met of verhoren van allochtone jon
geren is ons inziens niet te verklaren door een slechtere verbale vaar
digheid van de jeugdige (zie hoofdstuk 1). Verder kan dit ook niet

worden verklaard door een grotere onwilligheid van de allochtone
jongere om een bekentenis af te leggen. In de meeste gevallen bekennen
de jongeren ‘onmiddellijk’; de allochtonen en autochtonen doen dit in
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Tabel 19 Verschil in de totale duur van de gesprekken/verhoren tussen

allochtone en autochtone contacten (in Z)

Allochtoon Autochtoon

n=104 n=131 X

korter dan een half uur 35,5 58

een half tot een uur 27 19

n tot drie uur 25 12

langer dan drie uur 12,5 11

100 100

Chi kwadraat p = .001 Cramers V .29

Het kan dus zijn dat de afhandeling van allochtone contacten vaker

greasgevallen kent waarbij de gewone “justitiële criteria geen uit—
*)sluitsel kunnen geven over de te nemen afdoeningsbeslissing . Daarom

gaat de rechercheur op zoek naar aanvullende criteria en vindt deze

vooral in de sfeer van de “delinquente vriendengroep. Op deze wijze

kan de factor ‘ingeschatte ontwikkelingskansen’ ook een afdoeningscri—

terium worden. Daarnaast vormt een negatief oordeel over de ontwikke—

lingskansen ook aanleiding tot hulpverlening. Maar, dit geldt zowel

voor de allochtone als de autochtone contacten. Anders is dat bij

allochtone contacten ook de signalering van de verdachtenset samenhangt

met de verleende hulp, in het bijzonder wanneer er sprake is van een

positief oordeel over de ontwikkelingskansen. Wat is hierbij aan de

hand?

In verband met de te nemen afdoeningsbeslissing gaat de aandacht van de

rechercheur meer uit naar de delinquente vriendengroep. Dit heeft als

gevolg dat meer dan bij autochtone contacten er hieromtrent problemati

sche omstandigheden op tafel komen. Indien hij verder de ontwikkelings—

kansen van de jongere als goed inschat, kan hij besluiten om in dit

kader de omgeving te activeren (de ouders bijvoorbeeld, zodat deze

niets aan de verkeerde vrienden” kunnen doen).

Gezien de samenhang van deze inschatting met de afdoeningsbeslissing,

lijkt het aannemelijk dat een dergelijk proces vooral in combinatie met

een sepot geschiedt.

*) InOicatie hiervoor levert ook de eerder beschreven regressleanalyse de
uiteindelijke multiple R is bij allochtone contacten kleiner dan bij de
autochtone contacten.
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Zoals de vorige paragraaf beschrijft, zal de aandacht voor de verdach—

tenset ook de etnische homogeniteit van de delinquente vriendengroep op

tafel brengen.

Juist deze omstandigheid blijkt in verband te staan met hulpverlening.

In dat kader lijkt een andere factor een niet te onderschatten rol te

spelen. Deze factor betreft de mate waarin de rechercheur over algemene

kennis beschikt omtrent minderhedenproblematfek.

In de onderstaande tabel hebben we het verband van dit kenmerk met de

gecombineerde interventies in het kader van allochtone delictcontacten

weergegeven.

Tabel 30 Kennis omtrent minderhedenproblematiek naar vormen van afhan

deling (silochtone contacten; in 1)

veel

n13 % x
1 sepot en hulp

II proces—verbaal en hulp 23 31 15

III sepot zonder hulp 15,5 31 47,5

IV proces—verbaal zonder hulp 7,5 31 17,5

100 100 100

Toelichting: Er is sprake van weinig kennis bij rechercheurs wanneer
de informatie is geput uit tijdschriften, lezingencyclus op het
bureau, of datgene wat over minderheden in een leesmap op het bureau
circuleert.
Er is sprake van veel kennis wanneer bij rechercheurs de informatie
is geput uit het lezen van scripties, proefschriften, volgen van een
cursus, e.d.

We zien dat de rechercheurs in hun afhandeling onderling sterk ver

schillen naar de mate waarin ze over veel, weinig of geen kennis be

schikken omtrent minderhedenproblematiek.

Belangrijk bij deze tabel is te bedenken dat de hier onderscheiden “ca

tegorieën rechercheurs” onderling niet verschillen in de wijze waarop

ze autochtone contacten afhandelen (vergelijk de eerste tabel uit deze

paragraaf). Bij alle drie ligt dan de nadruk van afhandeling op de

combinatie sepot zonuer hulp (dit varieert van 43% tot 50%).

De categorie die de allochtone en autochtone contacten op overeenkom—

stige wijze afhandelt is de categorie rechercheurs ‘geen kennis omtrent

minderhedenproblematfek’ . Opvallend is wel dat deze groep vaker geen

oordeel wenst te geven omtrent de ontwikkelingskansen van de jongere

(30% tegen 13% “weet niets” bij de autochtone contacten).

weinig

n=42

54 7

geen

n40

20
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De categorie ‘veel kennis omtrent minderhedenproblematiek’ omvat het

kleinste aantal rechercheurs. In tegenstelling tot de afhandeling bi]

autochtone contacten, kenmerkt deze groep zich door in veel gevallen de

allochtone contacten met de combinatie sepot en hulp af te handelen.*)

Ook in het algemeen kenmerkt deze categorie rechercheurs zich door in

het kader van allochtone contacten veel hulp te verlenen.

Deze actievere opstelling is onafhankelijk van het oordeel over de

ontwikkelingskansen van de jongere. In het bijzonder bij deze categorie

rechercheurs werken de eerder genoemde ‘hulpverleningscriteria” ten

gunste van een sepot.

De categorie rechercheurs ‘weinig kennis Omtrent minderhedenproblema—

tiek’ wordt naar de gegeven afdoening vooral gekenmerkt door het

relatfet grotere aantal proces—verbaal. Indien deze rechercheurs

hulpverlening bieden dan gebeurt dit voornamelijk in combinatie met een

proces—verbaal. Deze afhandeling verschIlt duidelijk van de afhandeling

bij autochtone contacten Cdie zoals gezegd tussen de categorieën

onderling niet verschilt)**) Vooral bij deze categorie rechercheurs

werken de ‘Itulpverleningacriterla’ ten gunste van een proces—verbaal.

Opvallend is nu dat de ontuikkelingskansen van de jongeren waarbij van

een etnisch homogene vecdachtenaet sprake is, veelal als slecht worden

ingeschat (60%; hij de andere categorieën is dit 22% tot 28%).

Uit het bovenstaande blijkt dat In de athandeling van allochtone con—

tacten een zekere algemene beeldvorming omtrent minderheden werkzaam

is. Het is aannemelijk dat dit vooral zijn invloed laat gelden wanneer

de afdoenfngsbealissing moeilijk is. Verder kan deze beeldvorming —

vanuit de jongere gezien — ‘positief” uitwerken wanneer de rechercheur

over veel kennis omtrent minderhedeaproblematiek beschikt. Negatieve

invloed heet t deze beeldvorming vooral wanneer rechercheurs over weinig

kennis aaaromtrent beachlkken.***)

In het vorige hoofdstuk hebben we ons de vraag gesteld wat het effect

op de afdoening zal zijn indien de mignaleringsfunctie wordt verbeterd.

Ter a[sluittng van oeze paragraaf kunnen we ons deze vraag opnieuw

*) Door de kleine aantallen is het verschil met de afhandeling bij autoch
tone contacten statiati’sch niet aignificant.
p = .24 Cramera V .39 ËF5 — 7X. inhoudelijk gezien is het verschil
ons inziens wel betekenisvol,

**) p .04 Cramers V .30
***) Om deze reden welicht speelt de afgnalering bij allochtone contacten

zo’n beperkte rol. Kenmerk van een stereotype beeldvorming is imets
dat men zich aan de hand van enkele gegevens een bepaald beeld vormt,
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stellen in verband net aliochtone contacten.

Doordat een negatieve inschatting van de oritwikkelingskansen in een

beslissing tot zwaardere aldoening resulteert wordt bij een verbete

ring van de signaleringsfunctie de kans hierop vergroot. Verder Is in

dit kader van belang of de rechercheurs over veel of weinig kennis om

trent ninderhedenproblematfek beschikken. is er sprake van weinig ken

nis dan kan dit het bovengenoemde effect versterken.

b.t.5 Een schematische samenvatting

Het voorgaande kunnen we analoog aan de schemas in het 3e en 4e

hoofdstuk als volgt samenvatten.

Scflema 5 Het verband tussen signalering, afdoening en hulpverlening in

het kader van delicteontacten (allochtonert en autochtonen)*

agressief

tIe1 i c t

[Afdoeninscri ter ial
relaties bij allochtone delictcontacten

— — —

— relaties bij autochtone delictcontacten
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We zien dat bi] autochtone contacten vooral de aard van de signalering

(thuissituatie) het gegeven vormt op grond waarvan de ontwikkelingskan—

sen van de jongere worden fngeschat en besloten wordt tot hulpverle

ning. Indien er hulp kan worden geboden dan kan dit van invloed zijn op

de afdoenfngsbeallssing (sepot). De hulp krijgt hierdoor een preventief

karakter, in verband met de afdoeningsbesliasing zijn niettemin de fac

toren schade,recidive en leeftijd van het grootste belang.

bi] allochtone contacten zien we dat veel meer aspecten een rol spelen

in het verloop en de uitkomst van een delictcontact. Een eerste reden

hiervoor is dat het bij aliochtone contacten relatief vaker onduidelijk

is tot welke adoeningsvora moet worden besloten dan bij autochtone

contacten. Ook is het aannemelijk dat autochtone jongeren door recher

cheurs als meer bekend worden ervaren.

Uit het schema blijkt dat wanneer de rechercheur over voorkennis be

schikt omtrent de situatie van de allochtone jongere, dit de kans op

hulp vergroot. Verder is de mate en kwaliteit van de signalering re

levant (de verdachtenaet). Op basis van deze informatie wordt een in

schatting gemaakt van de oniwikkelingsksnsen van de jongere en wanneer

deze als slecht worden ingeschat, dan leidt dit tot een zwaardere af

doening (proces—verbaal). De hulp dle hiermee in combinatie wordt gege

ven richt zich dan op de atdoeningsconsequenties. Hulp als achtergrond

voor een sepot (preventief) wordt niet of slechts in beperkte mate ge

boden. De belangrijkste afdoeningacrlteria zijn schade en leeftijd.

Bij zowel allochtone als autochtone contacten is de nog bescnikbare

tijd bepalend voor de te verlenen hulp. liet meest belangrijke knelpunt

is echter dat bij allochtone contacten de kennis dle rechercheurs

beschikken omtrent minderhedenproblematfek van Invloed Is op het

potitiecontact. Als deze algemene kennis afwezig is, dan heeft dit

invloed op de kwaliteit van de signalering (men beperkt zich tot de

verdschtenset), maar niet op het athandelingaresultsst. Is deze kennis

in beperkte mate aanwezig dan werkt dit atdoeningsverzuarend. Als er

veel kennis aanwezig is, dan komt het vaker voor dat er op grond van

hulpverleningscriteria wordt geseponeerd.

Het is mogelijk dat langs deze weg de “culturele factor” een rol speelt

in het politiecontact. Over het algemeen blijkt de variatie in deze

factor erg groot en de mate waarin het zich in een dellctcontsct open—

baart klein. Maar het lijkt aannemelijk dat het de sfeer en context van

een contact beinvloedt. Het kan een ‘gevoel van onbekendheid” bij de

rechercheur opwekken. Afhankelijk van het gegeven of de rechercheur
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over geen, weinig of veel kennis beschikt omtrent minderhedenproble—

matiek zal hij of zij respectievelijk, signaleringsdfmensies achterwege

laten, handelen vanuit stereotype beelden, 6f zijn basisze—

kerheid terugvinden.

Uit zijn de belangrijkste resultaten die in het algemeen uit het mate

riaal naar voren springen. Ze verwijzen naar enkele relelevante knel

punten. Alvorens deze in hoofdstuk 7 te inventariseren, is het natuur

lijk de vraag 6f en hoe deze verschillen tussen allochtone en autoch

tone delictcontacten zich voordoen in de drie atdeiingen.

6.2 Verstiilllen tussen de drie afdelingen jeugdpolitie

Over net algemeen iljken alle drie de steden in verband met allochtone

contacten neer huip te verlenen en ook meet aandacht te schenken aan

de signalering. Indien hierin een ordening wordt gemaakt naar stad, dan

loopt Utrecht voorop, Eindhoven volgt als tweede en dan komt Rotterdam.

Wat betreft de signalering zien we een duidelijk accentverschil tussen

allochtone en autochtone contacten in alle drie de steden; ‘de verdach—

tenset’ bi] de allochtone contacten en de gezinssituatle’ bij de

autochtone contacten. De inschatting van de ontwikkelingakansen ver

schilt in de drie steden onderling niet (voor zowel allochtone als

autochtone contacten). Verder komt het tn alle drie de steden vaker

voor dat men ten aanzien van aliochtone jongeren geen oordeel hierom

trent wenst of durtt te geven (dus ondanks een grotere mate van signa—

lering). Wat betreft de gecombineerde interventtes komen over het alge—

meen zowel bij allochtone als bij autochtone contacten de eerder be

schreven ‘stadsverschillen’ tot uiting.

Wellicht belangrijker dan deze reeds eerder geconstateerde verschillen

tussen de drie afdelingen, zijn de verschillen in de factoren waarvan

de hulp en de afdoening afhankelijk zijn. Om deze reden lijkt een

bespreking pet onderzochte afdeling zinvol. Zoveel mogelijk zal In deze

bespreking worden aangesloten bij eerder beschreven vetbanden en

processen, zodat de bewijsvoering niet tot In detail — met behulp van

allerlei tabellen wordt gepresenteerd.

6.2.1 Rotterdam

In par. 3.5.1 kwam uit de discrIminantanalyse naar voren dat etniciteli

een belangrijke variabele Is waarin de Rotterdamae delictcontacten met

hulp zich onderscheiden van de contacten zonder hulp.
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Uit het onderstaande zal blijken dat dit inderdaad een belangrijke om

standigheid is, maar dat deze relatie niet erg simpel ligt. Er bestaat

op zich namelijk geen verschil tussen allochtonen en autochtonen in de

mate waarin er naar aanleiding van een delictcontact hulp wordt gebo

den. Ditzelfde geldt voor de afdoeningsbeslissing en voor de gecombi

neerde interventies. Verder blijkt uit deze paragraaf dat met name in

Rotterdam hulpverlening is gekoppeld aan het proces van de afdoenings—

beslissing. Volgens par. 4.3.3 komt het bij allochtone contacten vaker

voor dat rechercheurs te maken krijgen met ‘twijfelgevallen’. Na beken

tenis blijkt de afdoeningsbeslissing niet direct op grond van de norma

le justitiële criteria (schade, leeftijd en eerder politiecontacten)

genomen te kunnen worden. In deze gevallen neemt men vaker zijn

Loevlucflt tot een waardering van de persoonlijke omstandigheden. Een

dergelijk mechanisme blijkt in het bijzonder in Rotterdam werkzaam te

zijn. Alleen bij al—lochtone contacten leidt namelijk de als slecht

ingeschatte ontwikkelingskansen tot een zwaardere afdoeningsbeslissing

en een goede inschatting tot een sepot*).

Dit kan in het voordeel werken voor de betrokken allochtonen. hij de

autocntone contacten zijn ‘eerdere politiecontacten’ namelijk sterk

bepalend voor de te nemen afdoeningsbeslissing.* Door — zoals bij de

alfochtone contacten — een groot belang te hechten aan de inschatting

van de ontwikkelingskansen wordt impliciet ook aandacht geschonken aan

de recidive. Maar, door juist tevens aandacht te besteden aan de

persoonlijke omstandigheden van de jongere, kan het voorkomen dat

allochtonen die zelfs meer dan twee maal eerder bij de politie zijn

geweest, toch een reprimande krijgen. Bij de autochtone contacten komt

dit niet voor. Naast dit voordeel is een gevolg van dit mechanisme dat

hiermee een proces op gang wordt gebracht dat in belangrijke mate de

van hulpverlening lijkt te bepalen.

Over het algemeen hangt een inschatting van de ontwfkkelingskansen als

slecht samen met het verlenen van hulp. hij een differentiatie naar

etniciteit blijkt dit in Rotterdam vooral te gelden voor allochtone
contacten.* Uit par. 3.5.1 komt verder naar voren dat in

Rotterdam de “nog beschikbare tijd” belangrijkste factor is voor de te

*) Allochtone contacten p = .000? Cramers V .67
Autochtone contacten p = .57 Cramers V .23

**) Allochtone contacten p .51 phi .15
Autochtone contacten p .0001 pni = .91

***) Allochtone contacten p .0087 Cramera V = .43
Autochtone contacten p — .44 Cramers V .25
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verlenen hulp. Dit lijkt zowel voor allochtone als autochtone contacten

op te gaan.

Deze twee gegevens suggereren dus dat niet alleen bij autochtone con

tacten een beslissing tot hulp wordt bepaald door practische omstandig

heden. Dit lijkt ook van toepassing voor de allochtone contacten. Punt

is echter, dat bij allochtone contacten vaker een beslissing moet wor

den genomen over twijfelgevallen, zodat men wordt gedwongen persoonlij

ke omstandigheden in deze beslissing te betrekken. Door deze grotere

aandacht voor persoonlijke omstandigheden, wordt men met de neus ge

drukt op de mogelijke slechte informele opvangmogelijkheden of infor

mele controlemechanismen en de noodzaak van hulp. Bijgevolg wordt de

kans groter dat men tot hulp besluit; de beslissing tot hulpverlening

wordt hiermee meer onafhankelijk gemaakt van practische omstandigheden

(de nog beschikbare tijd). Langs deze weg wordt dus impliciet een zeke

re systematiek gehanteerd in verband met de beslissing wel of geen hulp

te bieden.

Vanuit een dergelijk proces of mechanisme kunnen enkele geconstateerde

verschillen tussen allochtone en autochtone delictcontacten beter

begrepen worden. Zo hangen alleen bij allochtone contacten voorlich—

tiagsactiviteiten vanuit de rechercheur samen met hulp (het gaat immers

relatief vaak om processen—verbaal; zie ook par. 3.5.1).

Verder lijkt het gegeven dat overleg met collegarechercheurs alleen bij

allochtone contacten verband houdt met hulpverlening in overeenstemming

met een dergelijk mechanisme. Ook is het relatief grotere belang van

‘de verdachtenset’ bij allochtone contacten hiermee consistent (de sig—

nalering vervult bij deze contacten meer een afdoeningsfunctie). Dat

het hierboven geschetste proces een neveneffect is en niet een doelge

richte activiteit wordt gesuggereerd door het feit dat de voorkennis

omtrent de situatie van de jongere geen invloed heeft op de te bieden

hulp bij allochtone— of autochtone contacten.

In par. 4.3.3 is gemeld dat de beschikking over weinig algemene kennis

omtrent minderhedenproblematiek de kans op een proces—verbaal in

allochtoae contacten vergroot. Hierbij is verder gesproken over de mo

gelijke negatieve of stereotype beeldvorming als achtergrond voor dit

verband. Het lijkt erop dat dergelijke invloeden zich met name in

Rotterdam voordoen. Dit betekent verder dat het eerdergenoemde positie

ve effect —door het betrekken van het subjectieve moment in de afdoe—

ningsbeslissing door deze invloed wordt geminimaliseerd (het kan dus
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niet tot uiting komen in relatief minder processen—verbaal).

.2.2 Eindhoven

Net als in Rotterdam bestaat er in Eindhoven tussen allochtone en

autochtone contacten geen verachil in de aate waarin er hulp wordt ge

boden. Er bestaat geen tot weinig verschillen in de afdoening en de

afhandeling.

Heer dan in Rotterdaa hebben de overeenkomsten tussen allochtone en

autochtone jongeren betrekking op het verloop van het contact en de

factoren die de afdoening en de van hulpverlening bepalen. In die zin

geldt dus het in per. 3.5.2 geschetste beeld voor zowel eilochtone als

autochtone contacten.

De signalering vormt in combinatie met de reeds voorhanden voorkennis

omtrent de situatie vmn de jongere belangrijke factoren voor het ont

staan van hulp. Ook draagt —in zowel allochtone els autochtone contac

ten— een negatieve oordeel over de ontwikkelingskansen hij tot hulp.*)

Verder wordt de beslissing om hulp te verlenen onafhankelijk vmn de

afdoeningsbeslissing genomen.

Opvallend is dat wanneer de autochtone jongere mis weinig meewerkend

wordt gezien, dit vaker leidt tot hulp. Bij de mllochtone contacten

lijkt dit verband afwezig. Misschien speelt hier in mee dat in

Eindhoven de hulpverlening vooral de vorm aanneemt van een direct

persoonlijk contact met de ouders. Wmnneer een autochtone jongere wei

nig meewerkend is, dan is de rechercheur geneigd de leefomstandigheden

van de jongere met de ouders door te nemen en op actieve wijze te waar

schuwen voor het gevaar van een ‘deiinquentiecerri6re’. Het ken zijn

dat bij allochtone contacten een dergelijke activering moeilijker tot

stand komt door het reeds eerder besproken “gevoel van onbekendheid”

(per. 6.1.4) 6f door simpelweg taalproblemen. Door een moeizamer con

tact zal het gesprek met de ouders veel minder betrekking hebben op de

achtergronden van het delict. In dit licht wordt het begrijpelijk waar

om bij autochtone contacten veel signalering naar verhouding sneller

leidt tot hulp dan bij aliochtone contacten.

Tenslotte lijkt —net als in Rotterdam— ‘weinig kennis van minderheden—

problematiek’ tot een zwaardere afdoening bij te dragen. Dit

suggereert in het bijzonder dat een negmtieve stereotype beeldvorming

*) Aliochtone contacten: niet significent
Autochtone contacten: p = .02 Crsmers V = .32
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niet alleen voorkomt op één afdeling, maar meer in het algemeen werk

zaam kan zijn (afhankelijk van het gegeven of hieraan door de afdeling

ruimte wordt gegeven).

6.2.3 Utrecht

Ook op deze afdeling jeugdpolitie bestaan er geen verschillen tussen

allochtone en autochtone contacten in de mate waarin hulp wordt ver

leend, de afdoening en de afhandeling. Wat hetreft de relatie tussen

signalering, hulpverlening en afdoening geldt in het algemeen voor hei

de groepen de situatie zoals deze in par. 3.5.3 is beschreven.

Zowel bij allochtonen als bij autochtonen is de voorkennis omtrent de

situatie van de jongere de meest belangrijke factor voor het ontstaan

van hulpverlening.*) Ontbreekt de voorkennis, dan vervult de signale—

ring een belangrijkere rol in de beslissing tot hulp. In dit kader

lijkt bij allochtone contacten de dimensie ‘verdachtenset’ belangrij

ker, terwijl bij autochtone contacten dit de dimensie gezinssituatie

is. Verder lijkt bij beide groepen de hulp afhankelijk van de oudere

leeftijd of langere ervaring van de rechercheurs.

Belangrijk is nog dat in Utrecht zowel bij allochtonen als autochtonen

de contacten met hulp zich onderscheiden door meer overleg met hulpver—

leningsinstellingen in het kader van de afdoening. Oat dit verband bij

allochtone contacten duidelijk minder sterk is, kan een indicatie zijn

dat inschakeling van hulpverleningsinstellingen minder goed mogelijk

is.**) Een andere eveneens aannemelijke verklaring is dat men de

deskundigheid zelf in huis heeft en hiervan ook veel gebruik maakt; het

gevolg ia dat men de hulp minder snel doorgeeft aan een andere

instelling.

Wst betreft de afdoening vormen zowel bij ellochtone als hij autochtone

contacten de als slecht ingeschatte ontwikkelingakansen een afdoenings—

verzwarende factor. Belangrijk ia hierbij dat deze slechte inschatting

vooral bij autochtone contacten een reden is om hulp te verlenen.***)

Bij de allochtone contacten lijkt dit verband afwezig. Doordat deze in

schatting ook ven invloed is op de afdoening wordt gesuggereerd dat we

*) Allochtone contacten p = . 002 phi = .60
Autochtone contacten p = . 03 phi = .44
Het sterkere verband bij de allochtone contacten suggereert dat dit bij
deze groep een belangrijkere rol speelt.

**) Bij de autochtone contacten met hulpverleningsactiviteiten gebeurt dit
in 63 5% van de gevallen. Bij de vergelijkbare ellochtone contacten is
dit 3%. Het kan zijn dat Eindhoven en Rotterdam meer voorzieningen
heeft (of had) op het gebied van hulp asn allochtone jongeren.

***) p = .0004 Cramers V = .64.
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met een koppeling tussen de beslissing tot hulp en de afdoeningsbeslis—

sing te maken hebben, die vergelijkbaar is aan het mechanisme in

Rotterdam. Het verschil is echter dat dit in Utrecht voor autochtone

contacten opgaat en niet voor de allochtone contacten. Een ander

verschil is dat dit in Rotterdam als consequentie heeft dat bij de

autochtone contacten —waarbij het mechanisme niet werkzaam is— de hulp

meer afhankelijk is van de omstandigheden op dat moment. In Utrecht

heeft het als consequentie dat bij de allochtone contacten vaker hulp

wordt verleend ook ml worden de ontwikkelingskansen als goed ingeschat.

In belangrijke mate lijkt hierin het effect tot uiting te komen van het

algemene beleid om te zoeken naar niet—justitiële oplossingen. Gevolg

is waarschijnlijk ook dat de mogelijk aanwezige stereotype beeldvorming

omtrent allochtonen binnen een dergelijk kader niet werkzaam kan zijn.

Het deze differentiatie naar de drie steden wordt het mogelijk om de

diverse knelpunten die we zijn tegengekomen te verzamelen en te bespre

ken in het licht van de probleemstelling van het onderzoek. Toch schor

ten we deze bespreking even op tot de slotbeschouwing.

In de volgende paragraaf komt een type contact aan de orde die tot nu

toe slechts in beperkte mate man bod is gekomen: de probleemcontacten

3 Probleemcontacten

In de voorgaande paragrafen is haast uitsluitend gesproken over de de—

lictcontacten. Het functioneren van de jeugdpolitie wordt hierbij voor

namelijk gemotiveerd vmnuit de taak tot “wets— en ordehmndhaviag”. De

interpretatie van dit gegeven bepmmlt in belangrijke mate het wel of

niet voorkomen van hulp en de wijze waarop de signalering en afdoening

hiermee samenhangen. Tussen de drie afdelingen bestaat hierin een grote

variatie; deze geeft aan ieder van de drie een eigen gezicht (zie par.

4.1).

Het vooropatellen van ‘het algemene belmng’ wil niet zeggen dat de

rechercheur activiteiten die louter het individuele belang van het kind

dienen achterwege laat. Deze vinden stellig plaats, maar lijken binnen

het kader van de ‘rechts— en ordehandhaving’ te geschieden. Wanneer het

niet om een delict maar om probleemgedrag gaat —dat niet strafrechte

lijk kan worden vervolgd— dan dringt zich aan ons als eerste vraag op:

in welke teken stamt het functioneren van de jeugdpolitie bij probleem—

contacten?
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6.3.1 Hulp in het kader van “het individuele belang”

Omstreeks 70% van alle probleemcontacten betreffen ‘weglopen’. De

jeugdpolitie krijgt hiermee bemoeienis omdat de gezagadrager (meestal

de ouders) een verzoek tot ‘opsporing, aanhouding en terugbrenging’

(DAT) indient.

Heeft de opsporing eenmaal geleid tot het bekend worden van de ver

blijfplaats dan kan de politie beslissen tot terughrengen of niet

terugbrengen. Belangrijk is nu dat de politie zich niet zomaar kan

opwerpen als verlengstuk van het ouderlijk gezag en de opgespoorde jon

gere thuis kan afleveren. In dit kader gelden enkele regels die een

dergelijke handelwijze beperken.

Sinds 1983 is de strafbaarstelling van degene die opzettelijk een min

derjarige verbergt of aan opsporing onttrekt in een aantal gevallen

niet van toepassing verklaard. (zie v. hecke en v.d.Laan, 1984) Hulp

verleners die deze minderjarigen aan een opvangedres helpen worden niet

langer gestraft indien ze handelen in het kader van een zorgvuldige

hulpverlening.

Deze zorgvuldige hulpverlening kent de volgende componenten

(Van der Linden, 1985):

— De hulpverlener dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de

ouders of de voogd

— De ouders of voogd dienen in het hulpverleningsproces te worden be

trokken

— Bij langdurige hulpverlening moet worden nagegaan of een maatregel

van kinderbescherming geboden is

— De hulpverlener dient zich te houden aan de code voor het maatschap

pelijk werk

— De hulpverlener moet zich controleerbaar opstellen.

Bij een dergelijk huipverleningsproces behoeft de hulpverlener niet het

onderduikadres te noemen (niet aan de politie en niet aan de ouders).

Een dergelijke regelgeving impliceert dat de politie zich in haar uit

voering van de opgelegde taak tot opsporing, aanhouding en terugbren—

ging hiernaar moet voegen.

Achter deze regelgeving — die in zekere mate een erkenning inhoudt van

de mondigheid van de jeugdige — schuilt een opvatting omtrent wat het

wegloopverschijnsel is.

“Doordat de minderjarige andere middelen ontbreken om bij conflicten

zijn recht of wat hij meent dat zijn recht is te krijgen, is het weg—
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lopen en het zich op die manier onttrekken aan het gezag naast een ma

nifestatie van zijn gedeeltelijke zelfstandigheid, een vorm geworden

waarin hij aangeeft het hoger op te zoeken” (Bartels, 1979, pag. 48).

Het betekent in ieder geval dat de politie zich niet ziet (of mag zien

als verlengstuk van het bestaande ouderlijk gezag. integendeel, doordat

de ouder een OAT—verzoek indient, komt het conflict in de verantwoorde—

lijkheidssfeer van de overheid en Ontstaat zodoende automatisch een

vorm van coatrole op de uitoefening van het gezag door de ouders

(Bartels, 1979, pag. 49).

Over het algemeen blijkt dat een dergelijke opvatting van het wegloop—

verschijnsel ook uerkelljkheidsgehalte heeft. In dat kader is het On

derzoek van Angenent en Beke van belang. Zij hebben onderzoek gedaan

onder weglopers en hun ouders en deze (op gecontroleerde wijze) verge

leken met “buurgezinnen” waarin geen weglopers voorkomen. Belangrijk is

nog dat dit onderzoek betrekking heeft op weglopers die door ouders

zijn aangegeven bij de politie.

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de meest voorkomende oorzaak

die de weglopers voor hun weglopen noemen, de behoefte aan zelfstandig

heid is (40% van de gevallen).

“Ze zijn van mening dat ze thuis te kort gehouden worden en te weinig

mogelijkheden krijgen zichzelf te ontplooien dan wel die dingen te doen

die ze zelf belangrijk of prettig vinden” (Angenent en Beke, 1982, pag.

138). Als andere oorzaak wordt veelal de omgang met een partner genoemd

(26%). Volgens de auteurs hebben we ook hier te doen met conflicten

over zelfstandigheid (het zelf kunnen kiezen of beslissen).

Het voorgaande suggereert dat veel politiefunctioneren in verband met

probleemcontacten in het teken van “liet individuele belang van het

kind” zal staan.

Dit lijkt feitelijk gezien ook het geval. Waarom een bepaalde afhande

ling wordt verkozen (ook wanneer er niets wordt gedaan), wordt altijd

beargumenteerd met hulpverleningscriteria: het wel of niet vertrouwen

op eigen oplossingen, de ernst van de situatie (eerdere oplossingen

hebben niet gewerkt) of het feit dat de hulpverlening reeds aanwezig

is.

Dit geldt voor de wegloopgevallen. Daarnaast neemt de politie ook

verzoeken tot hulp in behandeling (20% tot 30%). Ouders die in verband

met de opvoeding van hun kind om hulp vragen, een leerkracht die in

verband met onhandelbaarheid van een leerling bij de politie aanklopt,

een jongere die de rechercheur om onderdak verzoekt. De afhandeling van
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deze verzoeken tot hulp is vergelijkbaar met die van de DAT verzoeken

en wordt gefundeerd met hulpverleningscriteria. liet is aannemelijk dat

aan deze huipverzoeken eveneens conflictsituaties ten grondslag

liggen.

Dit laatste lijkt niet liet geval met de derde categorie probleemeontac—

ten (+ 1O). Deze categorie heeft betrekking op verwaarlozing of mis

handeling van kinderen, prostitutie van kinderen, onttrekking aan het

formeel toegewezen gezag van een ouder door de andere ouder door middel

van verberging. liet zijn contacten waarbij de jeugdige meestal slacht

offer is van strafbare feiten In deze contacten worden vaker “justi—

tiële” redenen opgegeven voor een bepaalde afhandeling (rapport naar de

kinderrechter, raad inschakelen).

Vanuit dit perspectief —waarbij wordt uitgegaan van een conflictsitua—

tie en waarbij een zekere zelfstandigheid en mondigheid aan de betrok

ken jongere wordt toegeschreven— dienen we ook de variatie in het func

tioneren van de jeugdpolitie te interpreteren. Zoals het registratie—

onderzoek aanduidt, variëren de activiteiten van de rechercheur, van

gn tot hulpverleningscontscten die zich uitstrekken over enkele weken

en waarvan bemiddeling en verwijzing onderdeel zijn.

Dat een rechercheur soms geen enkele activiteit onderneemt, moeten we

niet zien als een onverschilligheid vanuit de politie. Het is in het

licht van het voorgaande goed te begrijpen. Juist doordat aan de

jongere een zekere mondigheid en zelfstandigheid wordt toegeschreven,

kan de jeugdpolitie in bepaalde gevallen besluiten voorlopig niets te

ondernemen. De zaak wordt wel administratief bijgehouden, maar verdere

acties worden niet ontplooid.

Ditzelfde geldt voor de contacten waarbij alleen sprake is van telefo

nisch contact. De ouders wordt gemeld dat de jongere “in de hulpverle

ning zit” of er wordt hooguit een aanbod tot bemiddeling gedaan.

Deze bemiddeling, maar ook de verwijzing, zijn de meest actieve vormen

van afhandeling waarbij naar oplossingen worden gezocht voor het con

flict.

Zoals tabel 1 in bijlage IV aangeeft bestaat er geen verschil met de

delictcontacten in de mate en kwaliteit van de signalering. Toch wordt

er meer hulp verleend. Dit komt ten eerste doordat het oordeel van de

rechercheur omtrent de ontwikkelingskansen veelal negatiever is. Ten

tweede speelt het bijzondere karakter en de bijzondere gerichtheid van
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de probleemcontacten een rol: de sigaaleriagsfunctle is al huipverle—

ningsgericht. Ten slotte komt het voor — zoalsboven is vermeld — dat

een jongere “reeds in de hulpverlening zit”; de rechercheur vraagt

derhalve niet verder naar de omstandigheden (wellicht in de overtuiging

dat de intake zorgvuldig wordt uitgevoerd).Meer en betere signalering

vindt plaats wanneer de rechercheur zelf een actieve inbreng heeft in

de hulpverlening (bij bemiddeling bijvoorbeeld).

Over het algemeen kunnen we concluderen dat het feitelijke politiefuur—

tioneren in verband met probleemcontactea in het teken staat van ‘het

individuele belang van het kind’ . Dat wil zeggen, een dergelijk belang

wordt gerespecteerd. Het is de jongere die te kennen geeft aanspraak te

maken op erkenning van zijn mondigheid en de politie zal dit onder

steunen door te bewaken dat de jongere hulp krijgt. Dit betekent dat

het beroep dat b.v. de ouders doen om in probleeiusituaties de orde te

laten herstellen — en dus een beroep doen op het gezag, de ordehandha—

vende taak van de politie — door de rechercheurs niet klakkeloos wordt

beantwoord (vgl. par. 2.3.3). Verder betekent dit dat de bevoegdheid

tot aanhouding, en teruggeleiding op directe wijze wordt afgeleid uit

de taak van de politie om “hen die hulp behoeven te helpen. De enige

uitzondering wordt gevormd door het kleine deel probleemcontacten

waarbij de rechercheur ook te maken krijgt met een strafbaar feit.

3.2 Vergelijking tussen allochtone en autochtone contacten

De hierboven geschetse situatie geldt in bijna alle gevallen en

bijgevolg bestaat hiertussen gèen verschil tussen allochtone en

autochtone contacten. Binnen een contact kan de aard van de ondernomen

hulp aanzienlijk variëren. Ditzelfde geldt voor de achtergrond van het

probleemcontact. Over het algemeen ligt hieraan een conflictsituatie

ten grondslag, maar de mate en aard zou in principe kunnen verschillen

tussen allochtonen en autochtonen.

Verschillen in achtergronden

Dit laatste heeft betrekking op de vraag naar verschillen tussen al—

lochtone en autochtone probleemcontacten van de mate in problematische

omstandigheden.

Bij de beantwoording van deze vraag dienen we enige voorzichtigheid in

acht te nemen. In een relatief groot aantal gevallen is hierover bij

allochtone probleemcontacteu niets bekend omdat tijdens de

dataverzameling de interviews met jongeren niet hebben plaatsgevonden.
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Deze interviews konden tijdens het geobserveerde contact niet worden

afgenomen omdat de jongeren daarin niet ‘lijfelijk’ aanwezig zijn

geweest*). Wanneer we echter de informatie uit het vervolgintervieuw

erbij betrekken, (van de jongeren die we niet tijdens het geobserveerde

contact hebben gezien), dan wordt het percentage onbekend iets geringer

(25%). De resultaten van op deze wijze verkregen aantallen verschillen

niet van die met het grotere percentage onbekend, zodat we ons toch in

het hiernavolgende hebben gebaseerd op dit kleinere aantal gevallen.

Dit heeft echter wel als gevolg dat we de beschreven resultaten meer

dienen op te vatten als lichte trends; echt uitsluitsel hierover kunnen

we helaas niet geven. Net als bij de delictcontacten hebben we de

allochtone— met de autochtone contacten vergeleken op

probleemindicaties die liggen in de sfeer van de thuissituatie, de

school en het Vrije tijdsgebeuren ) Over het algemeen vinden we

weinig Verschillen. Er bestaat geen verschil in de mate of aard waarop

de jongeren hun Vrije tijd besteden, of in het aantal vrienden. Er

bestaat in het algemeen geen verschil in de behaalde schoolresultaten

de kwaliteit van de relaties op school of in de mate waarin ze

spijbelen. Er bestaat tenslotte geen verschil in de mate waarin er

thuis ruzie is of de mate waarin er vanuit thuis toezicht wordt

gehouden op wat de jongere buitenshuis doet.**

Op enkele aspecten kunnen we wel enkele verschillen onderkennen.

— allochtone jongeren lijken vaker met plezier naar school te gaan.

— allochtone jongeren lijken iets vaker goede schoolresultaten te beha

len.

— allochtone jongeren melden vaker dan autochtone jongeren dat er geen

bijzondere problemen zijn in de thuissituatie. Indien dit wel het

geval is, dan noemen ze relatief vaker ‘strenge straffen’ als bijzon

der probleem.

— allochtone jongeren komen vaker uit gezinnen waarin beide ouders aan

wezig zijn.

*) Om deze reden vermelden we in het onderstaande geen percentages.

*) Hierbij is nog overwogen om te differentiëren naar bevolkingsgroep,
sexe en migratieleeftijd, maar dit is gezien de kleine aantallen ach
terwege gelaten.

**) Dit laatste is overigens in tegenstelling tot de vergelijking bij de
delictcontacten.
Enerzijds kan dit verklaard worden door het sexe verschil tussen
delict— en probleemcontacten, anderzijds speelt waarschijnlijk ook de
‘geslotenheld’ van het gezin een belangrijke rol (dat tevens de aanlei
ding is voor het weglopen).
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Over het algemeen lijken deze verschillen enkele accentverschillen aan
te geven, maar verwijzen niet naar fundamentele verschillen in achter
liggende probleaatiek. We kunnen er dus van uitgaan dat zowel bij al—
lochtonen als autochtonen vergelijkbare processen en mechanismen werk

zaam zijn in de leefsituatie van de jongeren die hen er toe brengen van
huis weg te lopen. In dit kader kunnen we opnieuw terugvallen op het

eerder aangehaalde onderzoek van Angenent en Beke. Deze auteurs be

schrijven enkele aspecten waardoor ‘wegloop gezinnen” worden geken—

aerkt.

— Gezinnen waaruit kinderen weglopen zijn meestal gesloten gezinnen

waar de kinderen zich geremd en beknot voelen, liet zijn gezinnen die

zich min of meer van de buitenwereld afsluiten en waarbinnen men wei

nig bemerkt van invloeden van buiten. Men heeft ook weinig contacten

met andere gezinnen. (Angenent en Beke, 1982, pag. 134).

— De weglopers blijken vaker de vader als gezagsfiguur in het gezin te

zien (idem, pag. 135). De vader wordt ook gezien als de dominante

figuur en niet de moeder (Angenent en Beke, pag. 136).

— De verhoudingen in het gezin laten te wensen over. “Er is weinig

sprake van acceptatie over en weer, zich bij elkaar betrokken voelen

en elkaar vertrouwen. Men heeft minder begrip voor elkaar en stelt

zich niet voor elkaar open” (Angenent en Beke, 1982, pag. 136)

— Wat betreft algemeen maatschappelijke denkbeelden vallen de weglopers

op door een veel grotere tolerantie dan hun ouders ten aanzien van

andere of nieuwe ideeën en gewoonten.

— Wat betreft de denkbeelden over opvoeding, huwelijk en gezin, “komen

de wegloopgezinnen als lichtelijk conservatief uit de bus, waarbij

het vooral de vader is die opvalt door conservatisme” (Angenent en

Beke, pag. 37).

— Weglopers gunnen minderjarigen veel juridische zelfstandigheid.

— Naar verhouding laten de schoolprestaties van de weglopers te wensen

over. Weglopers vinden het op school niet leuk. Zowel bij vervolg—

onderwijs als werk kunnen ze minder goed met anderen overweg (Ange—

nent en Beke, 1982, pag. 140—141)

Deze kenmerken lijken in het algemeen te gelden voor zowel allochtone

als autochtone contacten van politie met weglopers en “verzoeken tot

hulp”. De eerdergenoemde verschillen tonen echter aan dat er binnen dit

kader bij allochtonen andere accenten kunnen optreden. Zo bijvoorbeeld

lijkt de schoolsituatie een factor te zijn die bij allochtonen wellicht

een minder grote bijdrage levert in het weglopen dan bij autochtonen.

Ten aanzien van de gezinssituatie is het mogelijk dat het conflict
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vaker betrekking heeft op de geldende leef regels en de daaraan

verbonden sancties. Bij de autochtonen spelen waarschijnlijk vaker

persoonlijke of emotionele problemen jegens de ouders een rol.

Het lijkt derhalve niet onmogelijk dat het weglopen van allochtonen

vaker gemotiveerd wordt door het “zoeken naar zelfstandigheid”. In die

zin is het ook opvallend dat allochtone jongeren vaker zelf de politie

om bemiddeling of onderdak verzoeken (zie Allochtone jongeren bij de

jeugdpolitie Deel 1, par. 4.3).

Het bovenstaande vormt tevens een sterke aanduiding dat er voor alloch—

tone contacten geen bijzonder verklaringsmodel nodig is. Dat wil zeg

gen, voor een fundamenteel begrip van de (mogelijke) achtergronden van

het weglopen kunnen we te rade gaan bi] bestaande theorieën en (empiri—

sche) inzichten die gelden voor zowel allochtonen als autochtonen. Een

apart verklaringsmodel lijkt niet nodig. Dit idee sluit direct aan op

de uitgangspunten van een etniciteitsperspectief.

De culturele factor

Deze mogelijkheid van andere accenten in de achterliggende problematiek

bij probleemcontacten brengt ons op het volgende punt. De vraag

namelijk of en in welke mate de rechercheurs bijzondere handelingen

plegen welke betrekking hebben op de bijzondere culturele achtergrond

van de betrokken jongere en diens familie.

Bij de delictcontacten hebben we gezien dat dit slechts in beperkte

mate aan het daglicht treedt (25Z van de allochtone delictcontacten).

Het speelt mee, maar lijkt geen direct of groot effect te hebben op het

verloop van het contact of de beslissing tot een afhandeling.

Bij de probleemcontacten komt het in ieder geval vaker voor; namelijk

in 60,5Z van de contacten. Ter illustratie waarop dit betrekking heeft

kunnen we in eerste instantie verwijzen naar de casusbespreking uit

par. 5.3.

Verder kunnen de volgende voorbeelden als illustratie dienen.

s’Middags om 3 uur komt een Turks meisje van 18 jaar aan het

bureau. Het meisje vertelt naar Turkije terug te moeten in

verband met uithuwelijking; ze heeft echter een andere Turkse

vriend waarmee ze stiekum wil trouwen. Ze verstaat niet zo

goed Nederlands. Er wordt afgesproken dat ze met een Turkse

vriendin die goed Nederlands praat zal terugkomen. Dit is
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niet gebeurt. Ze is in dit contact nog wel verwezen naar een
ambulent werkende categorale instelling.

Een 14 jarige Marokkaanse jongen ia van huis weggelopen. De
ouders doen hiervan aangifte. Enkele dagen na het OAT—verzoek
komt de jongen aan het bureau. Het blijkt dat Ge jongen na
een fikse ruzie aet de vader door hem is geslagen. De recher
cheurs: “typisch een jongen met cultuurprobleaen; hij wil wat

vrijer zijn”. De jongen is verwezen naar een ambulante hulp—
verlenings instelling.

Net als bij de delictcontacten gaat het om een grote variëteit van ver
schijnselen die zich tijdens elk moment of fase van het contact voor
kunnen doen.

Net als bij de delictcontacten zijn we nagegaan of deze contacten zich
ook op nog andere wijze onderscheiden.

Dit is slechts op enkele aspecten te onderkennen. Zoals men kan ver
wachten komt het vaker bij (Marokkaanse en Turkse) meisjes voor die
zijn weggelopen. Verder speelt ook mee of er sprake ia van een jeug

dige leeftijd.

Het hangt niet samen met een actievere of meer passieve opstelling van
de rechercheur naar de ouders, de school of hulpverleningsinstellingen.
het hangt ook niet samen met meer of minder aignalering. Het houdt ten

slotte ook geen verband met het feit of de rechercheur over veel, wei—
alg of geen kennis beschikt oatrent minderhedenprobleaatiek.

Deze verschillen —gn het gegeven dat de “cultuurgebonden activiteiten”
weer bij de probleemcontacten dan de delictcontacten voorkomen— duiden
erop dat het feit zelf op grond waarvan het politiecontact plaatsvindt,

de bepalende factor is. Het probleemgedrag zelf, heeft direct betrek

king op het conflict in de thuiaaitustie. De daaraan gekoppelde afhan

deling betreft dus meestal die thuiaaituetie. De ‘culturele factor’

heeft over het algemeen geen directe fundamentele invloed op het

verloop en de afhandeling van het probleeacontact. Het is meer “de

kleuring’ die verschilt.

Het verloot X! het

De volgende vergelijking betreft het verloop van het contact. Zien we
hierin kenmerkende verschillen tussen allochtone en autochtone contac

ten?

Wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van de signalering door de re

chercheurs bestaan er geen verschillen. Er bestaat geen verschil in de
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mate waarin de ontwikkelingskansen als goed of slecht worden ingeschat.

Net als bij de delictcontacten komt het bij allochtone contacten vaker

voor dat de rechercheurs geen oordeel wensen of durven te geven (38%

tegen 21,5% bij de autochtone contacten). Ook geven de rechercheurs aan

de allochtone betrokkenen niet meer voorlichting omtrent de afhande—

lingsmogelijkheden dan aan de autochtone jongeren of diens ouders.

Dit laatste brengt ons op de vraag of het nu wel zo goed is dat de ver

gelijking geen verschillen oplevert. Zo is reeds uit het registratie—

onderzoek gebleken dat voor allochtone jongeren de hulpverlening die

door de politie wordt geinitieerd ook vaak de eerste hulpverlening is

die men ontvangt (zie Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie deel 1,

par. 4.3). Dit betekent dat juist bi] allochtone contacten meer voor

lichting gegeven zou moeten worden over de diverse afhandelingsmoge—

lijkheden (en de bevoegdheden van de rechercheur). Ook naar de ouders

van allochtone jongeren lijkt meer voorlichting noodzakelijk.

De hierboven gegeven verwijzing naar het registratieonderzoek betreft

de situatie in Utrecht. Zoals de onderstaande tabel weergeeft blijkt

echter in het algemeen het contact met een huipverleningsinstelling de

eerste kennismaking te zijn.

Tabel 31 Wijze van contactiegging door de jeugdpolitie met professio

nele hulpverleningslns tellingen (probleemcontac ten)

Allochtoon Autochtoon

n % n X

. *
verwijzing 14 48,5 6 22

bestaande instelling

activeren of informeren 8 27,5 12

geen contact 7 24 9

44,5

33.5

27 10029 100

* Bij verwijzing worden de jongere en/of diens ouders in contact gebracht
met een instelling waarmee niet eerder bemoeienis is geweest.

We zien dat bij autochtone probleemcontacten vaker instellingen geactf—

veerd of geïnformeerd kunnen worden die reeds met de jongere bemoeienis

hebben. Bij de allochtone contacten betreft het vaker voor de jongere

nieuwe instellingen.
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e_ahneling

Met het bovenstaande zijn we feitelijk reeds beland bij de vergelijking

van de gepleegde afhandeling in verband met het probleemcontact. In dat

kader kunnen we hieraan toevoegen dat bij allochtone probleencontacten

de verwijzing vooral gebeurt naar aanleiding van een verzoek tot hulp

(60%). Bij de autochtonen wordt in verband hiermee niet verwezen maar

worden bestaande instellingen geactiveerd (66,5%).

Ten aanzien van de verwijzing van allochtone jongeren verantwoorden de

rechercheurs in 33,5% van de gevallen de keuze van deze instelling met

het argument ‘speciaal voor buitenlanders’. Deze keus blijkt in belang

rijke mate afhankelijk van het gegeven of zo’n instelling ook beschik

baar is (zie verder par. 4.4).

Wat betreft de activiteiten waarbij de rechercheurs niet verwijzen

(adviesgesprek, bemiddeling, e.d.) komen de allochtone en autochtone

contacten overeen. Het meest belangrijke verschil is dat —zoals eerder

vermeld— de rechercheurs bij allochtone contacten minder vaak persoon

lijk contact hebben met de jongere.

Wanneer we het voorgaande overzien, dan blijken er tussen allochtone en

autochtone probleemcontacten weinig verschillen te bestaan in de aan—

leiding, het verloop en de afhandeling van probleemcontacten.

Het is de vraag of er tussen onderzochte afdelingen relevante verschil—

len bestaan. In tegenstelling tot de delictcontacten blijkt de analyse

op de probleemcontacten niet veel verandering te geven in het beeld dat

reeds op basis van het registratieonderzoek is geschetst (zie par.

3.1.1).
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6.4. Het politiecontact gezien vanuit de jeugdige

Op twee onderzoekvragen hebben we tot nu toe nog nauwelijks een ant

woord gegeven.

• Hoe ervaart de jongere het politiecontact?

• Welke reactie wordt er volgens de allochtone jongere vanuit de om

geving naar aanleiding van het politiecontact gegeven?

Op de eerste vraag krijgen we enig zicht via het oordeel die de jon

geren over de houding van de rechercheurs uitbrengen. Dit komt in de

eerstvolgende paragraaf aan de orde.

In verband met de tweede vraag beschikken we over informatie die via

gesprekken met enkele allochtone jongeren is verzameld. Deze (uitvoe

rige) gesprekken hebben enige tijd (6—9 maanden) n het geobserveerde

contact plaatsgevonden (zie par. 1.3.3). Gezien het kleine aantal jon

geren dat is gdnterviewd, dienen deze resultaten als tentatief te wor

den opgevat. Om dezelfde reden presenteren we hier alleen de resultaten

omtrent de delictcontacten. verder is het belangrijk op te merken dat

deze resultaten betrekking hebben op de jongeren van 14 jaar of

ouder.*)

6.4.1. De waardering voor de rechercheurs

Uit de voorgaande paragrafen blijken de kenmerken van de rechercheur —

zijn houding, het aantal dienstjaren, da leeftijd — geen grote invloed

te hebben op het verloop en de uitkomst van het politiecontact (met

uitzondering van Utrecht). Dit geldt in het bijzonder voor de houding

of opstelling van de rechercheur.

In dit kader is het belangrijk te weten hoe het politiecontact en in

het bijzonder de rechercheur op de betrokken jongere overkomt.

Hiertoe is de onderstaande tabel van belang en heeft betrekking op zo

wel allochtone als autochtone contacten.

*) in verband met de verbale vaardigheid die voor de gespreksonderwerpen
nodig was, hebben we de groep die jonger was dan 14 jaar buiten het
vervolgonderzoek gehouden.
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tabel 32 Het oordeel van de jongeren over de rechercheurs op enkele

houdingsaspecten (in %; allochtonen en autochtonen).

t Delicteontact II Probleemcontact

A 3 C D A 3 C 0

n 217 n= 209 n 212 n= 206 In = 29 In = 30 I 29 In = 27

itief 64,5 34,5 63,5 62 60 58,5 70,5

1 1 t t
itraal 24 17,5 13 21 27,5 30 21 11

1 t 1 1 t 1 1
atief 19 18 52,5 15,5 10,5 10 20,5 18,5

t II
io ioo 1100 1100 1 1 100 100 100 1100

Toelichting:
De beoordeelde houdingsaspecten zijn in de tabel als aparte variabelen
gepresenteerd.

Positief Negatief
A = op je gemak voelen angstig maken
3 = belangstellend onverschillig
C = persoonlijk contact zakelijk contact
D = wekt vertrouwen wekt wantrouwen

We zien dat de rechercheurs over het algemeen heel weinig negatief wor

den gewaardeerd. Volgens de jongeren tonen juist veel rechercheurs be

langstelling in hem of haar en in diens omstandigheden, ze voelen zich

in de meeste gevallen op hun gemak gesteld en de rechercheurs komen in

veel gevallen als vertrouwenwekkend over.

Eigenlijk geeft deze tabel nog het minst gunstige beeld, naast de ge

noemde houdingsaspecten zijn de betreffende rechercheurs ook op drie

andere aspecten door de jongere beoordeeld: vriendelijkheid, correct—

heid en agressiviteit. Op deze aspecten valt de waardering nog positie

ver uit. Op het totaal aantal contacten is de negatieve waardering

respectievelijk 14,5%, 10,5% en 11%.

Dat we hier de percentages negatieve waarderingen presenteren heeft een

reden. Zoals uit de tabel blijkt worden op enkele houdingsaspecten (op

zijn gemak stellen en vertrouwen wekken) neutrale beoordelingen gegeven

(20% tot 25% van de contacten).

Dit is een teken dat het voor de jongere soms moeilijk is om enkele

houdingsaspecten te beoordelen. Ons inziens verwijst dit naar een bij

zonder karakter van de houding van de rechercheur, Het lijkt aanneme

lijk dat de opstelling van de rechercheur wordt gekenmerkt door een
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zekere mate van tegenstrijdigheid en afstand. Enerzijds wordt de jon

gere onder druk gezet om alles te vertellen omtrent het delict en om

schoon Schip te maken met zijn delictverleden; anderzijds wordt er ge—

informeerd naar zijn vrije—tijdsbestedjng, zijn functioneren op school,

omstandigheden thuis (en krijgt koffie en een sigaret als de koffiekar

langs komt).

Naar aanleiding van dergelijke situaties lijken neutrale beoordelingen

niet verwonderlijk.

Over het algemeen kunnen we stellen dat er over de behandelend recher

cheur in positieve termen wordt gesproken. Dit is overigens geen onbe

kend gegeven. Ook elders is een dergelijke positieve waardering van de

rechercheurs ‘jeugdzaken’ naar voren gekomen (Matthijs, 1982, pag.

59).

Indien we de door allochtone en autochtone jongeren gegeven waarderin—

gen onderling vergelijken, dan blijken de allochtone jongeren het meest

positief over de rechercheurs.

Ofschoon de verschillen niet altijd significant zijn, is dit wel consi—

stent op elk houdingsaspect te herkennen. De allochtonen waarderen de

rechercheurs in 60% tot 70% van de gevallen als positief, terwijl dit

bij de autochtonen varieert tussen de 48% en 65%. De differentiatie

naar de diverse bevolkingsgroepen laat hierin weinig verschillen zien.

Dit algemene verschil in waardering tussen allochtone en autochtone

contacten komt overigens alleen in Rotterdam en Eindhoven voor.

Over het algemeen laten de rechercheurs zowel bij allochtone als bij

autochtone jongeren een positieve indruk achter.

De idee dat dit uitdrukking is van een basishouding lijkt van bijzonder

belang voor de bespreking van de meest wenselijke afhandeling van de

lict— en probleemcontactea. In verband met de conclusies en aanbevelin

gen dienen we met het bestaan van een dergelijke basisbouding rekening

te houden. Het is immers aannemelijk dat een negatief oordeel van de

betrokken jongere over de rechercheur zeker gn bijdrage zal leveren

aan een mogelijke verandering van zijn deliaquente gedrag.

Daarnaast lijkt een contact waarbij de rechercheur als positief wordt

ervaren niet voldoende om de jongere het delinquente gedrag te doen

opgeven, of om de omstandigheden die dit bevorderen te neutraliseren.

In de volgende paragraaf trachten we omtrent dit punt tot iets meer

inzicht te komen.
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4.2. De reactie van de omgeving op het politiecontact

We hebben in de voorgaande hoofdstukken getracht te achterhalen, hoe de
jeugdpolitie er toe komt om hulp te verlenen. ‘Hulpverlening’ hebben we
hierbij opgevat als een activering van personen in de omgeving van de
jeugdige: de “belangrijke anderen” (ouders, school, hulpverleningsin—
stellingen). In het bijzonder hebben we deze hulpverlening beschouwd in
samenhang met de genomen afdoeningsbeslissing.

Het is de vraag of deze (al dan niet geactiveerde) personen naar aan
leiding van het politlecontact iets ondernemen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reacties vanuit de
ouders (van de allochtone jongeren).

Tabel 33 Reactie van de ouder op de jongere naar aanleiding van het
politiecontact.

N

Verbod, straf 9 20

Dreigement 12 26,5

Beroep op schuldgevoel 11 24,5

Onverschillig 1 13 29 1
45 100

Het blijkt dat een beperkt aantal jongeren naar aanleiding van het de—
lictcontact een of andere straf krijgt. In de meeste gevallen blijft
het bij een dreigement of wordt een beroep gedaan op het schuldgevoel
van de jongere. Vaak reageren de ouders op neutrale of onverschullige
wijze. Wat de ouders ook doen, de jongeren gaan hier niet tegen in en
ondergaan de opgelegde straf of het dreigement (± 70%).

In slechts een beperkt aantal gevallen heeft de school van het politie—
contact kennis genomen (31%). Van de leerkrachten die er weet van heb
ben reageert de helft op neutrale wijze. De reactie vanuit de school
lijkt dus minimaal; in ieder geval lijkt dit geen ‘indruk’ op de jonge
re gemaakt te hebben.

Gezien de beperkte mate waarin de school door de rechercheur wordt ge—

activeerd (zie par. 3.1) is deze uitkomst niet echt verassend.
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De reactie vanuit de vriendengroep is overwegend onverschillig of neu

traal (68,5%). In 31,5% van de gevallen geven de vrienden een afwijzen

de reactie op het gepleegde delict en het daarmee verbonden politie—

Contact.

Bij 23% van de gernterviewden heeft de jongere (en/of diens ouders)

naar aanleiding van het delictcontact bemoeienis gehad met een hulp—

verleningsinstelling. De helft hiervan is het resultaat van een verwij

zing door de rechercheur en betreft dus een instelling waarmee de

allochtone jongere niet eerder contact heeft gehad.

Het voorgaande hangt niet samen met een bepaalde afdoeningsvorm of met

de hulp die rechercheurs verlenen. Ook toont de differentiatie naar

bevolkingsgroepen geen verschillen in de wijze waarop de omgang naar

aanleiding van het delicteontact.

Dit wijst er op dat de politiële reactie weinig (systeiiatfsche) invloed

lijkt te hebben op de activiteiten die belangrijke personen in verband

met het delictcontact ondernemen. De afhandeling lijkt niet op zicht

bare wijze door de omgeving te worden overgenomen (misschien met uit

zondering van de hulpverleningsiustellingen).

Wellicht om deze reden zien we geen verband tussen de acties die ouders

ondernemen en het gegeven of de jongere — in een periode van 6 tot 9

maanden ng het geobserveerde contact — opnieuw met de politie in aan

raking komen.

Ook blijken de jongeren die met een proces—verbaal of met een sepot

zijn afgedaan in gelijke mate bij de politie terug te keren.

Ditzelfde geldt wanneer we onderscheid maken in contacten met hulp of

zonder hulp.

Dit laatste brengt ons tot de vraag: waardoor onderscheiden de jongeren

zich die opnieuw met de politie in aanraking komen? Verschillen ze in

delinquentieniveau en/of leefomstandigheden?

6.4.3 Hernieuwde politiecontacten

Volgens het onderzoek van Junger—Tas (1985) blijken twee factoren van

invloed op een hernieuwd contact met politie en parket: slechte
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sociale integratie en bovenal eerdere politiecontacten (zie Junger—Tas,

1935, hoofdstuk 3, i.h.b. paf. 26—29).*

Wat betreft de eerdere poli tiecontacten wordt deze samenhang met een

hernieuwd politiecontact inderdaad gevonden (p=.001).

Slechts 14,5% (2 van de 14) van de allochtone jongeren die voor het

eerst met de jeugdpolitie in contact zijn geweest, komen in een

tijdsbestek van 6 tot 9 maanden opnieuw met de politie in aanraking.

Van de jongeren die ten tijde van de observatie door de politie als

recidivist werden aangemerkt, heeft 61,5% (19 van de 31) binnen het

half jaar een hernieuwd contact.

Verder blijkt dat de jongeren die de afgelopen twee jaar veel delicten

hebben gepleegd eveneens binnen deze periode bij de politie terug te
keren.*) De onderstaande tabel geeft dit weer.

Tabel 34 Vroegere delinquentie naar hernieuwd politiecontact.

aantal gepleegde delicten

0 tot/met 5 6 tot/met 11 12 tot/met 26

in Zin X in xlhernieuwd contact

1 1
ja 6 33,5 5 41,5 10 91

1 1 1
nee j 12 66,5 7 58,5 1 9

1 1
18 100 12 100 11 100

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het aantal delicten

die de jongeren hebben gepleegd (en/of nog plegen) en de mate waarin

deze jongeren opnieuw met de politie in aanraking komen.

Een vergelijkbaar verband zien we ten aanzien van de variatie in opge

geven delicten. De jongeren die een grote variatie in gepleegde delic

ten opgeven, zijn tevens de jongeren die opnieuw met de politie in con

tact komen (p.O5). Verder blijkt dat de jongeren voor wie het geobser—

veerde contact een eerste politiecontact betekende, ook de jongeren

zijn die naar verhouding een laag delinquentieniveau hebben (p.02

phi.42).

* Een slechte sociale integratie verwijst naar de beperkte binding van
jeugdigen met conventionele instituten en personen in de sfeer van
gezin, school en vrije—tijdsbesteding.

* Deze variabele is gebaseerd op de som van een gevarieerd aantal opgege
ven delicten die in de afgelopen twee jaar zijn gepleegd, namelijk:
verveling, vechten, fietsendiefstal, winkeldiefstal, diefstal van per
sonen, diefstal van geld van thuis, zakken rollen, tasjesroof en he
ling. In bijlage IV tabel 18 is hiervan de frequentieverdeling weerge—
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kenmerken zich dus door een hoog delinquentisniveau én eerdere poli—

tiecontacten. Dit betekent dat met de factor ‘eerdere politiecontacten’

op zinvolle wijze onderscheid kan worden gemaakt tussen de ‘zwaardere’

en de ‘lichtere’ categorie delinquenten (waarvoor respectievelijk een

justitiële en een niet—justitiële oplossing is aangewezen; zie par.

2.2.3) *

Nu bleek uit de voorgaande hoofdstukken dat ‘de inschatting van de ont—

wikkelingskansen van de jeugdige’ een subjectief aoment in het politie—

contact vormt dat mede van invloed is op zowel afdoening als hulpverle

ning. We hebben gezien dat deze inschatting qua hetekenis betrekking

lijkt te hebben op zowel de kans op recidive als de leefomstandigheden

die van invloed zijn op continuering van het delinquentiepetroon. Het

is dus de vraag in hoeverre dit “subjectieve moment” verband houdt met

een hernieuwd politiecontact en het delinquentienivesu van de jeugdi

ge.

Het blijkt dat de ontwikkelingskansen van de jongeren met een hernieuwd

politiecontect niet als slechter worden ingeschat dan de kansen van de

jongeren zonder hernieuwd contact (p=.88). Ook hangt een negatieve in

schatting niet samen met een groter aantal opgegeven delicten (p=.34).

Dit wijst er op dat de rechercheurs via deze inschatting niet goed een

hernieuwd politiecontsct en/of continuering van het delinquentieniveau

kunnen voorspellen. Ook de jongeren die naar verhouding gedurende twee

jaar weinig delicten hebben gepleegd en die niet opnieuw met de politie

in aanraking zijn gekomen, worden wat betreft hun ontwikkelingskansen

net zo vaak als goed of als slecht ingeschat. Het “subjectieve moment”

in het politiecontact ksn dus geen goed onderscheid maken tussen de

jongeren met een hoog en een laag delinquentieniveeu.

Dit “beperkte discriminerend vermogen” behoeft overigens geen grote

verwondering te wekken. De resultaten uit de voorgaande hoofdstukken

suggereren dst het oordeel wordt geveld op bssls van weinig en beperkte

informatie. De signsleringsfunctie laat in dit opzicht nog te wensen

over.

Verder denken we dat een andere omstandigheid eveneens een rol speelt

en wel in het bijzonder met betrekking tot allochtonen. Dit lsstste

brengt ons tevens op de tweede —door Junger—Tas genoemde — factor, die

* In verband met de vraag wssr de te hanteren afdoeningscriteria vormt
dit een belangrijke aanwijzing. In hoofdstuk zeven komen we hierop
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een hernieuwd contact beinvioed, namelijk: een slechte sociale integra—
tie.Bij een eerste (univariate) analyse blijken vele kenmerken die ver
wijzen naar een slechte sociale integratie gu verband te houden met
de aspecten hernieuwd politiecoutact, een hoog deliuquentieniveau en
eerdere politiecontactea.*) Deze resultaten lijken niet geheel in over
eenstemming met de bevindingen van Junger—Tas (1976, 1983 en 1985).
Daarin komt juist de centrale rol tot uiting van deze slechte sociale
integratie in het ontstaan en continueren van deliaquent gedrag.

Een verklaring voor dit verschil in bevindingen is dat het aantal
jongeren die we hebben geïntervieqd (te) klein is (n45). Een andere
verklaring ligt in het gegeven dat we de interviews met allochtone
jongeren hebben gevoerd.

Bij het onderzoek van Junger—Tas vormen de allochtone geïntervieuden
echter een zeer kleine groep.

Het zou kunnen dat bij allochtone delinquenten andere factoren dan de
kenmerken van een slechte sociale integratie van invloed zijn op het
delinquentieniveau en een hernieuwd politiecoutact.

Het aantrekkelijke van deze tweede verklaring is dat tevens

begrijpelijk wordt waarom het oordeel van de rechercheurs over de
ontwikkelingskansen van de jongeren zon “beperkt discriminerend
vermogen” lijkt te hebben.

Is het mogelijk dat bij allochtone jongeren de sociale integratie niet
in verband staat met delinquentie, terwijl de rechercheurs in hun
beoordeling hiervan wel uitgaan?

Teneinde hier iets meer inzicht in te krijgen hebben we de drie vari
abelen ‘hernieuwd politiecontact’, het delinquentieniveau en ‘eerdere
politiecontmcten’ ook in verband gebracht met enkele aspecten die
verwijzen naar het concept ‘etnische identiteit’.

Deze aspecten hebben betrekking op etnische afgrenzing (de mate waarin
men de beste vrienden zoekt in het eigen etnische milieu), de actieve
betrokkenheid bij etnische of religieuze activiteiten (feesten, actieve
godsdienstbeoefening) en de gerichtheid op gebeurtenissen in het thuis
land (familiebezoek, kijken en luisteren naar programma’s voor buiten
landers, lezen van lectuur in de moedertaal).

* Deze “kenmerken van sociale integratie” betreffen variabelen die verwijzen naar: band met de ouders (zwakke betrokkenheid met de vader ofde moeder, laat thuiskomen luisteren naar de ouders), gezinsfunctione—ren (gezamenlijke activiteiten, veel ruzie met de ouders), binding metde school (oordeel over het naar school gaan, relatie met leerkrach
ten), betrokkenheid bij het functioneren op school (oordeel over de
eigen prestaties bijvoorbeeld) en vrije tijdsbesteding (lidmaatschapvan een club bijvoorbeeld). Zie verder hoofdstuk 1, per. 1.3.3.
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Het blijkt dat de jongeren met een etnisch homogene vriendenkring

minder vaak eerdere politiecontacten hebben, minder vaak terugkeren bij

de politie en ook een kleiner aantal delicten opgeeft. Verbanden met

gelijke strekking bestaan er tussen deze delinquentiematen en variabe

len die betrekking hebben op een sterke gerichtheid op het thuisland.

Deze resultaten suggereren dat er interactie—effecten bestaan tussen

variabelen die verwijzen naar ‘sociale integratie’ en variabelen die

verwijzen naar ‘etnische identiteit’. Het kan zijn dat de idee van een

slechte sociale integratie bij allochtonea meer verklaringakracht heeft

in combinatie met variabelen die verwijzen naar een bepaalde etnische

identiteitsvorming.

Ter exploratie hebben we een discriminantanalyse uitgevoerd om na te

gaan welke combinatie van variabelen die betrekking kan hebben op deze

twee aspecten het meest het onderscheid kenmerkt tussen de jongeren met

een hernieuwd politiecontact en de jongeren zonder een hernieuwd

politiecontact.

De beste combinatie van variabelen blijkt zowel betrekking te hebben op

aspecten van ocia1e integratie als aspecten van etnische identiteit.

De jongeren die opnieuw met de politie in aanraking komen blijken door

de volgende aspecten te worden gekenmerkt:*)

veel naar speciale programma’s voor buitenlanders kijken.

• niet schoolgaand.

veel controle vanuit thuis.

een actieve godsdienstbeoefening.

• weinig contact met andere familie dan de gezinsleden.

veel praten over het land van herkomst met familie.

Gezien het exploratfeve karakter van de analyse dienen we deze combina

tie van kenmerken als tentatief op te vatten. Als indicatie hebben ze

echter veel betekenis. Het suggereert in de eerste plaats dat alleen de

combinatie van sociale integratie en etnische identiteit verklarings—

kracht heeft in verband met delinquentie en politiecontacten

van allochtone jongeren.**) De ontwikkelingskansen van de allochtone

jongeren kunnen dus beter worden ingeschat, wanneer deze inschatting

gebeurt op informatie die betrekking heeft op een slechte of goede so

ciale integratie én op aspecten van etnische identiteitsvorming.

* De discriminantanalyse is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in
bijlage V wordt beschreven. Het percentage correct ingedeeld is 83%
(n38 p<.002).

** Een discriminmntanalyse met variabelen die alleen betrekking hebben oop

het concept sociale integratie bleek geen significante resultaten op te

leveren.
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Ten tweede kunnen we uit de geselecteerde combinatie van variabelen
afleiden dat bepaalde factoren die naar liet concept sociale integratie
verwijzen, zich niet geheel volgens het model lijken te gedragen. Zo
zou de controle vanuit thuis een delinquentieremmende factor zijn.
Het resultaat uit de discriminantanalyse suggereert echter het
tegengestelde. Het is mogelijk dat een niet—lineaire relatie tussen
controle vanuit thuis’ en ‘heriiieuwd politiecontact’ hieraan tea
grondslag ligt. Een te strikte controle vanuit thuis werkt niet meer
remmend op delinquentie maar bevordert het juist.

Het deze laatste opmerking zijn we nog lang niet aan het eind gekomen.
Eerder heeft deze redenering enkele nieuwe vragen opgeroepen.
We zullen hier niet verder op ingaan.

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat het ten behoeve van de afhan
deling zinvol lijkt rekening te houden met het bestaan van diverse et
nische identiteiten. De activering van de omgeving zou hierop afgestemd
kunnen worden.

Het dit laatste zijn we tevens beland bij een thema dat nauw verband
houdt met de te geven hulp. Namelijk: de behoefte aan hulp die door de
jongere wordt aangegeven. In veel gevallen zal het immers raadzaam zijn
om de (politiële) hulpverlening hierop aan te laten sluiten.
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6.4.4 De behoefte aan hulp.

Uit het voorgaande blijkt dat de politiële hulp wellicht weinig effec

tief lijkt, omdat niet alle of juist de minder relevante personen wor

den geactiveerd. Een politiële hulp kam misschien verbeterd worden in

dien deze hulp aansluit bij de thema’s waarover de jongeren zich zorgen

maken. Om deze reden hebben we dergelijke “zorggebieden” met behulp van

het vervolginterview geinventariseerd.

tabel Thema’s waarover allochtone jongeren zich zorgen maken

(delictcontacten).

aantal % van het X van het aan—

j respon— jaantal res— Ital responden—

jses pondenten ten (n38)

1. school 26 j 19 68,5

2. geld 20 j 14,5 52,5

3. delinquent gedrag 19 14 50

4. relatie met ouders 15 11

5. gezondheid 14 j 10,5 j 37

6. relatie met vaste vriend(in)I 12 9 31,5

7. huisvesting 10 7,5 26,5

8. relatie tussen ouders j 9 6,5 23,5

9. relatie met vrienden 9 6,5 j 23,5

10. drugs en alcoholgebruik 2 1,5

136 100

‘De school’ blijkt het belangrijkste thema waarover de geïnterviewden

zich zorgen maken, Waarschijnlijk vloeit dit Voort uit de sterke moti

vatie voor en betrokkenheid met de school die meer in het algemeen ken

merkend zijn voor de onderzochte groep (zie par. 6.1.3). Om deze reden

lijkt de school bij uitstek een instelling te zijn waarop de activering

van de rechercheur zich zou moeten richten.

Het thema ‘geld’ is een onderwerp dat in verband met problematiek van

allochtone jongeren vaak wordt genoemd. Het vormt tevens een onderwerp

dat de mogelijkheid biedt aan de hulpverlening een concreet karakter te

geven.
Belangrijk is verder dat een groot deel van geinterviewde jongeren zich

zorgen maken over hun deliuquent gedrag. Dit gedrag lijkt dus een
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belangrijk aangrijpingspunt die er toe kan bijdragen dat de politiële
hulp aanslaat. Het andere woorden, het is mogelijk om aan de hulpverle
ning — die wordt overgenomen door personen uit de omgeving van de jon
gere (ouders, school of huipverleningsinstellingen) — een doelstelling
te verbinden die op Inzichtelijke wijze betrekking heeft op het delft—
quente gedrag van de jeugdige.

Een tweede belangrijke achtergrondfactor waarover de jongeren zich zor
gen maken betreft de relatie met de ouders. In feite krijgen we hiermee
een bevestiging van een reeds vermelde conclusie (par. 6.2) dat in de
signalering meer aandacht nodig is voor de thuissituatie van allochtone
jongeren.

Naast deze diverse zorggebieden is het de vraag of enige hulp noodzake
lijk is.

Het blijkt dat 46,5% van de geintervieuden zich zorgen maken tea aanzien
van twee tot vier gebieden. Bijna 27% maakt zich zorgen over vijf tot
acht van de genoemde zorggebfeden. Van de eerste categorie wenst 12%
enigerlei hulp. Het overgrote deel (70,5%) heeft hieraan geen behoefte.
De rest (17,5%) ontvangt dit reeds. Van de laatste categorie wenst de
helft enigerlei hulp. Slechts 1 van de 12 ontvangt dergelijke hulp.
Deze laatste categorie jongeren — die zich dus op de meeste terreinen
zorgen maken — zijn verder de jongeren die eerdere politiecontacten heb
ben (83,5%) en in een kort tijdsbestek opnieuw met de politie in aanra
king komen

Bij deze ‘zwaardere’ categorie jongeren blijkt dus de hulpvraag het
grootst. In verband met de afhandeling betekent dit dat deze groep in
samenhang met het procesverbaal een “RBS—type” hulp nodig heeft; iets
dat nog te weinig lijkt te zijn geëffectueerd.*

* In dit kader is het opvallend dat de jongeren met een hernieuwd poli—tiecontact zich in het bijzonder zorgen maken omtrent geldzaken; 72%noemt dit thema. Bij de jongeren zonder een hernieuwd politiecontact isdit 35%).

** In Rotterdam en Eindhoven bestaat ook geen instelling die dergelijkehulp verleent!
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7. SLOTBESCHOUWING

In dit laatste hoofdstuk zullen we de belangrijkste resultaten onder

elkaar zetten die antwoord geven op de probleemstelling. Tevens trach

ten we in par. 7.2 een richtlijn voor de afhandeling te ontwikkelen

vanuit het theoretisch kader zoals dat in hoofdstuk twee is aangeduid.

Hierbij trachten we rekening te houden met de beschreven onderzoek—

resultaten.

De aanbevelingen die wij op basis van de onderzoekresultaten kunnen

doen, zijn verwerkt In een afzonderlijk uitgegeven beleidsrapport. Dit

beleidsrapport kan tevens worden beschouwd als een uitvoerige samenvat

ting van het onderhavige onderzoekrapport.

7.1 Beperkingen en mogelijkheden voor een adequaat politiefunctioneren.

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

— Hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering van haar taak om met al—

lochtone jongeren in vergelijking met Nederlandse jongeren?

— Welke beperkingen en mogelijkheden liggen er in deze politiecontacten

met allochtone jongeren voor een optimale start van een hulpverle

ning?

Ten aanzien van het eerste deel van de probleemstelling kunnen we naar

verhouding kort zijn; par. 6.1.5 geeft hiertoe reeds een samenvattende

beschrijving. Wat betreft de kenmerken en de uitkomst van delictcontac—

ten blijkt het volgende:

Zowel de mate waarin de diverse signaleringsdimensies aan de orde

komen als het aantal signaleringsdimensies komen voor allochtone en

autochtone contacten overeen. Ook de mate waarin de rechercheurs over

enigerlei voorkennis beschikken verschilt niet. Ten slotte zien we

geen verschil in de mate waarin de rechercheurs de ontwikkelingskan—

sen van de jongeren als goed of slecht inschatten.

Er bestaat tussen allochtone en autochtone daders geen tot weinig

verschillen in het v66rkomen van problematische omstandigheden in hun

leefsituatie.

Allochtone jongeren ervaren de rechercheurs net zo positief zo niet

positiever dan hun autochtone collega delinquenten.
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• In het algemeen vertegenwoordigt het politiecontact met allochtone
jongeren niet een “cultuurcontact” dat op enigerlei wijze lijkt op
een “cultuurconflict”.

Ofachoon er geen tot weinig verschillen bestaan in de mate en inhoud
van de hulpverlening of afdoening, noch in de mate waarin bepaalde
kerakteristieken van het contact voorkomen, bestaan er wel verschillen
in de wijze waarop het contact verloopt. De beperkingen en mogelijkhe
den voor een optimale start van een (politiële) hulpverlening aan al—
lochtone delinquenten hangen derhalve samen met dit verschil in verloop
van het contact.

In het onderstaande geven we de belangrijkste puntsgewijs weer.

Ten aanzien van de sipaierin kunnen we het volgende opmerken
Net als bij de autochtone contacten is er bij de allochtone contacten
sprake van een beperkte signalering. Maar, bij de allochtone contac
ten vormt alleen de informatie omtrent de delinquente vriendengroep
aanleiding voor hulpverlening; een dimensie die niet uitsluitend re
levant is in verband met een te geven reactie op de vertoonde delin—
quentie.

De kans op hulp wordt vergroot indien hierbij de ontwikkelingskansen
van de jongere als goed worden ingeschat. Zijn deze slecht, dan is
de kans op hulp afhankelijk ven andere factoren; zoals de tijd die
een rechercheur nog heeft vôërdat zijn dienst is afgelopen.
Het cultureel bijzondere van allochtone daders is in zoverre van in
vloed op het politiefunctioneren dat het bij rechercheurs een gevoel
ven onbekendheid bewerkstelligt, zodat men zich in de signalering
niet richt op de thuissituatie of de schoolsituetie.

Dit laatste is in het bijzonder een knelpunt omdat de problematiek
zich veelal in de thuissituetie concentreert. Verder is juist de
scbooisitustie van belang omdat ellochtone jongeren hiermee een ster
ke betrokkenheid 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 signslering. Voor een ander
deel is dit waarschijnlijk te verklaren uit de andere wijze waarop
delinquentieremmenoe en —bevorderende factoren in de leefomgeving van
de ellocbtone jongere werkzaam zijn.
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Ten aanzien van de te nemen afdoeningsbeslissin en de beslissing tot

hulp kunnen we het volgende opmerken.

• Relatief weer allochtone dan autochtone contacten behoren tot de

categorie waarbij de afdoeningsvorm voor de rechercheur niet direct

duidelijk is.

• Dit draagt er toe bij dat de signalering bij allochtone contacten een

afdoeningsfunctie krijgt. Ook speelt het ‘subjectieve moment’ hier

door een grotere rol in de afdoeningsbeslissing.

• Dit laatste wordt in het bijzonder een knelpunt indien de recher

cheurs over weinig kennis omtrent minderhedenproblematiek beschikken.

Negatieve beeldvorming leidt er toe dat hulpverlenlngscriteria eerder

worden aangevoerd voor een proces—verbaal (bij autochtone contacten

is dit vooral ter ondersteuning van een sepot).

Het blijkt dat allochtone jongeren met twee of meer eerdere politie—

contacten ook jongeren zijn die veel delicten plegen. Dit betekent

dat de factor eerdere politiecontacten op adequate wijze onderscheid

maakt in allochtone jongeren die persisteren in hun delinquentie en

jongeren Gie na verloop van tijd hiermee stoppen.

Ten aanzien van de (politiële) hulpverlenin kunnen we het volgende

opmerken.

• Bij allochtonen wordt er minder tot hulp in combinatie met een sepot

besloten dan bij de autochtonen.

Hulp in het kader van een sepot wordt niet goed overgenomen door de

personen in de omgeving.

De school geeft aan het politfecontact nauwelijks een vervolg, ter

wijl deze waarschijnlijk een belangrijke rol zouden kunnen vervullen

omdat dit aansluit bij de belevingswereld van de jongere.

Van veel geïnterviewde jongeren (+ 30%) blijft een expliciete behoef

te aan hulp onbeantwoord. Het merendeel van deze jongeren behoren tot

de “zwaardere categorie (hoog deliuquentieniveau, groot aantal poli—

tiecontacten, problematiek op diverse terreinen). Een “RaS—type” hulp

lijkt hiervoor geëigend, die echter niet tot stand wordt gebracht.

Ten aanzien van de robleemcontac tea kunnen we nog het volgende toe

voegen.

De allochtone weglopers worden weinig verwezen. Als allochtone jonge

ren worden verwezen, dan is dat vaak de eerste hulpverleniugsinstel—

ling waarmee za in contact komen.
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• De voorlichting aan ouders van allochtone weglopers omtrent de moge

lijkheden die de politie heeft voor een afhandeling ia beperkt.

• De interpretatie van het wegloopgedrag ala uiting van een cultuur—

conflict is niet adequaat.
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7.2 Hulp in het kader van wets en ordehandhaving

Aan het eind van par. 3.5 is de vraag gesteld hoe we het bestaan van

het “subjectieve moment” (de inschatting van de ontwikkelingskansen)

moeten waarderen, Op welke momenten moet het subjectieve moment een af—

doeningsverzuarende of —verlichtende rol vervullen en op welke momenten

is bij een goede of slechte inschatting de ontplooing van hulp wel of

niet geÏndiceerd?

In feite is dit een vraag naar de beoordeling van de afhandeling die

door de rechercheurs zijn uitgevoerd.

Nu hebben we aan het begin van dit rapport een (theoretisch) kader ge

schetst. Vanuit dit kader hebben we de geobserveerde politiecontacten

beschreven. In liet onderstaande zullen we nagaan hoe de afhandeling zou

moeten gebeuren indien we aan dit kader vasthouden. Vervolgens zullen

we een poging wagen om de meest wenselijke afhandeling te onderscheiden

van de minder wenselijke afhandeling.

Zoals in het tweede hoofdstuk is gesteld gaat het erom een zaak af te

handelen waarbij zowel de jongere wordt aangesproken op zijn verant

woordelijkheid voor zijn gedrag, als én oog open wordt gehouden voor

de achtergronden van de vertoonde delinquentie en het daarmee verband

houdende delinquentiepatroon.

Een eerste element van de richtlijn voor de afhandeling moet aansluiten

bij de idee dat de politie een reactie geeft op de dader en het ge

pleegde delict.

Relevante aspecten hierbij zijn ernst, frequentie van het delict en de

leeftijd van de verdachte.

Zoals we hebben gezien wordt in veel gevallen — 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 gevariëerdheid in delinquentie de factoren zijn die een

persisteren van delinquentie bepalen (zie Junger—Tas, 1985, pag. 15 t/m

22). Net 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 liet veroor

hierop gericht, maar met wisselend succes. Het enige harde gegeven

waarover de rechercheurs in deze kan beschikken is het feit dat de



— 160 —

jongere eerder als verdachte bij de politie is geweest.* Met andere
woorden, eerdere poli tiecontacten is het eerste aspect waarop de jonge
re dient te worden aangeproken.**

Nu blijkt uit hetzelfde hierboven aangehaalde onderzoek dat nieuwe p0—
litiecontacten voornamelijk worden bepaald door vroegere contacten en
nauwelijks door de frequentie van delinquent gedrag (Junger—Tas, 1985,
pag. 44 e.v.). Verder meldt het onderzoek dat wanneer de (problemati

sche) omstandigheden in de leefsituatie van de jongere (c.q. een slech
te sociale integratie) niet veranderen, deze in sterke mate bijdragen
aan de continuering van het delinquentiepatroon (idem, 1985, pag. 50

e.v.). Het gebruik van eerdere politiecontacten als richtlijn, heeft

dus als gevaar bij te dragen aan toekomstige politiecontacten. ‘

Met andere woorden; aan het criterium eerdere politiecontacten moet nog
de dimensie van goede of slechte sociale integratie worden toegevoegd.
De voorgaande resultaten auggeren dat de inschatting die de rechercheur
maakt van de ontwikkelingskansen van de jongere de rol van “sociale
rem” kan vervullen. In termen van de afdoening verwijst dit aspect naar
de grote of kleine kans op herhaling van delinquentie; de betekenis

voor de beslissing tot hulpverlening is gelegen in de aandacht voor de
aan—of afwezigheid van informele controlemechanismen of opvangmogelijk
heden. Een dergelijk element maakt het mogelijk dat verbetering van de
leefomstandigheden (een betere sociale integratie) van invloed wordt op
de beslissing om de jongere al dan niet in het systeem door te laten

Stromen.

Door de combinatie van deze twee factoren krijgen we een samengestelde

richtlijn die zowel een retrospectief als een proapectief aspect in

zich verenigd. In het licht van de uitgangspunten uit het tweede hoofd
stuk is het nu mogelijk de contacten die volgens deze algemene richt

lijn worden ingedeeld te verbinden met de meest wenselijke interventie.
Deze meest adequate vormen van afhandeling zijn in onderstaande tabel

met één of twee asterisks aangegeven.

* In bilna de helft van de delictcontacten bekennen de jongeren onmiddellijk ‘46%); 43 5% doet dit na enige of na sterke druk vanuit derechercheur. Slecht 10,5% blijft ontkennen (d.i. inclusief de jongerendie “onterecht” zijn aangehouden). Van de ‘recidivisten’ blijft 16%ontkennen. In deze cijfers bestaan geen tot zeer lichte verschillentussen allochtone en autochtone delicteontacten.** Dit lijkt in overeenstemming met het afdoeningsbeleid van Utrecht. Ookdaarin is immers de recidive richtlijn voor de te nemen afdoeningsbe—slissing. Nu blijkt dat + 60% van de recidivisten met 2 of meer eerderecontacten met de jeugdpotitie wordt geseponeerd. We kunnen ons hierbijafvragen of de grote aandacht voor de omstandigheden van de jongere deverbaliseergrens doet verschuiven naar “heel veel recidive’.*** Bij Junger—Tas heet dit “een licht labelingseffect’.
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De afhandeling met n asterisk duidt op een vorm die in principe voor

de betreffende categorie contacten de aangewezen vorm is. De afhande

ling met twee asterisks duidt op een vorm die mogelijk is wanneer de

situatie zich hiertoe leent. De afhandeling waarbij een asterisk ont

breekt duidt op een vorm die voor de betreffende categorie contacten

niet wenselijk is.

Tabel De afhandelingsvormen naar de geconstrueerde afhandelingsnorm

voor delictcontacten (in X).

Afhandelfngsnorm

A S C D

F0 F0 REC REC

en goed en slecht en goed en slecht

n76 n= 12 n52 n=39

1. Sepot en hulp 22,5 * 17 ** 15,5 ** 28

II. Proces—verbaal en 5,5 ** 25 19,5 * 46

hulp

III. Sepot zonder hulp * 59 41 32,5 10,5

IV. Proces—verbaal zon—** 13 17 * 32,5 * 15,5

der hulp

100 100 100 100

Toelichting:) A = ‘First offender’ en goede ontwikkelingskansen
S ‘First offender’ en slechte ontwikkelingskansen
C = ‘Recidivist’ en goede ontwikkelingskansen
D = ‘Recidivist’ en slechte ontwikkelingskansen

2 Voor de constructie van de afhandelingsnorm is de categorie ‘weet
niet’ van de variabele ineeschatte ontwikkelingskansen toegevoegd
aan de categorie ‘goed’ (het voordeel van de twijfel).

3 De met een asterisk aangegeven cellen duiden op de gewenste of
mogelijke afhandelingsvormen.

De eerste categorie contacten betreft de minst problematische groep; de

first—offeaders die goede ontwikkelingskansen hebben. In totaal bevat

deze categorie 42,5% van de delictcontacten.

Bij deze groep lijkt in eerste instantie een politiesepot de beste af—

doeningsbeslissing. In beperkte mate kunnen we ons voorstellen dat een

proces—verbaal is aangewezen vanwege de extreme ernst van een zaak.

Hulpverlening lijkt bi] deze categorie niet geïndiceerd; er zijn immers

opvangmogelijkheden aanwezig en de informele controlemechanismen lijken

voldoende te werken. Ook indien er problematiek wordt gesignaleerd

betekent dit niet dat rechercheurs hierop automatisch moeten ingaan.
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Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de jongere zelf
en diens omgeving, zodst terughoudendheid is geboden.

De tabel laat zien dat in werkelijkheid het overgrote deel uit deze
eerste categorie aan de gewenste afhandeling beantwoord. Haar we zien
verder dat ruim 25% hiervan afwijkt. Deze afwijking heeft vooral
betrekking op het verlenen van hulp terwijl dit volgens de norm niet is
geindiceerd. Op ht totaal van de delictcontacten koat dit op 11,5%.

e_ted eate&orie —de first of fenders waarvan de ontwikkelingskansen
als slecht worden ingeschat— vormen relatief gezien een erg kleine
groep (6,5%).* Omdat het ook hier om first—offsnders gaat lijkt opnieuw
een sepot de aangewezen afdoeningsbesliasing. Belangrijk punt is nu dat
de ontwikkelingskansen als slecht worden ingeschat. Dit impliceert dat
een proces—verbaal meer dan bij de vorige categorie tot de mogelijkhe
den behoort. Wellicht nog belangrijker is dat er naast het sepot als
afdoening hulp wordt geboden. Juist bij deze categorie lijkt gezien de
als negatief ingeschatte prognose hulpverlening noodzakelijk “om erger
te voorkomen”.

Opvallend is daarom dat bij deze categorie veel wordt geseponeerd, maar
weinig hulp wordt verleend; hulp die bij uitstek nodig is en een pre
ventief karakter zou moeten hebben. Op het totaal van de delictcontac—
ten is het percentage minder wenselijke beslissingen uit deze categorie
4%.

De derde catezorie contacten betreft de recidivisten waarvan de ontwik—
kelingskansen als goed worden ingeschat (29% van alle delictcontacten).
In eerste instantie lijkt hierbij een proces—verbaal zonder hulp aange
wezen als wenselijka afhandeling. Een eerder politiecontact blijkt im
mers niet te hebben geholpen.

Haar, juist bij deze categorie kan het voorkomen dat tot een sepot be
sloten wordt indien hulpverlening succes zal hebben. De recidive duidt
er immers op dat de informele controle mecbanisaan in zekere mate heb
ben gefaald. Haar omdat ze wel aanwezig zijn, kan — om herhaling te
voorkomen — een extra activering van deze delinquentiereamende factoren
meer perspectief bieden. Verder dienen we bij deze categorie de moge
lijkheid open te houden dat ‘een eerdere politiecontact’ betrekking

* Het lijkt aannemelijk dat wanneer de signaleringafunctie in samenhangmet de bier geschetate richtlijn wordt verbeterd, deze tweede categoriegroter zal blijken te zijn.
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heeft op een delict det langere tijd geleden is gepleegd, zodat ook op

grond hiervan een sepot is geïndiceerd. Maar, omdat het toch om “raci—

dive” gaat lijkt hulpverlening ter ondersteuning van een dergelijk

sepot noodzakelijk.

Volgens de tahel blijkt veel van de interventies in dez categorie op

juist dit laatste punt af te wijken. Een andere afwijking ligt in het

proces—verbaal met hulpverlening. Op het totaal aantal delictcontacten

vormen de minder wenselijke beslissingen voor deze categorie 15%.

De vierde categorie vormt de meest problematische groep delictcontac—

ten; de recidivisten waarvan de ontwikkelingskansen als slecht worden

ingeschat (22%). Het lijkt erop dat bij deze groep de justitiële weg

moet worden bewandeld. Hulpverlening behoort tot de mogelijkheden, maar

is afhankelijk van de individuele behoefte van de jongere. Omdat het

ook hier mogelijk is dat een eerder politiecontact betrekking heeft op

een delict dat langere tijd geleden is gepleegd, wordt bij deze cate

gorie de weg naar een sepot met hulp opengehouden (het contact valt dan

onder de tweede categorie).

Zoals uit de tabel blijkt vallen de werkelijke interventies niet veel

buiten de als wenselijk geachte interventies; op het totaal aantal

delictcontacten wijkt slechts 2,2% af van de geconstrueerde richtlijn.

Het blijkt dat in 32,5% van de contacten een beslissing wordt genomen

die afwijkt van de beslissing zoals deze volgens de door ons opgestelde

theoretische richtlijnen zou moeten worden genomen. Dit betekent dat

twee derde van alle delictcontscten een reactie krijgt die binnen de

marges valt van deze richtlijn. De differentiatie naar de drie

afdelingen resulteert in het volgende beeld.

Het blijkt dat Rotterdam in 26% van de gevallen een afhandeling uit

voert die niet door de theoretische afhandeliugsnorm wordt geïndi—

ceerd.*) Een belangrijke afwijking heeft betrekking op de tweede cate

gorie (firat—offenders met slechte ontwikkelingskansen); bij 3 van de 4

blijft de benodigde hulp achterwege. Verder wordt in relatief veel ge—

vallen de ‘recidivisten’ met goede ontwikkelingskansen met alleen een

sepot afgedaan (10%) ook hier blijft de hulp achterwege. Wat betreft

*) Wat betreft de mate waarin de diverse categorieën in de drie steden
voorkomen, het volgende. Rotterdam en Utrecht verschillen nauwelijks
van elkaar. In Eindhoven komt de categorie ‘Recidivist met goede ont—
wikkelingskansen’ relatief vaak voor (40% tegen ± 20% bij de andere
steden).
Deels is dit te verklaren doordat Eindhoven vaker te maken heeft met

jeugdige jongeren die in verband met kleine delicten terugkomen.
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Eindhoven wordt in 37% buiten de marges ven de theoretische afhande—

lingsnorm getreden. Hier komt het relatief vaak voor dat aan first—

offender met goede ontwikkelingskansen hulp wordt geboden (9,5%).

Verder wordt —net als in Rotterdam— veel recidivisten met goede ontwik—

kelingskansen met louter een sepot afgedaan (9,5%); of ze krijgen juist

een proces verbaal met hulp (9,5%).

Wat betreft Utrecht tenslotte, is in 32,5% van de delictcontacten de

beslissing niet io overeenstemming met de theoretische afhandelinganorm

genomen.

Voor het grootste deel heeft dit betrekking op de first—offenders met

goede ontwikkelingskansen, waarbij naast het sepot tot hulp wordt

verleend (17,5%).

Over het algemeen krijgen we ten aanzien van de drie steden het vol

gende beeld.

Rotterdam verleent te weinig hulp om de afdoeningsbeslissingen te

ondersteunen.

Eindhoven wordt gekenmerkt doordat enerzijds hulp die niet is gelndi—

ceerd toch wordt gegeven en anderzijds de nodige hulp achterwege

blijft.

Utrecht kan wellicht bekritiseerd worden doordat het veel hulp verleent

in een vroeg stadium; het is de vraag of de politie hierin niet wat

terughoudender zou moeten zijn.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de afhandelingsnorm de werkbare

eigenschap lijkt te hebben om op zinvolle wijze de afdoeningsheelisaing

te koppelen aan de beslissing tot hulpverlening.

Met een dergelijke richtlijn voor het functioneren, wordt het taak—

aspect “hulp aan hen die deze behoeven” ingevuld en in relatie gebracht

met de “wets en ordehandhavende taak”, Het reaulteert in een functio

neren dat zowel sociale— als justitiële elementen in zich verenigd.
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nJ.]J.age . InnoUn van net observatieschema

In formele zin kunnen we het totale politiecoutact onderscheiden in
twee “systemen: het systeem van de jongere en het systeem van de
rechercheur. Wanneer deze twee systemen met elkaar in contact worden
gebracht ontstaat er een bepaalde relatie. De reden voor dit contact
ligt in een zaak; buy, een ter kennis gekomen delict en vermoedelijke
dader of bepaald probleemgedrag als weglopen of een verzoek tot hulp.
De functie van het (politie)contact is om een adequate reactie te ge
ven op deze zaak (de afhandeling; te nemen afdoeningsbeslissing, ver
wijzing, aanvullende activiteiten, etc.). Aan de relatie die is Ont

staan tussen de twee “systemen” kunnen we een inhoudsniveau en een be—
trekkingsniveau onderscheiden. De eigenschappen van de twee systemen en
de relatie tussen deze twee zijn bepalend voor de afhandeling.

ERS TNEMA,S VARIABELEN

Aard van de zaak soort delict/probleemgedrag

toegebrachte schade

redenen van plegen delict

datum/tijdstip delict/probleemgedrag

plaats van delict/probleemgedrag

sprake van voorbedachte rade

heterdaad betrapt

bekentenis

aantal aededaders

samenstelling groep naar sexe en

e tnicl tel t

groepscohea ie

leef tijd groepsgenoten

betrokkenheid meerderj arigen

Aanhouding datum aanhouding

tijdstip aanhouding

aanbrenger/aanmelder



LUSTEKS TIIINA’S VARIABELEN

Afdoening af doeningsvorin

aanvullende activiteiten in het kader

van de afdoening

datum heenzenaing/intrekken o.a.t.

sprake van in verzekerings telling

overleg eet collega’s i.v.m. afhande

ling

overleg eet superieur i.v.e. afhande

ling

contact met hulpverlenende instanties

scholen e.d. i.v.m. keuze van afdoe

ning en/of verwijzing

wat is de aan de jongeren opgegeven

reden van afdoening

is er verwezen naar een hulpverlenen

de instantie, onderwijainatelling

etc.

contact met ouders tijdens of na de

afhandeling

tijd besteed aan onderzoek/verhoor

Activiteiten in contact met ouders/verzorgers tijdens

het kader van het onderzoek (v66r de afdoening)

onderzoek bijzondere activiteiten van recher

cheur ( s)

overleg tijdens onderzoek eet colle

ga’s/superieur

JONGERE Persoonlijke geslacht

gegevens geboor tedatum

etniciteit

woonbuurt

woonsituatie

maatregel van toepassing



JSTERS THE1A’ S VARIABELEN

Gezinsgegevens onvolledigheid gezin

bijzondere problemen

drankgebruik, prostitutie, probleem—

gedrag ouder, relatie tussen en met

de ouders

Woonsituatie huisvesting

voorzieningen in de buurt

etnische samenstelling buurt

School school/werkverloop/spij belen

succes op school/werk

relatie leerkrachten

relatie leerlingen

Vrije tijd plaats waar in het algemeen vrije

tijd wordt doorgebracht

aard activiteiten

vriendenkring

Overig migratie verleuen van jongere/ouders

culturele achtergrond

hulpverleningsverleden jongere

ERCHEUR Persoonlijke leeftijd

gegevens sexe

ervaringsjaren

opleiding



CLUSTERS THEMA’S VARIABELEN

Achtergrond moment van dienattijd

gagevens drukte werkzaamheden

aantal rechercheurs dat bezig gaat/ja

aan het onderzoek

RELATIE JONGERE Inhouds/ info signalering van omstandigheden

j ongere

RECHERCHEUR aspect bevoegdheden rechercheur

voorlichting omtrent gang van zaken

bij de behandeling van de zaak, rech

ten van verdachte

betrekkings/ optreden verdachte

relstioneel optreden rechercheur

aspect verandering in houding jongeren

verandering in houding rechercheur

OBSERVATIE aantal gesprekken

GEGEVENS welke momenten zijn gemist

is de zaak gemuteerd

aanwezigheid kwalitatieve informatie

Er is gebruik gemaakt van een voorgestructureerde lijst. De variabelen

in deze lijst hebben grotendeels betrekking op concrete gebeurtenissen

oi gedragingen. In het eerste stadium van de observatiefase zijn de di

verse elementen verscheidene malen doorgesproken. In dit stadium zijn

enkele contacten ook met “dubbele observmtor” gevolgd. Het gegeven dat

de observatie door een team van 7 personen is uitgevoerd maakte dit

noodzakelijk. Het tussentijds doorspreken van de geobserveerde contac

ten bevorderde hierbij de uniformiteit van de observaties. Enkele oh—

servatoren die in Eindhoven hebben gewerkt, hebben ook in Utrecht ob

servaties uitgevoerd. Tijdens het overleg tussen de observatoren was

een steeds terugkerend onderwerp van gesprek: het functioneren van de

observator op het bureau.



Bijlage II De wateriaalverzameling op de bureau’s

In het onderstaande melden we enkele ervaringen met betrekking tot de
materiaalverzameling op de afdelingen jeugdpolitie. Met name worden die
situaties beschreven die ‘onbedoeld” van invloed kunnen zijn op de sa
menstelling van de onderzoekgroep. Om het gevaar van vertekening te be
perken maakten deze situaties soms bijzondere maatregelen noodzake
lijk.

De observatie

Daar de observatie en registratie op dezelfde periode betrekking heb
ben, kregen we een waardevolle mogelijkheid om de “kans op vertekening”
te bewaken. Door de registratie en observatie ook gelijktijdig uit te
voeren werd het mogelijk om op efficiënte wijze de tijd op een politie
bureau door te brengen. Er kan op flexibele wijze worden gereageerd op
actuele gebeurtenissen. Indien er zich geen observatiewogelijkheden
aandienen, kan er worden “geregistreerd.

Het combineren van deze twee onderzoeksactiviteiten heeft nog een bij
komend voordeel. Doordat de observator zich meer terugtrekt en bemoeit
met andere activiteiten, krijgen de rechercheurs weer wat meer rust en
ruimte. De mogelijkheid tot irritaties wordt verminderd omdat lii] niet
steeds op zijn vingers wordt gekeken. Door de registratie blijft de
observator echter op de afdeling, zodat het contact niet verloren gaat
en alleen door een grotere afstand wordt gekenmerkt. Verder behoeft het
contact zich dan niet alleen te beperken tot een ‘observator—geobser—
veerde’ relatie. Dit draagt bij tot een acceptatie van het onderzoek en
de observatoren.

Het politiewerk is in sterke mate onvoorspelbamr. Bijgevolg weet de oh—
servator bijna nooit van te voren welke zaken er binnen zullen komen.
Ook de variatie In het soort contacten, het soort jongeren en de afwis
seling van drukke en rustige perioden op de afdeling lijken zich vaak
op een autonome, onverklaarbare manier te voltrekken.

Zo kostte het in Utrecht gedurende de eerste twee maanden van de obser
vatie weinig moeite om gemiddeld twee observaties per dag te doen. In
de derde maand vonden er gedurende enkele weken weinig antochtone en
nog minder allochtone contacten met de jeugdpolitie plaats. Op zich is
dit een omstandigheid dle we als gegeven hebben moeten aanvaarden.
Hierbij is het belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen voor
wat er op de afdeling gebeurt, omdat anders aan mogelijke kandidaten

voor de observatie wordt voorbijgegaan.
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Een grote alertheid is ook vereist bi] de contacten die zich uitstrek

ken over meerdere dagen, zoals bi] Jongeren die in verzekering worden

gesteld. Omdat in principe het politiecontact ven het begin tot het

eind wordt gevolgd, is (soms) in overleg met de betreffend rechercheur

een selectie gemaakt van observatiemomenten. liet begin en het einde van

het politiecontact evenals de in verzekeringstelling zijn dan gevolgd.

Verder zijn een of twee verhoren per dag geobserveerd. Deze situatie

vereist een grote alertheid, omdat het voor kan komen dat de recher

cheur zelf de observator niet op de hoogte stelt van de diverse te

ondernemen activiteiten.

In het algemeen zijn contacten op grond van een delict gemakkelijker te

volgen dan contacten die naar aanleiding van probleemgedrag of hulpvra—

gen tot stand komen (weglopen, bemiddeling e.d.). De strafrechtelijke

contacten zijn overzichtelijker: ze hebben een duidelijke kop en

staart.

De observatie van dergelijke contacten is daarom gemakkelijker te or

ganiseren en levert minder snel onvolkomenheden op. De probleemcontac—

ten kennen een grotere varigteit; begin, ontwikkeling en einde zijn

veel minder voorspelbaar. Zo worden deze contacten vaak niet in égn

keer afgehandeld. Een telefoontje van bv. de ouders dat een jongere nog

steeds niet terecht is, doet de behandelend rechercheur opnieuw of

alsnog tot aktie overgaan. In sommige gevallen (8f) voltrekken deze

gebeurtenissen zich in afwe zigheid van de observator (zie per. 1.4.)

In Eindhoven zijn we een bijzondere moeilijkheid tegengekomen. Ofschoon

er prioriteit is gegeven aan observatie van contacten met allochtone

jongeren, blijkt het toch zeer moeilijk om in de gegeven periode ook

daadwerkelijk veel allochtone jongeren te observeren. Ter ondersteuning

van de selectie van allochtone Contacten zijn derhalve enkele extra

maatregelen getroffen.

Zo is getracht de rechercheur, individueel en tijdens werkbesprekingen

te stimuleren om de observatoren te betrekken bij hun contacten met al—

lochtone jongeren. Een observator stelde zich bovendien beschikbaar om

op vrije avonden en weekenden opgeroepen te worden.

liet rendement van dit soort maatregelen is beperkt. De medewerking van

veel rechercheurs lijkt aan (duidelijke) grenzen gebonden. Ook bij deze

maatregelen speelt dit mee. Meer succes heeft een derde maatregel gehad

waarbij observatoren achteraf middels uitvoerige interviews met recher

cheurs informatiehebben verzameld omtrent contacten met allochtone
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jongeren. (5 gevallen)

Naast deze omstandigheden die meer direct met het selectieproces te
maken hebben, kunnen er zich omstandigheden voordoen die op indirecte
wijze de uitvoering van de observatie beÏnvloeden. Ook hierbij zijn ter
oplossing of voorkoming van niet bedoelde effecten maatregelen getrof—
fen.

In de beginperiode ademde het contact met de rechercheur In sterke mate
de sfeer van elkaar aftasten. In Eindhoven en Utrecht verdween deze al
snel, maar in Rotterdam bleef deze langer hangen. In deze stad maakten
meerdere rechercheurs kenbaar afwijzend te staan ten opzichte van “sta

giaires”. Opzettelijk werden in Rotterdam de contacten van deze recher
cheurs gevolgd. aierdoor kregen we de mogelijkheid het onderzoek toe te
lichten en te reageren op hun “weerzin”. Bij de meesten werd de houding
duidelijk positiever. In de andere steden is de strategie gevolgd van
“de kat uit de boom laten kijken”.

Door de grootte van sommige afdelingen (Rotterdam en Utrecht) deed zich
het verschijnsel voor dat sommige contacten ongrijpbaar bleven (d.w.z.
niet opgemerkt werd dat rechercheurs een zaak in behandeling hadden).
act is voorgekomen dat rechercheurs van deze ontsuappingsmogelljkheid
gebruik maakten; de zaak werd dan buy, pas na afhandeling gemuteerd.
Ter voorkoming hiervan hebben we bij diverse personen geregeld nage—
vraagd welke jongeren op het bureau aanwezig waren of op korte termijn
waren uitgenodigd te versenijnen.

De bovengenoemde omstandigheden kunnen, indien ze niet bewaakt worden,
leiden tot een onbedoelde selectie van rechercheurs. Om de spreiding te
bewaken is bij de selectie van een contact gekeken naar de rechercheur.
Ook is er bij de planning van de (avond)diensten rekening gehouden met
welke rechercheurs dienst doen, act resultaat hiervan is zeer
bevredigend.

In Rotterdam heeft meegespeeld dat langdurige ziekte van observatoren
heeft geresulteerd in een concentratie van geobserveerde contacten in
bepaalde weken en meenden. In eerste instantie waren we bevreesd dat
dit de “representativiteit” van de steekproef ongunstig zou
beinvioeden.
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Na een analyse van de registratiegegevens lijkt deze vrees ongegrond.*

Tevens zijn de mogelijk ongunstige effecten op de steekproefeamenstel—

ling weggenomen door op basis van de tussentijdse tellingen aanvullende

selectiecriteria te hanteren.

In het algemeen kunnen we concluderen dat de afdelingen Jeugdpolitie

voor de onderzoeker een toegankelijk veld vormen om in te werken. On

danks irritaties vanwega de grote hoeveelheid “stagiaires” die op hun

vingers kijken of de grote werkdruk waaronder ze soms staan, zijn de

rechercheurs al snel bereid te voldoen aan de “nukken en wensen” van de

onderzoeker. Niettemin heeft deze medewerking zijn duidelijke grenzen.

Wanneer de vereiste bijdrage past binnen het kader van de werkzaamheden

die ze moeten verrichten verloopt de medewerking prima. Ook vindt men

altijd tijd voor uitleg en toelichting, gesprekken of interviews. Wan

neer echter inspanning wordt gevraagd voor extra activiteiten, — zoals

extra administratieve werkzaamheden, het invullen van formulieren of

enquêtes — geven veel rechercheurs niet thuis.fvoor de door ons gehan

teerde methoden van dataverzameling had dit overigens geen consequen

ties).

Interviews met rechercheurs en jpnge ren op het bureau

Een integraal onderdeel van de gepleegde observaties vormen de inter

views met de jongeren en rechercheur op het bureau. Om een evaluatie

over het totale politiecontact te krijgen van de twee deelnemende

partijen zijn de interviews steeds na afloop van het geobserveerde

contact afgenomen.

het interview met de jongere heeft in afwezigheid van de rechercheur op

het bureau plaatsgevonden. In het algemeen gaf het interview met de

allochtone jongeren weinig specifieke problemen; de meeste van de

jongeren toonden een redelijke tot goede beheersing van de Nederlandse

taal.

Niettemin kenmerkt het gesprek zich door enkele duidelijke grenzen.

De condities op een politiebureau voor een rustig en langdurig gesprek

zijn meestal ongunstig. De interviews zijn dan ook zo kort mogelijk ge

houden. (4 uur). het kwam soms voor dat jongeren aan het begin van het

* In e registratie is nagegaan of er per maandverschillen bestaan in de

diverse typen contacten waarmee de Jeugdpolitie te maken krijgt. De

verschillen in etniciteit, type delict, leeftijd e.d. blijken niet

significant. De ongunstige invloed van het “timesamplings effect” kan

o.I. als minimaal worden ingeschat.
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interview summier of met tegenzin antwoorden. In deze gevallen bleek er
sprake van verontwaardiging over het feit dat ze waren opgepakt.
Verder speelde mee dat het politiecontact voor jongeren een ingrijpende
gebeurtenis kan betekenen, dat zich uit in een verschillende opstelling
tijdens en na het politiecontact.

Zo gebeurde het dat een Harokkaanse jongetje (12 jaar) tij
dens het verhoor en tijdens het interview gebrekking
Nederlands spreekt Tijdens het vervolginterview, enkele maan
den later, blijkt hij zich echter uitstekend in het
Nederlands te kunnen uitdrukken.

Om de invloed van deze (mogelijke) storende factoren zo klein mogelijk
te houden, zijn over het algemeen concrete en feitelijke vragen ge
steld. liet blijkt echter dat de meeste jongeren uitgebreid op de vragen
ingaan.

Afhankelijk van de afdeling Jeugdpolitie, de betrokken rechercheur en
het te observeren contact, is het verzoek tot deelname aan het onder
zoek op diverse manieren bij de jongeren gedaan. Soms aan het begin van
het contact, soms in het midden of aan het eind, soms heeft de recher
cheur het verzoek gedaan en soms de observator zelf. In het algemeen
kwam de deelname van de jongere aan het onderzoek altijd ter sprake
tijdens het interview met de jongere. Van kritiek of tegenwerking was
nauwelijks tot geen sprake. De jongeren toonden of uitten geen bezwaren
over het onderzoek of de aanwezigheid van de observator.

liet interview met de rechercheur heeft weinig problemen opgeleverd. In
het algemeen heeft ieder een grote bereidheid tot deelname getoond.



Bijlage III Het vervolginterview

De benadering

Uit een polot—study (zie par. 1.3.3) is gebleken dat een individueel
gerichte en flexibele benadering van jongeren de voorkeur verdient. In
deze benaderingswijze wordt naar de jongere een brief gestuurd waarin
om zijn medewerking wordt verzocht.* Hierin wordt uitleg gegeven over
het doel van het onderzoek, de onderzoekiastantie en de inhoud van het
gesprek. Vervolgens wordt de jongere persoonlijk bezocht om een
afspraak te maken voor het interview. De flexibiliteit van deze
benaderingswijze uit zich vooral in de aandacht voor de aanwijzingen
van de jongere of diens omgeving (b.v. de brief sturen naar het adres
van een vriend, achterwege laten van het officiële briefhoofd,
inschakelen van gezinsvoogd, leraar als tussenpersoon, e.d.).
De onderzoekgroep (de jongeren met 1 of meerdere politiecontacten)
lijkt tamelijk gesloten voor een uniforme en directe —min of meer tra
ditionele— benadering. Daarbij doelen we op een benaderingswijze waarin
telefonische contactlegging 0 contactiegging middels uitaodigingsbrie—
ven centraal staat. De voornaamste bezwaren tegen deze methode zijn de
taalproblemen, het vrijblijvende karakter, de afstandelijkheid en de
moeilijkheid om de jongere langs deze weg te motiveren, Op voorhand
lijken de jongeren niet genegen om een gesprek met iemand te voeren. Of
zoals een geinterviewde jongere het formuleerde:

het is net als bij de kinderbescherming (d.i. de Raad), het kost me
altijd Vrije tijd”. De jongeren zullen derhalve niet of nauwelijks op
eigen initiatief reageren op uitnodigingsbrieven.

De persoonlijke benadering komt aan deze bezwaren grotendeels tegemoet.
Taalproblemen blijven bestaan maar in een persoonlijk contact met de
jongeren en/of diens familieleden verloopt het gesprek beter. Door het
directe contact kunnen we inspelen op de mogelijke vragen en misver
standen over het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek wordt
duidelijker.

De brief zelf blijkt in deze benaderingswijze een belangrijke rol te
vervullen, omdat dit de kans vergroot de jongeren er rekening mee
houden dat iemand hen op een bepaalde tijd en datum komt bezoeken; ze

* Hierbij wordt niet de vader als hoofd van het gezin aangeschreven maari8 de brief gericnt aan de jongere zelf. We kunnen dan aan de individuele verlangens tegemoetkomen. Wel adviseren we de jongere diens oudersin te lichten over het onderzoek. Onze ervaring is, dat veel jongerenhun ouders inderdaad op de hoogte brengen.
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kunnen er dan voor thuisbli]ven.

Vertrouwen heeft een positieve invloed op de motivatie van de jongere

om deel te nemen aan het interview meer vertrouwen verhoogt de respon—

se—rate (zie b.v. Nederhof 1981). Herkenning door de jongere van de—

geen, die hem reeds op het politiebureau heeft geïnterviewd, vergroot

zijn vertrouwen in het onderzoek. liet eerste interview heeft derhalve

tevens de functie gehad om een vertrouwensrelatie op te bouwen, liet on

derzoek vormt voor de jongere geen bedreiging meet (de psychologische

kosten om te antwoorden moeten immers zo gering mogelijk zijn voor de

respondent zie Nederhof, 1981). De jongere en diens familieleden lijken

deze persoonlijke benadering positief te waarderen (“helemaal uit Den

Haag komen om ons te spreken”). Zij willen iets terug doen. Dit kan zo

wel deelname aan het vervolginterview betekenen als het leggen van con

tact met de jongere (soms verrichten familieleden veel inspanningen

hiervoor). Ofschoon deze “neer persoonlijke en individueel gerichte”

benadering ons inziens tot een hogere response rate leidt dan bij de

meer tradioneel gebruikte standaard procedures, is deze methode wel

arbeidsintensief en zeer tijdrovend.

18 mei — we nemen contact op met de rechercheur, die goed op de 000gte

is van de situatie van het meisje.

Hij zal contact opnemen met de directeur van haar school.

23 mei — rechercheur is niet aanwezig.

8 juni — directeur wil medewerking verlenen bij het totstand brengen

van een gesprek met het meisje. liet gesprek kan beter niet

thuis plaatsvinden, daarom stelt hij ruimte in zijn school

beschikbaar. We kunnen het meisje telefonisch op school bena

deren.

13 juni — Meisje is niet op school. De reden hiervan wordt onderzocht

door de school.

20 juni — Meisje is nog steeds niet op school. Volgens haar vader moet

ze op haar broertje passen vanwege afwezigheid van zijn vrouw.

13 aug. — Meisje zegt toe deel te nemen aan een vervolginterview. De

directeur belt volgende week terug voor een afspraak.

27 aug. — Interview vindt plaats op school.

** in ce meeste gevallen is gebruik gemaakt van een standaardbrief. Bij

verzending hebben we deze vergezeld met een vertaalde versie. In enkele

gevallen Is de Drief in sterke mate aangepast aan de situatie waarin de

jongere verkeert en de reden voor het contact met de politie. Bij deze

brieven is geen vertaling meegestuurd.
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Afname van het interview

Wat betreft de afname van het interview willenwe ingaan op 4 aspec
ten: de persoon van de interviewer, de condities waaronder het inter
view en de interviewvergoeding. In dit kader halen we alleen die elemen
ten naar voren die ons in het bijzonder zijn opgevallen of die een bij
zondere rol Bebben gespeeld.

Ten aanzien van de persoon van de interviewer kunnen we het volgende
opmerken.

liet vertrouwen van de jongere in de onderzoeker en het onderzoek is be—
langrijk voor zijn bereidheid en mate van medewerking. Door de contacteO
met de jongere zoveel mogelijk door dezelfde persoon te laten verzorgen,
trachten we het vertrouwen van de jongere te winnen. Wij nemen een open
houding ten opzichte van de jongere aan, ook tijdens het interview. De
jongere kan neelezen en zien wat we invullen. Bovendien zijn we altijd
bereid vragen van de jongere te beantwoorden, naar diens verhalen te
luisteren of advies te geven dat wil zeggen uitleg te geven over instel
lingen; vaak verwijzen we naar personen, die de gestelde vragen kunnen
beantwoorden. Deze houding heeft positieve invloed op het gesprek met de
jongere.

In literatuur over mediterrane allochtonen bespreekt men uitvoerig alge
mene gedragsregels. Shadid en Koningsveld vermelden hierover: “Dergelij
ke algemene gedragsregels zijn te lezen in literatuur, maar er bestaat
gevaar voor generalisatie. Specifieke regels zijn meestal niet bekend en
er bestaan aanzienlijke (sub)culturele verschillen tussen migranten on
derling. Bovendien is er sprake van grote variatie in aanpassing aan
Nederlandse normen en waarden” (Shadid en Koningsveld, 1981, blz. 35).
Onze ervaring komt hiermee overeen. In de benadering wijken we op
diverse plaatsen en momenten af van “de standaardregels”.
Niettemin vervullen deze “algemene gedragsregels” wel degelijk een func
tie, liet blijkt nodig hierin een zodanig inzicht te verwerven, opdat men
deze op de juiste momenten toepast of ervan afwijkt. In de voorberei
dingsfase is hierover met “deskundigen” van gedachten gewisseld en tij
dens de intervieufase zelf is dit naar aanleiding van opgedane ervarin
gen een terugkerend thema in de werkbeaprekingen.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol interview vormt de
plaats van afname. Deze lokatie dient aan de eisen van anonimiteit en
bereikbaarheid te voldoen. In veel gevallen betekent dit dat het gesprek
niet thuis kon worden gehouden; alleen al de aanwezigheid van een fami—
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lielid blijkt een grote storende factor te zijn.*) Tijdens de interview—

fase hebben we diverse mogelijkheden uitgeprobeerd Cde school, stations—

restauraties, park).

Een standaardplek hebben we niet kunnen vinden. Niettemin blijkt het

belangrijk hieraan zorgvuldige aandacht te besteden.

Het komt nogal eens voor, dat jongeren niet op de afgesproken tijd aan

wezig zijn. Ons inziens moet dit niet als een blijk van onwil of een

‘bedekt niet mee willen doen’ worden opgevat (dit is twee maal voorgeko

men). De meeste weigeringen worden namelijk direct aan het begin van de

benadering gegeven. Eerder stuiten we tijdens de verdere benadering van

deze jongeren op een kenmerk dat eigen is geworden aan het leefpatroon

van de jongeren. Ze doen waar ze zin in hebben en dat kan per dag ver

schillen. Bij 15Z van de jongeren is het noodzakelijk een nieuwe af

spraak te maken.

Tijdens het interview stellen we zoveel mogelijk concrete vragen. De

kennis van de Nederlandse taal is wisselend, maar vaak ruim voldoende

voor ons gesprek.

Niettemin blijft het noodzakelijk synoniemen in gedachten te houden en

uitleg van vragen bij de hand te hebben. Van belang is ook dat we de

jongere duidelijk uitleggen waarom bepaalde vragen aan de orde komen.

Onze ervaring is dat deze informatie noodzakelijk is.

Zeker bij gevoelige of bedreigende onderdelen benadrukken we dat ant

woorden niet verplicht is. Onze indruk is dat deze uitleg bij de jonge

ren aanslaat en motiveert om te antwoorden.

Een punt, dat aparte vermelding verdient is de vraag of we de alloch—

tone jongeren een vergoeding kunnen geven. hieromtrent hebben zich in de

begeleidingscommissie van dit onderzoek belangrijke meningsverschillen

voorgedaan. Om deze reden hebben we diverse ‘deskundigen’ van

verschillende etniciteiten met verschillende functies over deze kwestie

geraadpleegd. De meesten voorzagen geen problemen. “Men moet er geen

ethische kwestie van maken, maar het zakelijk zien. Dat doen de jongeren

ook in Nederland maakt men veel gebruik van tegenprestaties bi]

deelname aan enquêtes, experimenten e.d Enkele deskundigen

noemen als voorwaarde, dat vooraf in de benaderingsbrief vermeld moet

worden, dat de jongere voor gemaakte kosten een vergoeding ontvangt. het

* in iu,a van ne evallen is het interview afgenomen in nabijheid van

bekenden van de jongere. Vooral bij Marokkaanse jongeren bleek dit bi]

6 van de 10 interviews het geval.
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aanbieden van een kleinigbeid als teken van erkentelijkheid kan mogelijk
bij bepaalde groepen als beledigend ervaren worden .het geven van een
geschenkenbon is dus mogelijk, maar duidelijk uitgelegd wordt waarom
(een aantal personenen vindt een bon van f. 10,—— aan de lage kant).

Naar aanleiding van de ingewilligde adviezen is de volgende procedure
gevolgd, In de brief schrijven we de jongere, dat hij een vergoeding
voor gemaakte kosten krijgt. Tijdens de benadering en het vervolgcontact
met de jongere spreken we niet meer over de vergoeding. Pas aan het eind
van het interview komen we hierop terug. Met een duidelijke verklaring
geven we de jongere een geschenkenbon.
De reacties van de jongeren ten aanzien van de geschenkenbon zijn posi
tief. Ze zijn niet beledigd. Integendeel, zij ervaren het juist als een
aardige geste.

Voor het merendeel zijn de interviews afgenomen door interviewers die
ook als observator op n van de politiebureau’s hebben gefunctioneerd.
En interviewster die deze ervaring niet kon delen was sterk betrokken
bij de constructie van de vragenlijst en de twee “pilot—studies”.
Aan de eerste helft van de interviews namen telkens twee interviewers
deel. Eén interviewer stelde de vragen en de ander hield het gedrag van
de jongere en de interviewsituatie in de peiling.
Om een indruk te krijgen van de validiteit van de gegeven antwoorden
hebben we de interviewers een inschatting laten maken van de validiteit
van de gegeven antwoorden.

In het algemeen blijken de interviewers in + 85Z van de gevallen de ant
woorden als valide te hebben beoordeeld (deze beoordelingeu zijn gedaan
van de thema’s evaluatie politiecontact, vrije tijd, thuissituatie,
schoolsituatie en Verborgen deliaquentie en slachtofferschap).
Er bestaan geen grote verschillen tussen de diverse theaas en tussen de
diverse bevolkingsgroepen.



lage IV TA13LLEN

Delictcontacten en Probleeacontac ten

tabel 1 Type contact naar aantal signaleringsdimensies (in %).

Delictcontacten Probleemcontactenl
1n247 tr69

4 t/in 6 dimensies 1

2 t/in 3 dimensies 1

geen t/in 1 Uimensiet 26 27,5

100 100
Chi—kwadraattoets p .23 Cramers V .09

tabel 2 De voorkennis waarover rechercheurs beschikken omtrent de
situatie van de jongeren per type contact (in X).

Delictcontacten Probleemcontactent
Voorkennis n = 239 1 n 64 1
ja 27,5 42 t

t t t
nee 72,5 58

100 100

Chi—kwadraattoets p .04 Phi .13

tabel 3 De door de rechercheurs ingeschatte ontuikkelingskansen van
jongeren per type contact (in %).

Delictcontacten Probleemcontactenl
n=201 n59 t

goed 56 27

weet niet 17 ( 29

t t t
slecht 29 44 t

t t t
t 100 100

Chi—kwadraattoets pc.002 Cramer’s V .23



tabel 4—6 Inhoud van de contacten vanuit de rechercheurs met “signifi—

cante anderen” (in Z).

1. probleemoplossing

2. bemiddeling

3. advisering

4. informatieuitwisseling 1
5. voorlichting omtrent

gang v. zaken pol.cont.l

6. informatieinwinning 1
7. regelen van kleine

zaken

8. mislukking contact

9. geen contact gezocht

10. onbekend

zorgers

i_n3Q3 % 1n303

7,5 0,5

2

0,5

j5

0,5 1

3 1’
24 78

5 12

ioo 1 100 100

Toelichting: deze tabel heeft betrekking op alle contacten en geeft de

verdeling weer van drie afzonderlijke variabelen.

In de variabele “contact liulpverleningsinstellingen” zijn de verwijzin

gen niet opgenomen.

tabel 7 Contacten met of zonder hulp per type

1 Delictcontacten

n = 241

_________

37,5contact met hulp 1

7

7

6,5

39,5

Ouders/ver— 1 School Hulpverleningsin—l

1 stellingen

n 303 %

1
1 1,5

1 1

2

1 ‘‘

1 0,5

1,5

1 81

contact (in %).

t probleemcontacten t
jn67 1

83,5

t t 1
contact zonder hulpi 62,5 16,5

t 100 100



Tabel 8 Contacten mt en zonder hulp naar vier signaleringsdimeasies.

Uit de tabel kunnen we aflezen dat de signalering van omstandigheden in
de tfluissituatie en de aard en samenstelling van de verdachtenset sterk
samenhangt met hulpverlening binnen het politiecontact; de kans op een
activering van de omgeving wordt daarmee vergroot.
We zien verder dat de twee andere dimensies (vrije tijd en relaties op
school) hiermee geen verband houden. De afwezigheid van een verband kan
natuurlijk afhankelijk zijn van het gegeven 6f de rechercheur hierom
trent problematiek boven tafel krijgt. Indien we nu deze invloed con—
stant houden, blijkt er wederom geen verband met hulpverlening

*)

*) Hierbij zijn dus de samenhangen tussen signaleringsdimensie enhulpverlening voor de gevallen waarbij problematiek wel en niet door dejongere wordt aangegeven, afzonderlijk bekeken. Een zelfde analyse metde variabelen thuissituatie’ en verdachtenset’ levert een verband opvan respectievelijk pbi .36 en phi .33.

(in%)

Gevraagd naar:
Tliuissftuatie Verdachtenset Vrije tijd Relaties op school
ja nee ja nee ja nee ja nee
n—133 a1ll n123 n121 n121 n123 a97 nl47

Contact met 49,5 23,5 48 27,5 39 36,5 39 36,5
hulp

Contact zon— 50,5 7b,5 52 72,5 61 63,5 61 63,5
der hulp

1U0 100 100100 100
Chi—kwadraat toets: p phi
thuissituatie: p.O0OO .27
Verdachtenset: p<.002 .21
Vrije tijdebestediag: p.8l .02
Relaties op school: p.80 .02

100 100 100



13 Differentiatie naar onderzochte afdeling

tabel 9 Aantal signaleringsdimensies in totaal en per onderzochte

afdeling (in %).

1 Alle delict— Rotterdam*I Eindhoven*lUtrecht*1

contacten 1
1 n = 247 1 n = 68 1 n = 118 n = 61

vier tot! 34,5 15 33 49

eetzes j 1

twee tot/ 395 45,5 3 “‘

aet drie 1 1

geen of 1 26 t 28 6,5

t t

ioo 1 ioo iüo ioo

* ilet verschil tussen de drie

p<.0001 Chi kwadraat toets;

steden is significant op

Cramer’s V =.26

tabel 10 De voorkennis waarover rechercheurs beschikken omtrent de

situatie van de jongeren bij elictcontacten (per afdeling,

in %).

* * *
Rotterdaa Jindhoven lutrecht t

___________________n

63_ n117 J n 59

24 27,5 32

t__
1 J

t 100 100 100

68

Voorkennis

ja t

nee t 72,5

* Het verschil tussen de drie steden is niet significant.



tabel 11 De door de rechercheur ingeschatte ontwikkelingskansen van
jongeren met een delictcontact (per afdeling, in X).

Rotterdam Eindhoven 1 Utrecht

a56 n88 n=57
goed 46,5 68 j 40,5

weet niet 19,5 13,5 1

slecht 34 18,5 40,5 t

100 100 1 100

Chi kwadraattoets p.Ol Cramer’s V .18

tabel 12 Contacten met en zonder hulp per onderzochte afdeling
(delicteontacten, in 1).

Rotterdam Eindhoven Utrecht

nb6 1 nl17 n61
contact met hulp 1 24 37,5 52,5

Contact zonder hulpt 76 62,5 47,5

t 100 j 100 100



tabel 13 De mate waarin de zes signaleringsdimensies tijdens een de—

lictcontact aan de orde komen; in totaal en gedifferentieerd

naar de onderzochte afdelingen

delict— Rotterdam Eindhoven ( Utrecht

De onderscheiden Icontactea

signaleringsdimensiesn = 247 n = 68 j n 118 1 n 61

1. verdachtenset 50,5 20,5 1

2. thuissituatie 1 60 65,5

3. woonsituatie 38,5 32,5 1 51

4. vrije tijdsbeste— 1 50 42,5 46,5 64

ding

5. schooisucces 1 65 64,5 58,5 78,5

6. relaties op 40 13 36,5 1
school

Toelichting:

1. De percentages in de tabel verwijzen naar de mate waarin over een

afzonderlijke dimensie door de rechercheur informatie wordt ver

gaard.

2. De waarden van statistische significantie voor de verschillen tussen

de drie steden op de afzonderlijke dimensies zijn:

1. p .0000 Cramer’s V = .41

2. p = .0007 Cramer’s V = .24

3. p = .06 Cramer’s V = .14

4. p = .03 Cramer’s V = .16

5. p = .03 Cramer’s V = .17

6. p = .0000 Cramer’s V = .47



Differentiatie naar etniciteit

tabel 14 De door de rechercheurs ingeschatte ontwikkelingskansen naar
etuiciteit (in Z).

Allochtoon Autochtoon

1 n89 n109
goed 46 62,5

weet niet 23,5 j 11

t t
slecht 30,5 26,5

1 t
100 100

Clii kwadraattoets pC.03 Cramer’s V .19

tabel 15 Inhoud contacten van de rechercheur met ‘significante ande
ren’ (per etnische categorie; in X).

Contact ouders* Contact school* t Contact instellingen*I

van de IAutoch.I Allocht. lAutocht.IAllocht.I Autocht.I Allocht.
nering In = 131j n = 100 jn 134 )n 104 1 134 1 106
ventje 26 21 6 16.5 9 12,9

ichting t 42 ( 3 1,5 2

t t
activiteiten 20 37 91 1 80,5 j 89,5 5,5

ioo 100 100 ioo ioo ioo

* Verschil Autochtoon — Allochtoon is (Chi kwadraattoets):
Contact ouders p.02

Contact school pC.07

Contact instellingen p.69



tabel 16 Contacten met en zonder hulp naar twee signaleringsdimenafes

(per etnische categorie; in %).

Chi kwadraat toets

Allochtonen t thuissituatie p.OO4 phi = .23

verdachtenset p.00O3 phi .38

Autochtonen t thuissituatie p.0OO6 phi .32

verdachteuset p’.59 phi = .06

thuisajtuatjelverdachtenset)

Ija nee Ija )nee

ju79 )u55 u”64 Iu70 1
47 16,5 37,5 31,5

11 i ± 1
53 1

11 .L ± 1
1100 jioo 1100 1100 1

83,5 62,5 68,5

Allochtonen 1 Autochtonen

gevraagd naar gevraagd naar

Contacten met hulp

thuissituatie)verdachtenset

1 ja nee ja nee

jn51 n56 n=56 1n51

30,5 1 59 1 21,5

t ±_

1100 1100 1100 1100

Contacten zonder ) 47 69,5

hulp

41 78,5



tabel 17 Af doeningsvorm naar ingeschatte ontwikkelingskansea voor de
contacten mét en zonder hulp (per etnische c ategorie; in X).

t

es—verbaal

1 illochtoon f Autochtoon

eet hulp zonder hulp eet hulp zonder hulp
goede Islechtel goede slechtejgoede slechtejgoede Islechtel

1 kanseajkansen jkansen jkansen Ilkansealkansen Ikansenikansen 1
j nl8 jn16 jn36 Jn=8 j±n21 j.n16 Jn52 jn=9 J.

61 25 69 25 67 j 56 j 69 78 1
1 1 1 1 JI 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1
1 1 1 IL 1 1 1 1

100 100 j 100 j 100 1 1 100 100 100 j 100 1

75 31 75 33 44 31 22

htoon contact eet hulp p .04 Cramers v =
•43

htoon contact zonder hulp p .06 Cramers v •35*

htoon contact eet hulp p .71 Cramers V = .14*

:htoon contact zonder hulp p .63 Cramers V — . 12

e waarden zijn berekend v66r dichotomisering. Voor een duidelijkere weer—e in de tabel hebben we de categorie weet niet’ van de variabele ‘inge—iatte ontwikkelingskausen’ eet de categorie ‘goed’ samengevoegd.



tabel 18 De door aliochtone jongeren opgegeven delicten f vervolg—

interviews).

aantal Z van het aantal X van het aantal

responses responses ressondenten

(N=43

vernieling 13 9 30

vechten 27 18 63

diefstal fiets 42 28

winkeldiefstal 26 17,5 60,5

diefstal van personen 9 6 21

diefstal geld van thuisi 1 4,5 j 16,5

zakken rollen 3 2 1

tasjes roof 1 1 16,5

heling 16 10,5

1 150 100



lage V DISCKIMINA.NTANALYSE

De discriminaatanalyse heeft een exploratief karakter. We weten van
tevoren niet welke variabelen wel en welke niet naar verwachting ver
schillen te zien geven. In principe zouden dus alle variabelen voor
deze analyse in aanmerking komen. Niettemin kunnen toch op basis van de
onderzoekopzet, het meetniveau en de frequentie—verdelingen van de
betrokken variabelen enkele selecties gemaakt worden.

De variabelen die een direct inhoudelijk verband hebben met de onder
scheiden ‘groepen’ (d.i. de contacten met en zonder hulp) zijn niet
meegenomen; bijv. de variabele ‘overleg met instelling in het kader van
de afdoening ‘of’ gemaakte afspraken met de ouders’

Verder zijn de variabelen waarvan vaststond dat ze in een latere analy—
sefase de afhankelijke variabelen vormden (nog) niet meegenomen f name
lijk de variabele ‘onderzochte afdeling’, ‘type contact’ en ‘afdoe—
ningsbeslissing’)

Tenslotte zijn de variabelen die relatief veel onbekende waarden hebben
of een extreem scheve frequentieverdeling te zien geven of een te laag
meetniveau hebben, ook niet meegenomen.*

Na de selectie van variabelen is de diecriminantanalyse op twee wijzen

uitgevoerd.

Ten eerste hebben we een analyse gedaan op alle geselecteerde variabe

len. Om vervolgens een inschatting te kunnen maken van de betekenis of
waarde van de hieruit resulterende variabelen, zijn ter vergelijking

ook analyses uitgevoerd per afzonderlijk “terrein”. Op deze wijze krij
gen we zowel inzicht in het discriminerend vermogen van de diverse

clusters waaruit het politiecontact is opgebouwd (zie paragraaf 1.3.2),

alsmede een bepaling van de afzonderlijke variabelen die het meest bij

dragen in het onderscheid tussen de twee groepen contacten. Omdat enke

le relevante variabelen gezien het te grote aantal missende waarden
niet in de diacriminantanalyse konden worden meegenomen, is hierop een

kruistabelanalyse uitgevoerd. Uiteindelijk resulteren deze analysestap—

pen in een set van variabelen die de contacten met hulp en zonder hulp

tea opzichte van elkaar karakteriseren. Vervolgens hebben we getracht

na te gaan hoe de onderlinge relaties zouden kunnen liggen van deze set

van variabelen. Tevens is via univariatie—analyse op enkele geselec

teerde en niet—geselecteerde variabelen nagegaan of het beeld overeen

komt met het resultaat van de discriminantaaalyse.

* Met uitzondering van sexe zijn we uitgegaan van een minimaal verondersteld ordinaal meetniveau (zie ook Norusis, 1985).



De dfscriminantanalyses hebben betrekking op de hiernavolgende varia

belen:

Zaak en persoons variabelen:

• leeftijd jongere • recidive

• sexe . type delict

• etniciteit . alleen of met meerdere gepleegd

Rechercheurs variabelen:

• leeftijd . aantal dienstjaren bij de

jeugdpolitie

• aantal dienstjaren . kennis omtrent etnischhe minderheden

bij de politie

Verloop van het contact:

• sfgnalering ‘verdachtenset’ . signaleriug ‘relaties op school’

• signalering ‘thuissituatie’ • door rechercheurs geschatte ontwikke—

lingskansen van de jongere

• signalering ‘woonsituatie’

• signalering ‘vrije tijdsbe— • tijdstip waarop het contact begint

steding’ en/of eindigt

• signalering ‘schoolsucces’

• Voorkenbuis omtrent de . uitleg gang van zaken op het bureau

situatie van de jongere

• contacten met collega— . uitleg bevoegdheden van de recher—

rechercheurs cheur

• contacten met het kader . onmiddellijke bekentenis (alleen

dellctcontac ten)

Achtergrond variabelen:

• thuissituatie

• Vrije tijdabesteding

• schoolgaand.

Er zijn enkele variabelen die op grond van hierboven genoemde redenen

niet in de discriminantenanalyse zijn betrokken.

Deze variabelen zijn met behulp van kruistabellen op hun mogelijk ‘on—

derscheidend vermogen’ bekeken (hardheid rechercheur, betrokkenheid

rechercheur, coöperatiebereidheid van de joagere, geïmponeerdheid van



de jongere, verandering in houding van de jongere tijdens het contact,
aantal gesprekken met de jongere).*

De combinatie van variabelen die de discriminantanalyses per type
contact selecteren zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

tabel; Combinatie van variabelen met het grootste discriminerend
vermogen per type contact

Delict contact

A. Verloop van het contact;

1. tijdstip waarop het 5. signalering vriendenkring met
politiecontact eindigt dezelfde delict

2. signalering gezinsom— 6. signalering vrije tijdsbeatediag
s tandigheden

3. voorkennis omtrent de 7. geschatte ontwikkelingskansen
situatie van de jongere door de rechercheur

4. signalering woonsituatie

P . 0000

% correct ingedeeld = 72%

(n193)

B. Alle ingevoerde variabelen;

1. tijdstip waarop het politie— 4. vrije tijdsbesteding
contact eindigt

2. signalering gezinsomstandig— 5. signalering vriendenkring met
heden dezelfde delict

3. leeftijd van de jongere 6. sigaalering relaties op school.

P f.0000

% correct ingedeeld 71,5%

(n224)

* De hier vermelde houdingsvariabelen zijn overigens in de eerste seriediscrioinantanalyses wel meegenomen. In latere series zijn deze er uitgelaten om het effect van de missende waarden te verkleinen. De invloedvan deze houdingsvariabelen bleek in deze eerste serie analyses n inde kruistabellea klein te zijn (zie par. 3.2).



Probleeincontact

Alle ingevoerde variabelen:

1. Signalering vriendenkring 4. signalering schoolresultaten

niet dezelfde probleemgedrag

2. De door de rechercheur inge— 5. tijdstip einde van het

schatte kansen van de jongeren politiecontact

3. uitleg gang van zaken 6. aantal medeverdachten’

P . 0000

% goed ingedeeld 92%

(n39)



lage VI FACTORANALYSES

In dit onderzoek zijn factoranalysea uitgevoerd op de variabelen dle
betrekking hebben op de signalering en de variabelen die verwijzen
naar de houding van de jongere en de rechercheur.

Signalering

Principale componentenanalyse met varimaxrotatie.

Factor 1

Betekeniscomponenten (gevraagd naar) :*

— samenstelling (leeftijd/geslacht)

— positie jongere in de groep

— groepscohesie

— etniciteit vriendengroep

Percentage verklaarde variantie: 22,8%.

Factor II Thuissituatfe

Betekeniscomponenten (gevraagd naar)
;*

— verzorglngsproblemen

— (ou)volledigheid gezin

— justitiële achtergrond familieleden

— relatie tussen ouders

— relatie met ouders

— beroep ouders

Percentage verklaarde variantie: 13,8%.

Factor III Vr!je tidsbesteding

Betekeniscomponenten (gevraagd naar) :*

— plaats van Vrije tijdsbesteding

— aard van de activiteiten

— soort vrienden

Percentage verklaarde variantie: 10,4%.

* De componeuten Zijn hier volgens de hoogte van hun lading geordendweergegeven. De lading verloopt van .65 tot .85. De ladingen van deniet vermelde betekeniscomponenten op de betreffende factor varieertvan .00 tot + .20.



Factor IV Woonsituatie

Betekeniscomponenten (gevraagd naar) :*

— etnische samenstelling buurt

— voorzieningen In woonomgeving

— kwaliteit huisvesting

Percentage verklaarde variantie: 7,4%.

Factor V School relatfoøeei

betekeniscomponenten (gevraagd naar) :

— relatie medeleerlingen

— relatie leerkrachten

Percentage verklaarde variantie: 6,7%.

Factor VI School carrIère

Betekeniscomponenten (gevraagd naar) :*

— schooiverloop

— succes op school

Percentage verklaarde variantie; 5,3%.

Totaal verklaarde variantie: 66,3%.

* De componenten zijn hier volgens de hoogte van hun lading geordend

weergegeven. De lading verloopt van .65 tot .85. De ladingen van de

niet vermelde betekeniscomponenten op de betreffende factor varieert

van .00 tot + .20.



Houdingsvariabelen

Principale componentenanalyse met varitaaxrotatie.

tabel 1 houding rechercheur volgens observator (Factor matrix).

]yactor 1 Factor 2

Ihardheld) (Belangstelling)

IPerc. verkl. var. 47,8%IPerc. verki. var. 12,9%l
:rect/incorrect 1 .71 .21
uststellend/aagstig maken .60 .45
.endelijk/kortaf 1 •75 1
t agressief/agressief .76 j .09
t jongere praten/zelf prateni .07 .71
soonlijk/zakelijk .40 .65
angsteilend/onverschillig j .19 .82
trouwenwekkend/wantrouwen .78 .12

tabel 2 houding jongere volgens rechercheur (Factor matrix).

[ Factor 1 j Factor 2

(Coöperatie) (Geimponeerd)

1 Perc. Var. 38,3% Perc. var. 20,7%
erkendJtegenwerkend .83 .00
Lijk/rech. om tuin leiden .83 .03
erst/agressief 1 .63 —.26
ekt niet tegen/wel tegen 1 .51 —.23
iwachtig/zelfverzekerd j —.06 j .83
rsteboven van gebeurde/ 1 .48 .65
: hem niets 1



lage Vii kEGkSS1.A.NALYSE

Tabel 1: individuele sametihaag van de diverse factoren met de
afdoeningsbeslissiag

1 zjP

ftijd .35 .00

ikkelingskansen .17 .019

lere politiecontact.I .32 .000

delict .28 .000

-ouder gezin .02 j .077

eratiebereidheid 1 .25 .000

de jongere

Lponeerdheid van .19 1 .044

ongere

held van de Rech. .03 1 .66

resse van de Rech. .07 1
de 1 .56 1 .00

1 contact zonder hulp 1
1 R p

1 .000

1 .08 .388

1 .24 1 .005

1 .26 j .002

1— .07 1 .42

.28 .003

1 .14 .13

.16 .07

.03 .42

1 .62 .000

Tabel 2: Samenhang van ingeschatte ontuikkeliugskanse& met drie relevante
variabelen.

1 alle contacten

1 R 1
iive .000

>uder gezin 1 .24 .001

toneerdheid .15 .055

e jongere 1

contact met hulp 1 contact zonder hulp 1
a 1 1 a

.33 .000 1 .21 j .02

.18 1 .049 1 .23 1 .008

.23 1 .028 1 .14 .15 (NS

1 1

alle contacten contact met liul

PIR

.42

1 .19

1 .27

.13

.17

1 .22

.15

.16

1

.00

.096

.001

.01

.22

.14

.06

.16

.156

.00



tabel 3 FacToren die van invloed zijn op de afdoeningsbeslissing.

Allochtonen Autochtonen

multiple multiple

correlatie correlati

Contact met hulp Contact met hulp

leeftijd .49 1 schade .65

pers. interesse .74

eerdere politiecon— .79

tacten

hardheid .82

1 rechercheur

R .49 IR .82

= .24 R2 .68

P .005 1 = .000

Contact zonder hui Contact zonder hult

schade .56 1 schade .65

R =.56 IR =.65

R2 =.32 IR2 =.42

R .0000 1 p = .0000




