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Herdruk Justitieie .  Verkenningen nummer 
1979. Adopde van 'ouiteniancise kincieren. 

Gezien de zote beiangsteiling voor het vorig 
jaar.verschenen themanurruner van fustitiele 
Verkenningen gewijci aan Adoptie van 'ouiten-
landse kinderen, heeft de redactie 'oesioten ciit 
nummer te laten herdrukken. Voorzover van 
belang zijn de gegevens in een aparte bijlage 
bijgewerkt tot 1-1-1980. Bij het ter perse pan 
van dit numrner werd verschijning van de her-
druk eind maart verwacht. (z.o.z.) 



Die lezers die alsnog over een exemplar wen-
sen te beschildcen, lcunnen dit kenbaar maken 
door telefonisch contact op te nemen met het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-
tie Centrum, meter. B. Petersen, tel. 070- 
706S61 



Voorwoord 

In dit themanummer van Justitiele Verkexinin-
gen, dat als titei draagt: 'Justitie en hulpver-
lening aan minderjariten', ligt het accent op 
de niet-residentiele hulpverienin.g. In de toe-
komst hoopt de redactie een apart nummer te 
wijden aan de residentiele hulpverlening. 
Deze aflevering wordt geopend-met een inlei-
dend artikel van mevrouw dr. J. Junger-Tas, 
die, na een ontwikkelingsschets van het kin-
derrecht, ingaat op diverse vormen van hulpver-
lening en de mate van betrolckenheid van het 
justitieapparaat daarbij. Aan de orde komen: 
hulpverlening door de politie, de vroeghulp, 
arnbulante behandeling en diversion. Tevens 

3 	wordt de vraag gesteld in hoeverre justitiele 
kinderbeschermingsmaatregelen en hulpverie-
ning met eikaar in overeenstemming te 'orengen 
zijn. 
l-gema is een drietal korte artikelen opgenomen 
van Marjan Mulder-de Bruin waarin het func-
tioneren van de altematieve huipverieningsiTi-
stellingen Sosjaie Joenit, JAC (Jonseren Advies 
Centrum) en Release centraal mat. Van 
M.. F. Shore is het artikel in bewerkte vorm 
over Jongerenaciviescentra in zes Europese 
lancien, te weten: Denemarken. Z-,veden. Enge-
land, Nederland, Poien eniirsjecho-Slowakije. 
'Altematieve nuipverienini, beroepspraktijk ri 
geestelijice voiksgezonciheid% is de cite: van aet 
artikei van de Amerikaan7B. A. 3aiciwin. 
In 'Een kritiek op diversion 'oelichten 	Bui- 
lington e.a. tensiotte towel de positieve ais de 
negatieve kanten van diversion. 



Justitiele kinderbescherming 
en hulpverlening 

door dr. J. Junger-Tas* 

Inleiding 

Ontwikkelingen in de kinderbescherming 
Kinderen zijn heel lang — tot het begin van 
deze eeuw — beschouwd its 	volwasse- 
nen, en zij werden oak its zodanig behandeld. 
Dit geldt ook voor het strafrecht en de straf-
rechtstoepassing waar weinig onderscheid ge-
maakt werd tussen kinderen en volwassenen. 
Deze benadering veranderde seiner aan het 
eind van de 19e eeuw men in de meeste Wes-
terse landen — zo omstreeks de eeuwwisseLing 
— een gespecialiseerde instelling het 'even zag: 
de kinderrechtbank. Nu zou men wellicht den- 

4 	ken dat aan het ontstaan van deze nieuwe in- 
stitutie een weloverwogen, coherente en con-
sistente filosofie ten grondslag lag. Dit is echter 
Met het geval. De uitgangspunten die tot her 
ontstaan van de Icinderrechtbanken leidden 
waren nog-al heterogeen. Een Van die uitgangs-
punten was dat kinderen Met op dezeifde wij-
ze-voor hun dacien verantwoordelijk gesteld 
konden worden its volwassenen. Tegelijker-
tijd lcwam de opvarting naar wren lit het 
bijeenplaarsen van volwassenen en kinderen 
in itenzeifde penirentaire iruhchting nacielig 
voor hun moreie ontwikkeiing zou tim. Eon 
stark geloof in opvoeciing; rehabiLitatie en. 
resociaiisade teiricie men :oc de 0pr:daring. 
van spectate inrichringen voor kinderen die 
miscirijven gepieegct hidden of ander "Zedrag 
vertooncien dat its onwenseiiik beschouwd 
werci. Hiemaast had de Iclnderrechtbanic aen 
spec:ale opdracht tot bescherming van her 
venvaarloosde en rnisdeeide kind, waarcioor 
het concept van speciale 'oehoeften van Icinde- 
ren in het recht wend geihtroduceerd. 
Men zou kunnen zeggen dat de kinderrecht-
sproak mita( het begin van zijn onnvikkeling 

" De auteur is raadadviseur voor de Kinderbescher-
ming bij het Minisrerie van Justine. 



geconfronteerd werd met conflicterende eisen 
die het gevolg waren van de ambivalentie in 
de uitgangspunten. Behoorde de kinderrecht-
bank allereerst de belangen van de samenle-
ving te beschermen tegen kinderlijk wange-
drag, of was haar eerste taak tegemoet te ko- 
men aan de specifieke behoeften van kinderen, 
afgezien van de aard van het wangedrag? 
De eerste optie wordt wet gekarakteriseerd als 
het rechtsmodel'.** Het is gebaseerd op de 
evenredigheid tussen maatregel en gedrag, op 
een bepaalde opvatting over inciividuele ver-
antwoordelijkheid die de toepassing van 
sanctieS om de samenleving te beschermen 
irnpliceert en op garanties van Wetielijke 
rechten en een goede procesgang. De tweede 
optie is die van het `weizijnsmodel'. Het is 
gebaseerd op de behoeften van het kind afge-
zien van het gedrag dat tot interventie leidde. 
Het legt de nadruk op behandeling door pro fes-
sionele Icrachten en irnpliceert grote discre- 
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	tionaire bevoegdheden van particuliere instel- 
olingen (Morris, 1976). 
Dit ftuidamentele dilemma tussen enerzijds 
de `rechts'-aanpak en anderzijcLs de 'welzijns'- 
aanpak is in wezen binnen het kinderbescher-
mingssysteem nooit opgelost. 
Men kan echter aanvoeren dat het dilemma 
zich in.  de tweede helft van deze eeuw veei 
scherper heeft ctoen voeien dart daarvoor. 
Hiervoor zijn een aantai redenen aan re wijzen 
die: ik hieronder kort wil opnoemen. 
Een van die redenen is her goeiend beset* dat 
jeugclig wangedrag in her aigemeen en jeugd-
delinquentie in het bijzoncier 09 veei grotere' 
scb.aal voorkomen dan men-  vroeger aannam. 
Studies in binnen- en buitenianci haar verbor-
gen deviant en delinquent gedrag hebben on-
weeriegbaar aangetoonci dat het piegen van 
een of meer deiicten cijdens de acioiescentie-
periode. zowei voor jongens als voor meisies 
zeer veei voorkomend gecirag vormt, :mar dat 
in .verreweg de meeste gevailen ciit gedrag bij 
het opgroeien vanzeif weer wordt veriaten. 

" Het is in de criminologische literatuur gebruike-
lijk om nog een onderscheid te maken tussen het 
'crime contror-model en het 'due proces'-inodei. 
In het kinderrecht valt in het 'rechtsmoder, sterk 
het accent op de goecie procesgang. 



(Gold, 1970). Het besef dat de kinderrechter 
slechts een kleine selectie van de zich misdra-
gende jongeren voor zich net verschijnen, als-
mede de wetenschap dat veel van dit gedrag 
:lechts een voorbijgaande fase in hurt leven 
vormt, heeft geleid tot minder interventie 
van Icinderrechters, Officieren van Justitie en 
politiefunctionarissen. 
Len tweede reden'voor een terughoudender 
beleid moet gezocht worden in een algemeen 
gevoel van onbehagen en taeurstelling over 
resultaten van residentiae behandeling. On-
derzoek heeft aangetoond dat, hoewel er in 
sommige.gevallen sprake was van verbeterin-
gen ten aanzien van het functioneren op 
school of bij her leggen van sociale contacten, 
deze verbeteringen geen enkele reiatie ver-
toonden met her al dan niet recidiveren 
(Eyer, 1975). 
In Engeland — war veel evaluatiesrudies zijn 
verricht — deed her Home Office een onder- 

6 zoek near de effecten van differentiae behan-
delingsmethoden (Cornish, 1975). Ten aanzien 
van daveranderingen die verschillende rnetho-
den bij iridividuen zouden teweegbrengen trek-
ken de auteurs de volgende pessimistische con-
clusies: 
— er zijn weinig aanwijzingen dat.veranderni-- 

gen op tied en. 
— us zij ai optresien zijn ze zee: moeilijk te .  

' meten. 
—• ala 4 optreden en ineetbar zijni dan ver- 

conen ze weinig verband trier recidivisme: 
— als zij optreden, rneetbaar zijn en verband 

'aoudenmet reciciivisme. Ian verciwijnen 
Hun effecten zee: site!. 

Men tag szeilen dat deze n geihicsoortige 
bevindingen van invioed zlingeweest op her 
piaatsinabeieici van kincierrechten en Offl-
cieren . van Justine: 

Tenstotte is de icinderrechtspraak ook beih-
vloed door nieuwe theorerische conceoten ais 
‘stigmatisering', en 'secondaire deviantie'. De-
zubenadering die bekend geworden is onder 
de naam van labelling-theorie gaat van drie 
basispremissen uit: 
— een selectieve definitie van war als delin-

quent gedrag beschouwd worth, waardoor 
sommigen coepen in de samerdeving meet 
worden getroffen dan andere. 



— een selectieve toepassing van de wet, waar-
van vooral jongeren uit de lagere klasse 
slachtoffer zijn. 

— het bevorderen van een delinquente car-
dere door jongeren officieel tot 'delinquent' 
te bestempelen. 

Hoewel er tot op de dag van vandaag zeer wei-
nig empirisch bewijsmateriaal voor deze thee-
de is, geniet zij — rtiet het minst bij veel prak-
tijIcrnensen — een grote populariteit. Een van 
de geyolgen hiervan is dat velen menen dat 
`alles' beter is dan officeel ingrijpen door ge-
rechtelijke autoriteiten. 
Op giond van het hierbovenstaande zou men 
lcunnen verwachten dat in het dilemma tussen 
'reche en `welzijn' het accent langZaam aan is 
verschoven van een sterk geloof in de gunstige 
effecten van kinderrechtspraak en kinderbe-
scherming naar een gotere terughoudendheid 
bij justitiele overheden em in de !evens van 
kinderen in te grijpen. Dat dit niet een uit de 
lucht gegrepen bewering is, moge blijken uit 
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	de kinderbeschermingspraktijk zoals die uit 
de statistiek naar voren komt. 
Het is in dit verband interessant de lezer hier-
over enkele basisgegevens te verstrekken. 
In de jaren '60 kwamen ongeveer 45.000 kin-
deren in het kinderbeschermingssysteem te-
recht, hetgeen ongeveer 170 van de totale min-
derjarige populate is. Sinds 1960 heeft de 
omvang van deze populatie zich aiet sterk ge-
wijzigd maar het aantai kincieren dat met de 
kinderbescherming in aanraking komt, is aan-
zieniijk teruggelopen. Dit biijkt uit de volgen-
de grarlek die beide populates vergeliikr. (ye:- 
slag Dir. Kincierbescherming, 1979). • 
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Nu 'NT:Innen we alobaal due tproepen kinderen 
onderscneiden: 
- rninderjarigen met cen maatregei van under-

mezichtstelling. 
- strairechtelijk veroordeeide rnincierjarigen. 
- kinderen waarvan de ouders uit de ouder-

lijke macht zijn ontheven of ontzet. 

Het aantai lcinderen met een 0.T.S.-maatregei 
ciaaide, russen 1960 en 1970, van 20.000 tot 
11.000; een reductie van zo'n 45%. Maar het 
percentage in een inrichting gepiaatsten van 
deze categoric bleef vrij constant, ni. rond de 
29%. 



Beiangwekkend is verder dat het aantal veroor-
deeide rninderjarigen sinds 1965 vrijwel onge-
wijzigd is gebleven (t 5500 in 1965 en 6.000 
in 1975). Ook het percentage onvoorwaarde-
lijke en voorwaardelijke vrijheidsstra.ffen bleef 
tamelijk constant (18% in 1965 en 15,5% in 
1975). 
De sterkste teruggang in plaatsingen heeft be. 
trekking op voogdijkinderen. Niet alleen werd 
hun aantal in absolute getallen ongeveer gehal-
veer& (van 19.000 naar 11.000), maar het per-
centage plaatsingen in inrichtingen liep terug 
van 42% in 1965 tot 25,5% in 1978. Veel va-
ker blijven deze kinderen thuis . of in een 
anderssoortige setting dan een inrichting (bege-
leide kamerbewoning, kleine gezins-tehuizen). 

Ik zou deze inleiding willen besluiten met de 
stelling dat het Nederlancise kinderbescher-
mingssysteem sincis een jaarof den van het 
rechtsmodel is. verschoven naar het welzijns-
model. Op zich zelf is dit niet zo verwonder-
lijk: de kinderbescherming vormt een dee' van 
de Nederlandse samenleving en ondergaat 
daarom ook het effect van veranderde waarden 
en norrnen. 
Zeer toepasselijk is daarom ook op haar het 
volgende citaat dat op een specifieke vorm van 
hulpveriening betreklcing heeft, de crisisinter-
ventie (Baas, 1978): De principes van crisis-
interventie maken eigenlijk siechts deel uit van 
de veranderde inzichten op het 3eheie gebied 
van de 'nuipveriening. In alleriei opzichten zijn 
er verschuivingen opgetrecien: aaar korterdu-
rende behandelingen, aaar het gezin. de school, 
de werkgemeenschap, de wijk, kortom van 
inciividu naar gemeenschap: van curatieve aaar 
preventieve zorg en van diasmosziek naar 
therapie. Veal nicer cian vroeger worcit ge-
tracht psychiatrische opnamen te voorkomen 
i.v.m..ongunstige neveneffecten, zoals her vet-
lies van een identiteit en een roi in de maat-
sch.appij, het gevaar van verdere regressie. Wan-
neer men dit op de kinderbescherming betrekt 
dan kan men zeggen dat deze veranderde in-
zichten geleid hebben tot: 
— het zoveel mogelijk beperken van het aantal 

kinderen dat in de gerechtelijke molen te-
recht komt. 

— het zo min mogelijk zijn toevlucht nemen 



tot de meest ingrijpende maatregel, de uit-
huisplaatsing. 

— het zoeken naar en bevorderen van buiten-
justitiele probleemoplossingen in de sfeer 
van de hulpverlening. 

IL Kinderbesclierming en hulpveriening: een 
contradictie? 
We komen nu op een belangrijke vraag in dit 
artikel: knit er binnen de kinderbescherming, 
a's systeem waarin macht, en ook dwang hun 
plaits vinden, eigenlijk wel hulpverlerting ge-
boden worden? Sommigen zijn van mening • 
dat justitiele kinderbeschermingsmaatregel en 
huipverlening Met met eiltaar in overeensteni-
ming ta brengen zijn. 
Zo wijst de werkgoep Mik op de omstandig-
heid dat de hulpvrager in een alhankelijIcheids-
positie verkeert en dat dere athankelijkheid 
`het zwaarste accent krijgt in een hulpverie-
ningsproces dat gekoppeld is aan, of zich al- 

to 	spelt binnen een gerechtelijke maatregel' 
(Startnota, 1979). De werkgroep `De kortste 
weg', opgericht naar aanleiciing van het rapport 
van de werkgroep Mik, intent dat kinderbe-
schermers twee petten dragen: ze moeten ro-
wel ten stuk rechtsbescherming bieden ais 
adequate hulp verienen (De konste weg, 1979). 
De -  werkgroe,p besluit tot verregaande 
onverenigbaarheid van 'oeide functies an ?ten 
voor een totale scheiding van hula en recht: de 
hulpveriening zou onciergebraciat ameten wet-
den bli huipverieningsinstellingen en de ge-
zagiunctie bij ten daartoe speciazi geoutii-
teeth jeugdbescherminzi3ureau. Want huipver-
lening, zo zegt het rapport. is zeiteei lets =tiers 
dan justitiele kincterbescherminz: In ten 
huipverieningscontrace. tusserrhuipverlener 
en hulpvtager worcien garanties gebocien veer 
de onarhankelijkheid van de huloverienet, de 
venrouweilikheid van de relatie en het zeifbe-
schiithingrecikt van de cliane. En vooral orn 
het laatste. is her ens hier te doen. 
Nu kin men bij deze opvattingen toch wet 
enkele vraagtekens zetten. Zo knit men heel 
wel stellen dat oak in een voikomen vrijwillige 
hulpverleningssituatie de client in ten athanke-
Lijkheidspositie ten opzichte van de hulpver-
lener verkeert. Dit karat bijv. dikwijls voor bij, 
bepaalde vormen van therapie. 



Ook kan men zich afvragen in hoeverre het 
begrip zelfbeschilckingsrecht altijd adequaat is 
wanneer het problemen in de kinderbescher-
mingssfeer betreft. Zo wordt in het rapport 
'De kortste weg' dikwijls niet duidelijk wie nu 
eigenlijk hulpvragers zijn, de ouders of de 
minderjarige. Men kan zich voorstellen dat het 
voor de hulpverlening een goot verschil maakt 
of de behoefte aan hulp van de ouders uitgaat 
dan wel van het kind. 
lettere partij zal zijn belangen immers op een 
andere wijze percipi6ren en dit zal voor het 
optreden van de hulpverlener duidelijke con-
sequenties hebben. 

Tenslotte signaleert het rapport zeif nog een 
veel wezenlijker knelpunt in de hu1p-voorzie-
ningen voor minderjarigen. Het zelfbeschik-
kingsrechtschijnt namelijk niet alleen voor • 
minderjarigen te gelden maar ook voor particu-
liere instellingen. Wanneer het om enistige 

11 	probleemgevallen gaat laten de particuliere 
hulpverleningsinstellingen zó dikwijls verstek 
gaan, dat deze van instelling naar instelling 
doorverwezen worden om dan tenslotte in een 
rijksinrichting te belanden. Zoals het rapport 
steit:. `de gemotiveerden worden steeds 'oeter 
gehoipen, voor de ongemotiveerden wordt 
steeds minder bedacht'. 
En zo fungeert de justitiele kinderbescher- 
rning di.k-wij1s als vergaarbak voor minderjarigen. 
waar nergens ineer een piaatsje voor beschik-
baar is. loch Ujken veien uit de nuipverienings-
wereld tot de conciusie te zijn gekornen dat 
de justitiele kinderbescherming weiiswaar fliet 
gemist kan warden, :naar dat zij daarin geen 
piaats hebben. In wezen — zo menen — zijn 
kinderbeschermingmaarregeien en huipver- 
lening twee onverenigbare c,..00theden. 
Her is echter zeer de vraag of men op dit ten 
rein.een zo absolute scheiciing kan aanbrengen. 
Is het :lie veeieer zo dat er, vanaf het meest 
vrijwillige huipverieningscontract tot een ge-
dwongen behandeling in een geslo ten inricb.- 
ting, van een continuum sprake is.dat zeer vele 
gradaties vertoont? 
In zijn aigemeenheid lijIct het onjuist te menen 
dat het binnen een gezags-, ja zelfs machts- . 
positite absoluut onmogelijk is hulp te bieden. 
Evenzeer is duideiijk dat oak binnen de geheei 



vrijwillige hulpverlening dwanpnomenten kun-
nen binnensluipen. 
lk wil in deze inleiding echter seen pleidooi 
houden vow' dwangbehandeling, of zo men wil 
dwang-hulpverlening. Het uitgangspunt is veel-
eer dat, naannate het kinderbeschermingssy- ' 
steem steeds meer kenmerken is gaan vertonen 
van 'weitijnsmoder er steeds meer pogingen 
zijn ondemomen om ook daar sterkere accen-
ten te leggen op hulpverleningsvonnen waarbij 
het zelfbeschikkingsrecht van de clout to veel 
rnogelijk gerespecteerd wordt. Deze hulpver. 
[ening wordt soms geboden binnen het just-
ti6le systeem (de vroeghulp; het Engelse sy-
steem van 'intermediate treatment'). Vaalc 
echter neemt zij de vorm aan van samenwer-
king van justitie met het particuliere initiatief 
(altematieve hulpverlening en de zg. diversie). 
Doe!stetting blijft altijd toyed mogeiijk bui-
ten-justiti4le oplossingen voor problemen 
te zoeken, in het beset dat radicale justitiedwan 

12 	niet bevorderiijk is voor een goede integratie. 
van deze jongeren in ooze samenleving. Deze 
inleiding kort samenvattend en het perspectief 
van her artikel schetsend zou ik willen stellen 
dat er twee rode draden doorheen lopen: de 
eerste igde doorzettende ontwikkeling binnen 
de justitidle kinderbescherming naar her wel-
zijnsmodel, vraarbij een steeds sterker beroep 
wordt gedaan op buiten-justitiCle wel.zijns-
vootzieningen: de cweede is her arobieem van 
de huipverieninabirmen her kinclerbescher-
mingssysteemi Is die huipveriening mogelijic. 
en to ja hoe vet relict deze. dan? 
Ténsiotte wii ik nog opmericen ciat her to am-
vangrijke ten-ein van de residentiole huipver-
!ening in het bestek van Mt arnica: buiten he-
schouwing bilift. 
We zullen ms eniceie vormen van hulovenening. 
bespreken, waarbij de mate waarin her justitie-
apparaat hierbij betrokken is. szerk varieert. 

ILL Hulpveriening door de politic. 
Het is voor velen een verrassing CO vememen 
dat de politic een aanzienlijke huipverienings-
taak* heeft. Dit is volszrekt geen nieuwe out- 

* Zie FAL het spectate themanummer van Justitiele 
Verkenningen, 'Hutpverlening door de Politic', 

nr. 9, 1976. 



wikkeling. Als men de historie raadpleegt ont-
dekt men dat dit altijd al zo geweest is: in 
1853 — zo meldt de kroniek — werden door 
de Bostonse pt•litie 506 dronken burgers naar 
huis gebracht, 539 familieruzies beslecht, 32 op 
hol geslagen paarden tot staan gebracht, 7 kin-
deren opgespoord en 29 dokters geroepen. In 
de 19e eeuw deelde de New Yorkse politie 
liefdadig,heicisgelden uit, meubileerde woningen 
voor e armen, en richtte gemeenschapsvoor-
zieningen voor jongeren op (Whitehouse, 
1973). 
Wat Nederland betreft hebben verschillende 
onderzoeken de omvang van de hulpverienings-
taak aangetoond: uit een onderzoek in de meld-
lcanier van de Haagse gemeentepolitie bleek 
41% van de melciingen vragen om dienst- en 
hulpverlening te zijn (Van der Zee-Neficens, 
1975). Een onderzoek onder de Nederlandse 
bevolking gaf aan dat een derde van de opge-
geven contacten met de polite betrekking had 
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	op dienst- en hulpveriening (J. Junger-Tas, 
1978). 
Welke rol vervult de polite nu ten aanzien 
van minderjarigen? 
In het algemeen wordt die rot op twee4r1ei 
wijze ingevuld: 
1. het ontwikkelen van een eigen berispings-
beleid waardoor een goot gedeelte van de 
minderjarigen buiten de justitiEe kanalen 
blijft. 
2. het ontwikkelen van meer 2erichte huipver-
lening, in samenwerking met andere 
ienencie insteilingen. 

I. ifet.erispings-beleid 
Het systeem van.herzg. 'politie-iepot ) . gecom-
bineerci met een berisping is het rawest gefor-
maiiseerd en geihstitutionaiiseerd in Engeiand. 
door de Children and Young Persons. Act van 
1969, weike de praktijk van 'cautioning' tot 
een officieei altematief van gerechteiijk  ingrij- 
pen maalcte. Deze vorm van politie-interventie 
is alleen mogelijk . aLs de minderjarige de Felten 
erkent en als degene die een klacht indient 
geen vervolging eist. De politieberisping heeft, 
sinds de introductie van de wet van 1969 een 
enorme omvarig aangenomen: in 1960 besloeg 
het aantal politieberispingen 49%, in 1974 was 
dit aantal toegenomen tot 74%. 



De toename heeft voorai betrekking 00 minde 
jarigen van 10-17 jazz. Zkia het 17e jaar komt 
'cautioning' pralctisch niet moor voor (Ditch-
field, 1976). 
Nu is het wellicht St zo verwonderlijk dat 
doze praktijk gefnstitutionaliseerd is in eon 
land waar de politic van oudsher over een gra- . 
tere autonomie beschikt dan in yeti andere 
landen. Opmerkelijk echter is dat oak in ande-
re Europese landen het politie-sepot met bens-
ping eon veel verbreide, hoewel infoimele, pral 
tijk blijlct. Zo meldt eon Frame studie over de 
Parijse regio dat in sommige districten twee-
derde van de zaken van minderjarigen gesepo-
neerd wordt. De voomaamste criteria die hier-
bij gehanteerd warden zijn de leeftijd van de 
minderjaxige en de ernst van de feiten (Girault, 
1976). Tenslotte weten wij dat het ook in 
Nederland am ten wijdverbreide praktijk pat. 
De gemeentepolitie van Den Haag hanteerr als 
vuistregel: twee politievermaningen, en de 
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	derde maal wordt eon proces-verbaal naar het 
parket gestuurd. 
tilt het jaarverslag van de lcinderpolitie van' 
Amsterdam van 1977 blijkt, dat in driekwart 
van de gevallen goon proces-verbaal is opge-
maakt. Llit een onderzoek bij de Ripcspoiltie 
— district Groningen — kwamen analoge ze-
sevens aaar voren. Van belang voor ons onder-
werp is het feit dat de onderzoeker St alleen 
stratbare feiten in het onderzoek heeit opge- 
nomeit maar eveneens probiemen met minder- 
'Angels' binnen of buiten do zezinsafeer 
ten, wegiopen. waneecirag, 	mssen 
owlets en I:Ede:en), ngezmsprobiemen 
(contlicten binnen her -zezin) ( . Eern. veegh. 
1975)- Van de delicten bieek 4270 d—m.v. ten 
proces-verbaal to tin aigehancieici. waarbif 
alweer en stork verband naar 'toren kwam MS-

semi aani van de-athandeling en leeftijd en 
ernst van her cielict. En verreweg de rneeste 
van de probleemgevallen word goon rapport 
opgemaakt. De derde categoric omvat vooma- 
melijk contlicten tussen de ouders: ook in doze 
gevallen wordt zo goed als nooit rapport opge-
mulct. Nu zai men tegenwerpen dat al doze 
poLitie-activiteiten zeer weinig met hulpver-
lening to maken hebben. Dit is slec.hts gedeelte-
lijk waar: hoewel tilt het onderzoek bij de 

- Rijkspolitie blijkt dat verwijzing naar hulpver- 



lenende instanties bij delicten slechts weinig 
voorkomt, wanneer het om beide andere 
probleemgroepen gaat neemt de politie-activi-
teit toe. Zo wordt veel vaker overleg met de 
ouders gevoerd en verwezen naar andere hulp-
verleners. In de meeste gevallen worth verwe-
zen naar het algemeen maatschappelijk werk, 
de huisarts of de Raad.voor de Kinderbescher-
ming. 
Toegegeven dient echter dat de hulpveriening 
van de politie over het algemeen niet erg ge-
structureerd is en veelal samenhangt met de 
persoonlijke instelling van een rechercheur of 
op ad hoc basis plaatsvindt. 
In het onderstaande willen we twee voorbeel-
den van meer gestructureerde en geinstitutiona-
liseerde vorrnen van politiele hulpverlening be-
spreken, at. het systeem dat men in Utrecht 
heeft ontwikkeld en het 'Juvenile Volunteer 
Scheme' in het district Cheshire, in Engeland. 

15 	2. Gerichte hulp aan minderfarigen 
De Utrechtse kinderpolitie is wellicht het 
verst gegaan in het ontwikkelen van wat men 
als een concreet hulpverleningsbeleid zou kun-
nen kenschetsen. 
Natuuriijk is dit beleid niet uit de lucht komen 
vallen. Reeds geruime tijd bestond er bij de 
kinderpolitie onvrede over het gebrek aan 
samenwerking tussen polite en hulpveriening 
waarbij vooral her ontbreken van huloverie-
ninpvoorzieningen tijdens de weekends werd 
aangekiaagd. Een en ancier ieidde cot eei 
experiment waarbij politie en maarschappelijk 
werkerdsamen weekenddiensten tiirvoerden. 
riet experiment monde de gote behoefte aan 
'nuipveriening tijciens de (weekends, het nut van 
'outreachend werken en van crisis-interven tie 
(van ow:Esher de politiele benadering bij uit-
stek), en de mogelijkheid tot vruchtbare samen-
werking met de polite (Huipveriening, 1976). 
De Utrechtse kinderpolitie pat er van nit dat 
bij de keuze russen hulpverlening en strafver-
volging, het accent op de huipveriening moet 
liggen. Bij de beslissing weike weg te kiezen 
spelen factoren een rol die samenhangen met 
de persoon van de minderjarige (o.m. thuis- . 
situatie, school/werksituatie, leeftijd, vrienden-
kring, antecedenten), met het feit (o.a. ernst • 
en frequentie), en met de hulpverieningsmoge- 



lijkheden. Het beleid is gebaseerd op zeer in-
tensieve contacten met zowei rninderjarigen 
ads met hulpverleners, en op intensief overieg 
van rechercheurs, kader en chefs over de te 
nemen besLissing, waarbij hulpverleners even-
tens een rot kunnen spelen. 
Hierbij worden aan it rechercheurs bij de kin-
derpolitie hoge eisen gesteld: 
— zij moeten inzicht hebben in de problema-
tiek van jeugdigen. 
— zij moeten ten visit ontwikkelen op jeugd-
criminaliteit, jeugdstrafrecht, hulpverlening 	' 
en justitie. 
— zij moeten het vertrouwen winnen van de 
rninderjarige en zijn direct leefomgeving. 
— zij moeten Iciumen inschatten of en wan-
neer welke maatregelen genomen kunnen/moe-
ten worden. 
— zij moeten creatief zijn in het zoeken naar 
oplossingen. 
— zij moeten op de hoogte zijn van de steeds 

16 veranderende hulpverleningsmogelllicheden, de 
hulpverleners persoonlijk kennen en hun ver-
trouwen genieten. 
Waarschijnlijk is het zo dat de werkwijze van 
de Utrechtse kinderpolitie in meerdere of min-
dere mate in vele piaauen van ons land gevolgd 
worth- Nengens is zij echter to sterk geexplici-
teerd en in beleidsuitgangspunten geforrnu-
leerd.* Het Lijkt dan oak de !melte waard deze 
werkwijze met belangstelling te voigen en in ten 
mogelijk nabije toeicomst te evaiueren. 

La Engeland is de•politie — zoais weilicht be-
kend — ook beiast met de vervolinngstaak  tbe- 
halve voor tear arnszige misdrijveni en heett 
is zorinnig aitlid beiangrlike initiatieven gene-

men op net cerrein van ?revenue en huiover-
letting 3211 jongeren: We hebben het :eecis genii 
over het berispingssysteetn Liar in feite siechts 
een eerste nap vormt en niet ads echte huipver-
lening kan wortien 'oeschouwd. 
Danrom heeft . men in het district Cheshire 
het 'Juvenile Volunteer Scheme' opgezet, 
waarbij vrijwffiigers er voor zorgen cLit de met 
de politie in contact gekomen minderjarigen 
niet aan hun lot worden overgelaten (Fenn, 

* One informarie is a.m, door de Citrechtse kinder-
politic mondeiing meegedeeict. 



1978). Door middel van gesprekken met orga-
nisaties en goepen, recruteerde men een aan-
tal vrijwilligers, die een korte opleidingscur-
sus kregen. 
Na een voorzichtig begin in 1976, gebaseerd 
op een zorgvuldige selectie van 'geschilct ge-
achte' minderjarigen, is het systeem nu uitge-
breid tot jongeren die veel grotere risico's 
vormen. 
Er.waren geen voorschriften gegeven over de 
wijze van samenwerken: men mikte vooral op 
het gezonde verstand. 
Het ideale type vrijwilligers voor jongens bleek 
de man die goed met zijn handen kan werken 
of aan sport doet, terwijl voOr meisjes het 
moederlijke type het best voldeed. Anderzijds 
bleken vooral oudere mensen het goed te 
doen. Voorbeelden van vrijwilligers zijn: een 
eleictronisch monteur die de hem toever-
trouwde jongen bij het repareren van elektro-
nische apparatuur liet heipen; een ingenieur 

17 	met bijzondere belangstelling voor model- 
bouw, onderwijzers, een brandweertnan, een 
treinmachinist, een spraakieraar en zwemin-
structeurs. Inciien.nodig werd door de vrijwil-
ligers beroep gedaan op de sociale diensten. 
De resultaten met dit werk zijn tijdens de 
eerste twee: jaar uitermate gunstig gebieken. 
Met deze twee voorbeeiden hebben wij willen 
wijzen op eert bijzonder belangwekkend aspect 
van de ontwikkeiingen in de kinderbescher-
ming het versch.uiven van een curatief ing,rijpen 
aaar specirieke pogingen tot ?reventie, :ot her 
voorkomen van het inzetten van delinquente 
canieres. Het is ciuidelijk hat hepoiitie op hit 
terrein een sleuteirol vervuit. 

IV. De vroe.g.huip 
La 1974 werd — op initiatief van her karneriid 
Roethof — he reciasseringbijstand aan meer-
derjarige inverzekerin2gesteide verdachten in-
gesteid. Twee jaar later kwamen he werteiijke 
regeiingen met betrekking tot onrniddeilijke 
bijstand aan minderjarige inverzekeringgestei-
den tot stand. Nu stuitte de zogenoemde 
`vroeghulp' wat de toepassing bij minderjarigen 
betreft al snel op moeilijkheden. De voomaam-
ste functies van de vroeghulp zijn immers zo-
wel hulpverlening aan de ingesloten minder-
jarige, als voorlichting en eventueel advisering 



van de justitiele autoriteiten. Deze beide funs - 
ties zijn, voor wat meerderjarigen aangaat 
verenigd in een orgaan, de reclassering. Maar 

• 	op het terrein van de kinderbescherming ligt 
dat anders: bier worth de hulpveriening ver-
schaft door de particuliere kinderbeschermings- 
instellingen, terwiil de voorlichting voorbehou- • 
den is aan een overheidsorgaan, de Raden voor 
de Kinderbescherming.'Om nu uit dit dilemma 
te komen heeft de Staatssecretaris van Justitie 
in 1977 een projectgroep ingesteld — bestaande 
uit vertegenwoordigen van de overheid en het 
pazticuliere initiatief — die moest nagaan op. 
welke Mize de vroeghulp aan minderjarigen 
gestalte zou kunnen kriigen. Deze projectgroep 
bracht in olctober 1978 een eindnota uit. Wat 
riin nu volgens de projectgroep de belangrijkste 
elementen van de vroeghulp, tot wie dient de 
vroeghulp allereerst gericht te zijn, en wie 
dienen the hulp te verlenen? (Eindnota, 1973) 	• 
De werkgroep onderscheidt dan de volgende 
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	belangrijke aspecten die onderdeel dienen te 
vormen van de vroeghulp. 
a. Voldoen aan concrete hulpvragen van de 
mindetjarige, the betrelcking hebben op zijn 
leef- en werkmilieu (school, werk, bezoek, 
huisdieren). 	 • 
b. Emotionele ondersteuning. 	in een crisissituatie. 
c. Voorlichting geven over de.strafprocedure. 
d. Her door venvijzing of anderszins op gang 
brengerrvan verdere huipveriening, inciien 
hierain behoefte is. 	 • 
e. Het seven van voodichting aan de iustiriOle 
autoriteiten. waardoor divined kan warden 	. 
geoefend op mogedijke besiissingen indet kader 
van de verciere•strafprocedure. 

',Vat tie goep inincieriarigen betreft 'toot wie 
de. vroeshulo bestemd is, is de projectgroep - 
van mening dat daze zich in principe moet 
richten rot aile strafrechtellike inverzekering-
gestelde minderjarigen. Met betrekking tot de 
vraag wie zich in de eerste plaza meet belas-
ten met de vroeghuip, wrist de projectgroep 
op de centrale rot van de. Raden voor Kinder- 
bescherming in kinderstrafzaken: de Raad par- 
ticipeert in het (zg. driehoelcs)overieg met 
de Officier van Justine en Kinderechter, geeft 
inlichtingen en stelt rapporten op. Daarom 
warden de Raden gezien als primair verantwoor- 



delijk voor de vroeghulp. Daarentegen beschik-
ken de particuliere kinderbeschermingsinstel-
lingen over veel ervaring met hulpveriening 
aan minderjarigen, zodat zij bij uitstek geschikt 
zouden zijn voor de uitvoering van de vroeg-
hulp. 
De projectgroep wenst dat de hulp wordt ver-
leend door de particuliere instellingen (bij 
voorkeur door de hierbij aangesioten advies-
bureaus) terwijl zij de verantwoordelijkheid 
voor het tot stand brengen van de vroeghulp 
bij de Raden legt. Men kan bij deze construc-
tie wel enige vraagtekens zetten. Ze lijkt vooral 
praktisch op nogal wat bezwaren te stuiten. 
Ten eerste worden heel wat eisen aan de Raden 
gesteld met betrekking tot een goede organisa-
tie en coordinate van vroeghulpactiviteiten. 
Ten tweede zijn sommige hulpverleninpinstel-
lingen wat terughoudend ten opzichte van een 
taakverzwaring ten aanzien van clienten die 
niet noodzakelijkerwijs tot hun pupillenbe- 
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	stand behoren. Tenslotte bestaat er binnen de 
instellingen verschil van mening over de vraag 
of, en in welke mate, men zich zal moeten 
lenen voor het opstellen van vroeghulprappor-
ten ten behoeve van justitiele autoriteiten. 
Interessanter voor ons op dit moment is ech-
ter de vraag hoe de vroeghulp aan minderja-
rigen concreet wordt toegepast. en hoe ze 

• 	zich tot nu toe heeft ontwikkeld. 
Hoewei hierover niet bijzonder veal gegeven.s 
voorhanden zijn, beschikken we over een tele-
fonische enquete onder de secretarissen van 
de- Racien, an over . een evaluatieversiag van 
-een experiment in de gerneente Amsterdam. 
De celefonisch.e enquete had. ten doei z.inig in-. 
zicht te krijgen in de mate waarin vroeg.huip 
werd verieenci in de verschillende affonciisse-
menten, an in de factoren die hierbij een rot 
speeiden (Tigges, 1979). in de loop van 1977 
werd in een zestat arrondissementen met de 
vroeghulp gestart. Gesciaat werd dat in dat 
jaar zo'n 30% van de ingeslo ten minderjarigen 
op het politiebureau wercien bezocht. Ten 
tijde van de enquete (augustus 1978) werd in 
10 van de 19 arrondissementen min of meer 
gestructureerde vroeghulp verieend, terwijl in 
de 9 reeds eerder gestarte arrondissementen 
het percentage vroeghulpbezoeken was geste-
gen van 31% tot 65%. Vijf van de 10 arrondis- 
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sementen (Amsterdam, Breda, Middelburg, 
Zwolle en Zutphen) hadden een uitgebreid 
en gestrucrureerd vroeghulpbeleid. In de Inde-
re vijf arrondissementen wordt vroeghulp op 
meer incidentele basis verleend. 
Beziet men de aard van de vroeghulp dan  bUj-
ken ten eerste de meldingen van inverzeke. 
ringstelling bijna altijd bij de Raden terecht te 
komen. Is een inverzekeringgestelde bij een 
hulpverleningsinstelling client. dan wordt 
daarmee contact opgenomen, zociat deze de 
vroeghulp voor zijn relcening kan nemen. In de 
meestelevallen blijken echter de Raden de 
vroeghulp te verlenen. hit de enquete komt 
inderdaad naar voren dat de particuliere instel-
lingen nog geen bijzonder groot enthousiasme 
tonen voor deze vont van hulpverlening. 
Ovengens Week ook dat de vroeghulpactivi-
teiten voomamelijk beperkt bleven tot con-
crete hulpverlening; de vroeghulprapponage 
aan justitiele autoriteiten kwam slechts weinig 
voor. 
Hoe nu een en ander meer concreet in zijn 
werk gnat, en met weike problemen men te 
kampen heeft, komt tot uiting in het evalua-
tieverslag dat de Rand van Amsterdam opstel-
de over het vroeghulpexperimenc dat zij op 
1 november 1977 starne. Het experiment 
heft een jar geduurd (Raad Amsterdam, 
evaluatieverslag 1978). 
De eerste vier maanden wercien aileen minder-
jarigen bezocht van wie bekend was (lac ze 
voorgeieid zouden warden, dema ezocht 
men alle inverzekeringgesteide mincierjarizen. 
Zes maatachappeilik werken van de Road Ilea-
ben Lich 'oereid verktaarci cm. naasr hun inciere 
weric.aamilecien. vroezhuip r.e verienen. 
Van het ber....n at aan hetet r4e Rand zecoogd 
zoveei rnogelijk samenwerkingscontacten met 
bestaande huipverleningsinszeilingen ce ant-
wiklceien. Men 'neeft ten werkgroep ingesteid 
am te onderzoeicen of het aiet mogeiijk was 
tot meer en 'oetere verwijzingen cc Inumen 
komen in de vroegirulpsituatie. 
In totaal werden gedurende de experimentele 
periode 385 mindenarigen bezocht. Tussen de 
melding van inverzekeringsteiling bij de Raad 
en het bezoeken van de minderjarige verstreek 
niet men dan een per uur. Het gesprek 
duurde meestal een half .uur, en besloeg de 



volgende onderwerpen: informatie over de 
procedure, voodichting aan justitiefunctiona-
rissen, mogelijkheden van hulpverlening, hulp-
vragen van de clAnt m.b.t. de woon-werksitua-
tie, ouders, relates, financien. Voorzover mo-
gelijk werd diezelfde dag nog contact opgeno-
men met de ouders of andere gezinsleden. In 
30% van de gevallen werd ook contact opge-
nomen met hulpverleningsinsteilingen waar de 
minderjarige eerder contact mee had. Ver-
voIgeris maakte men een verslag over wat er 
verder veer de minderjarige kon of ciiende te 
gebeuren. Als de minderjarige voorgeleid zou 

• worden werd dit vergag aan de Officier van 
Justitie gezonden, in de meeste•gevallen zonder 
advies omtrent detentie. Van de eindactivitei-
ten van de Raad naar aanleicling van vroeghulp, 
geeft het volgende staatje een overzicht (Rand 
Amsterdam, ev.aluatieverslag 1978): 
— de Rand deed niets meer 	 52% 
— de Rand verwees naar hulpverlenen- 

21 	de instantie 	 7% 
— de Raad wees op bestaan van hulpver-

lenende instantie 	 10% 
— de Rand ging zeif verder met de zaak 17% 
— de Rand continueerde reeds eerder be- 

staande contacten 4% 
Wat de eerste categorie betreft, gaat het over-
wegend om gevallen waar reeds hulp voorhan-
den is, of hulp overbodig wordt geacht. Wat 
de waardering van het experiment betreft kan 
men zeggen dat zowel kinderpolitie, ais Offi-
cieren van Justitie en kinderrechters er zee: 
positief over oordeeicien. Her woe2huiptearn 
zag ais belanuijicste winstpunten: 
— het sneile inspringen in de crisissituatie. 

het sneller .  op gang kunnen brenaen van 
huipveriening; dan . voorheen. 
— her contact opnemen met cie ouders, het-
geen aan een duideiijke behoefte voideed. 
Tensiotte nog en.kele conciusies van her ver-
siag. Een van de gootste problemen vormde 
de verwijzing naar andere hulpverieningsinstei-
lingen. Dit hangt met meerdere factoren sarnen. 
Daar is het fejt dat het bier veeial om 17-jari ,  
gen gaat, een categorie waarvoor te weinig 
voorzieningen zijn; hiernaast heeft deze goep 
vooral behoefte aan zg. 'doe-contacten' in 
plaats van `praat-contacten'. Bovenciien blijla 
er behoefte te bestaan aan een duidelijk over- 



zicht van alle hulp- en ctienstverienenue instan-
ties. Al met al, zo zegt de werkgroep, is het 
hulpaanbod diet afgestemd op de hulpvraag. 
Len tweede belangrijke conclusie is dat de 
Officieren van Justitie en kinderrechters van 
mening waren (Jai de vroeghulpvoorlichting 
van invloed is geweest op hun beslissingen en 
geleid heeft tot minder vorderingen tot bewa-
ring. Dit was met name het geval wanneer 
bleek dat opvang en begeleiding van minder-
jarigen aanwezig was. Beide groepen functiona. 
rissen bepleitten uitbreiding van de vroeghulp. 
Wat nit er nu ten aanzien van het onderwerp 

- 	van ciit arrikel, uit het bovenstaande te conclu- 
deren? 
We hebben gezien dat de particuliere kinder-
beschermingsinstellingen vooralsnog gereser-
veerd staan ten opzichte van n-oeghulpactivi-
teiten. De redenen hiervoor zijn, enigszins 
gesimplificeerd: verzwaring van de case-load; 
slechts mogelijkheid tot financiering achteraf; 

22 	de vrees, voor justitie hand- en spandiensten 
te moeten verrichten door middel van de vroeg-
hulprapportage. 
Anderzijds menen veien dat de Raden de vroeg-
hulp best voor hun rekening kunnen nemen 
daar de hulpveriening kortstondig is en de 
Raad Minters altijd bemoeienis heft met kin-
derstrafzaken. Medewerkers van de Raden en 
de Directie Kinderbeschenning he b ben in 
april 1977 ungesproicen dal: de hulpveriening 
door de Raad een voorwaardenscheppend 
karakter heft; ze bestaat air acivies. verwijzing 
en bemidcieling, Int her bevorderen van ge-
wenste vooaieningen. Aileen ais at pen colas-
sing voor huipbehoefte-is can de Raad.zelf tot 
daadwerkelicke hulpverlening overgaan ("Bar-
rels. 1979). 
Zonder mij nu in deze contravene te willen -
mengen zou iknaar aanleiding van de praiaijk 
van de vroegituip aan mindenarigen zoals die 
zich tot nog toe ontwikkeld heft, twee op-
merkingen willen malcen.. 
De eerne is dat de huidige vroeg.hulppralaijk 
van dc gond is gekomen en zich uitgebreid 
heeft aLs initiatief van verschillende Raden 
voor Kinderbescherming. Wanneer men van 
mening is dat vroeghulp aan een inverzekering-
gesteide minderjarige van belang is dan kan 
men dezeinitiatieven Wean mast toejuichen. 
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De tweede opmerking is dat dergelijke instant-
hulpverlening — met eventuele rapportage — 
niet alleen mogelijk is maar dat zij ook volgens 
een goot deel der betrolckenen succes blijkt 
te hebben en in een duidelijke behoefte voor-
ziet. 
Vooral dit laatste lijkt me een belangrijk argu-
ment voor verdere uitbreiding en verbetering 
van de vroeghulp. 

• 
V. Ambulante behandeling 
De tendens in verscheidene Europese landen 
om te zoeken naar alternatieveh voor piaatsing 
in een inrichting, heeft niet alleen humanitaire 
en hervomiingsgezinde gronden maar is ook 
gebaseerd op financiele overwengen. 
Zo leidde bijv. de nieuwe 'Children and Young 
Persons Act' van 1969 die aan het Engelse 
kinderrecht een humaner, niet-punitieve °den-
tering wilde geven, aanvankelijk tot aanzienlijk 
meer plaatsingen in heropvoedingsgestichten 
dan daarvoor. Hiervoor zijn verschillende oar-
zaken aan te wijzen waaronder een harcinekkig 
wantrouwen van de Engeise kinderrechters ten 
aanzien van de doelinatigheid van de nieuwe 
wet, en gebrekkige voorzieningen op het locale 
vlak. 
Hetzeifde geldt voor Beigid. De Wet betreffen-
de de jeugdbescherming van 1965 had ais eert 
van zijn doeistellingen het aantal voogdijpiaat-
singen ten gevOlge van ontzetting der ouders 
uit de ouderlijke macht, te verminderen. Deze 
doeistelling werd niet gerealiseerd: hoewei het 
aantai ontzettingen daaide, steeg het aantal 
piaatsingen. tussen 1.966 en 1.970 met 22% 
(Janssen; 1.975). 
En beide.landen bracht het groeiend aantai 
piaatsingen grate kostenverhogingen met zicn 
awe. Deze financiele laszenverzwari.ng, alsmede 
de steeds sterkere aandrang om financidle be-
perkingen op te leggen heeft het zoeken naar 
altematieven voor uithuisplaatsingen rnecie 
bevorderd. 
Wat Nederland betreft hebben we sincis 1965 
een sterke.teruggang in het aantai piaatsingen 
geconstateerd. Deze ontwlickeling is gepaard 
gegaan met experimenten op het gebied van 
kleine gezinshuizen, begeleide'lcamerbewoning 
en dergelijke. Ze heeft oak geieid tot anders-
soortige interventiemogelijkheden zoals bijv. 



diversie. Hierbij aansluitend werd eveneens 
gezocht naar ambulance behandelingsmoge-
lijkheden die plaatsing overbodig malcen. 
Ter illustratie zullen hier vier experimenten 
besproken worden die alien werden opgezet 
met een sterk accent op het bieden van hulp-
verlening. 

I. AmbuIante gedragstherapie 
Dit experment werd opgezet door het Paedolo. 
gisch Instituut van de VU. te Amsterdam 
(Effecten, 1977). Men is uitgegaan van een 
door veel onderzoek aangetoond aspect in de 
problematiek van (pre)delinquente jongeren, 
iii. her tekon aan sociale vaardigheden. Dit 
tekort komt vooral rot uiting in situaties als: 
solliciteren, werkopdrachten vervullen, om-
gaan met vrienden en vrienciinnen, omgaan 
met zakgeld, omgaan met ouders en andere 
gezinsleden. 
De gedragszherapie richtte rich tot jongens van 
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	14 tot 20 jaar die met justitie in aanralcing 
raja gekomen. Het team veronderstelt this ciat 
tekort aan sociale vaardigheid onder meet leidt 
tot gedragsmoeilijicheden die zich kunnen aiten 
in delinquent gedrag. 
Voor het experiment werden in totaal 55 jou-
gens.aangemeld, waarvan 37 door een gezins-
voogdijvereniging en IS door een observatie-
huis-Hiervan werden echter mass 32 jongens 
in behancieling genomen. De anderen Emden 
volgens het team "te weinig aanknopingspun-
ten' voor behancieiing. 
Her accent lag op de aantrekkelijkheici van her 
trainingsproararnma. ook ai onMat deeinarne 
geheei nijwillig was. Het programa= omvar,e 
oncier :neer a.ssertiviteitstraining met behuip 
van video-opnamen: zeifcontroietechnieken: 
her opstellen van ontncten cussen therapeut 
en jongens. 
Na behandeling werd de experimenteie groep 
met een controiegroep allereerst vergeleken 
met betrekking tot de reciciive en tehuisplaat-
sing. De follow-up periode besIoeg gemiddeid 
tien maanden. Van de therapiegoep hadden 
slechts zeven jongens (n = 29) gerecidiveerd, 
van de controlegroep waren dit er twintig 
(n = 29). Twee jongens uit de experimentele 
groep werden uithuis geplaatst tegen 19 van de 
controlegroep. Ook op een aantal psycho- 



sociale factoren, zoals de verhouding met ou-
ders, aantal delinquente vrienden, reiaties bin-
nen het gezin, werden sigiificante verschillen 
tussen therapiegroep en controlegoep getoond. 
De verschillen tussen beide groepen zijn inder-
daad zeer goot, hetgeen zeker pleit voor deze 
vorm van interventie. Toch lijken mij meer van 
deze .experimenten nodig voor men tot abso-
lute uitspraken 'can komen. Enige twijfel 
b.lijft namelijk hangen omdat diet duidelijk 
wordt op grand van weike criteria cli6nten 
voor behandeling werden toegelaten. Als men 
— zoals bij veel therapeutische behandelingen ' 
gebeurt — een seiectie toepast.op `mogelijk 
succes bij behandeling' dan kan een dergelijke 
selectie inderdaad leiden tot aanzienlijk meet 
successen in de experimentele goep dan in de 
controlegoep, tenzij deze ook is geseiecteerd 
op `mogelijk succesvolle behandeling'. 

2.. Her hulp- en rechtprofecr Opperdam re 
25 	Zaandam 

Na de opheffing van de Gemengde Interdepar-
tementale Werkgroep Jeugdweizijnsbeleid, 
ook kortweg de werkgroep Rik genoemd, werd 
een Projecten-begeleiciingscommissie Jeugdwel-
zijnsbeleid.(P.B.C.) opgericht met als taak be-
paaide ontwikkelingsprojecten en experimen-
ten te begeleiden, te evalueren en daarover 
advies uit te brengen (Samenwerken, 1979). 
Een ciaarvan is het project van de werkgroep 
Me . Kortste Weg', die hulpveriening en gezags- 

• uitoefening wit scheiden omdat ze meent dat 
beiden in een instituut onverenigbaar -zijn. 
De opzet van her project was dan ook om 
naast de. gezinsvoogd. die bemoeienis 'weft met 
onciertoezichtgesteide kinderen. ten aparte 
huipveriener in cc schakeien die zich an de ge-
heel vtijwillige hub p aan "Kinci en gezin zou 
next wijden. 
Hierbij•werden twee duidelijke regeis gesteid: 
— geen overieg tussen jeugdbeschermer en huip-
veriener buiten het kind om. 
— geen infOrrnatie van de huipverlener aan 
jeugdbeschermer, de Raad of de lcinderrechter, 
zonder toestemrning van het kind. 
Het project startte in 1977 en Liep tot eind 
1978. Aan de hand van restratiegegevens werd 
de werkinhoud van beide functionarissen verge-
leken. Hierbij bleek dat aile bemoeienissen zich 



eenduidig laten kenschetsen a's hulpverlenins 
of gezagsuitoefening. Tussen uitgesproken 
gezagsuitoefening en vormen van therapeu-
tische hulp ligt een groot aantal activiteiten 
dat nu eens door de eon dan weer door de an-
der werd uitgevoetd, athankelijk van overleg 
tussen jeugdbeschermer en hulpverlener. 
Zowel hulpverleners als jeugdbeschermers 
beoordelen deze manier van werken als posi-
tief. Dat was ook het gcval voor de clienten 
die posities en taken van beide functionarissen 
goed wisten te onderscheiden. 
Helms was het aantal betrolcken clionten te 
klein en het aantal interveniirende factoren te 
groot om tot werkelijk wetenschappellike uit-
sprakert.te kunnen komen. Hierbij komt dat 
alleen het M.O.B. en het adviesbureau aan het 
experiment deelnamen, en het Algemeen 
Maatschappelijk weak., aismede het Bureau 
voor levens- en gezinsvragen rich afzijdig  hiel- 
den. 
Toch worden de resultaten zo positief beoor-
deeld dat het experiment zich — met financille 
steun van justitie — ook in 1979 heeft lcunnen 
voortzetten. 

3. Opmedingsbiistand in Beigie• 
Hiervoor gaven we reeds aan dat bij de invoe-
ring van de Wet op de jeugdbescherming in 
1965, het aantal plaatsingen in inrichtingen 
steeds toenam, waardoot de uitigavenposten op 
de begoting steric stegen. Ben goat deei van 
de extragniddeien voor de jeugdbeschenning 
'Nerd op deze wijze besteeci aan ongewenste 
effecten van de nieuwe: wet. Deze onbevrecii-
gencie situatie ieicicie ertoe dat de Minister van 
Justitie ovetheicisszeici beschikbaar szeicie voor 
twee experimenters met opvoeciingsbijstanci in 
Dendermonde en in Bergen iVeritellen, 1975). 
Doeisteiling van de experirnenten was te on 
derzoeken of men door middei van `intensieve 
psycho-sociale begeleicLing.van gezirmen en 
mincterjarigen, waar zich emstige:`gevaarstoe-
standen' voordoen, piaatsing in een inrichting 
knit vermijden, deze inkorten, of opheffen 

• De Belgische - maatregel wanneer een minderjarige 
'in fysiek of morel gevaar verkeert' is te vergetijken 
met onze ondertoezichcstelling; her is den civiele • 
maatre gel 
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waarbij tevens probleemoplossend is gewerkt. 
Het png om een actie-onderzoek waarbij steeds 
gedvalueerd en bijgestuurd werd, teneinde ten-
slotte te lcuruien komen tot een verbetering van 
methoden en technieken van het hulpverle-
ningswerk binnen de Jeugdbescherrning. 
Welke gezinnen werden voor het experiment 
uitgekozen? Van een aantal opgestelde criteria 
werden Cr tenslotte maar due gehanteerd: 
—. de .vastgestelde 'gevaars'toestand moest ge-
piard gaan met een dreigende plaatsing. 
— alleen die gezinnen kwamen in aanmerking 
waar de kinderen nog in het gezin verbleven. 
— er inoest een voorlopige psycho-sociale 
diagnose hebben plaatsgevonden. 
Aanvankelijk werd grote waarde gehecht aan 
een Voldoende bereidheid tot medewerking, 
een uitgesproken behoefte aan hulp, maar in 
de pralctijk bleek deze nogal eens afwezig te 
zijn. De eerste belangrijke taak van de maat-
schappeiijk werker bij de jeugdrechtbank (de 
vaste afgevaardigde) was dan ook bij het 
gezin de motivatie voor deze vorm van hulp-
verletting aan te kweken. 
In Bergen hanteerde men enigszins andere cri-
teria: hier werd de naciruk gelegd op een mini-
mum aan acceptatie van de maatregei door de 
ouders, op de mogelijkheden tot verandering . 
binnen het gezin, op een minimum aan ge-
zinsintegatie en gezinsstabiliteit, en op het be-
staan van een affectieve band tussen ouders en 
kinderen. Uiteindelijk werden toch die gezin-
nen.geselecteerd waar de drei#ng van uithuis-
plaatsing het gootsr was. 
Beide. experimenten. duurcien "an 1972 to r 
eind 1975. In Dendermonde ;weft men ge-
werkt met. 75 gezinnen; in Bergen met 4,9 ge-
zinnen. 
De opvoeciingbijstand werd megepast ais aen - 
intensieve 'oegeieiding van het gezin, die soms 
kenrnerken vertooncie van gezinstherapie. 
De bezoeksfrequentie lag gernidcieid op drie 
bezoeken per maand en per gezin. maar ciit was 
sterk afhankelijk van de probleemfase in het 
gezin. Soms liepen de contacten op tot zes of 
zeven maal per rnaand. Ook pralctische hulpver-
lening speelde een belangijke rol: 
— het gezin werd geieerd een budget te behe-
ren. 
— uitkeringen via de bijstand werden geregeid. 



— uitkeringen i.v.m. ziekte, werldoosheid, 
pensioenen e.d. werden geregeid. 
— medewerldng werd verkregen van organen 
van gezondheidszorg, van Ni.O.B.'s, van school-
directies en leraren. 
— contacten werden gelegd met valcantiecen-
tra, klinieken, psychiatrische instellingen, 
pleeggezinnen. 
— contacten werden gelegd met famiLie, buren, 
vrienden en anderen die bij de oplossing van 
gezinsproblemen kunnen helpen. 
Wat waren nu de resultaten van deze inten-
sieve begeleiding? 
In Dendetmonde konden vier van de vijf min-
derjarigen die uithuis geplaatst dreigden te 
worden, in het eigen gezin blijven. Bovendien 
konden twee van de due reeds geplaatste min-
derjarigen weer in het gezin opgenomen wor-
den. 
In Bergen kon voor 95 van de 119 kinderen 
en uithuisplaatsing vermeden worden en een 

28 aanzienlijke verbetering van de gezinsomstan-
digheden aangetoond warden. Deze verbete-
ring had met name betrekking op het gedrag 
van de ouders ten opzichte van de lcinderen 
en van elkaar, en op de situatie van de kinde-
ren ten aanzien van hun gezoncLheid, gedrags-
problemen en affectiviteit. 
In hun conclusies pleiten de onderzoekers in 
Bergen vooral voor sociaal-economische maat-
regeien om een fundamenteie 'oijdrage te leve-
ten voor de zo miserabele materiele situati 
waarin zoveel van deze gezinnen verkeren. Te 
Dendermonde ?nit men voor uirbreiding 
van de qezinsbehandeiing, het behoud van tie 
mincierjarigein njn milieu, en zowei Icwalita-
tieve verbetering als kwantitatieve uitbreicting 
van her personeel (ter vermindering van de 
case-loaci). 

4. Len nieuwe ontwikkeling in Engeland: 
Intermediate treatment' 
'Intermediate treatment' is weilicht her best 
op te vatten als jets dat zich situeert tussen 
hulpveriening en residentiole behandeling. Net  
verschijnt cent als mogelijklieid in de 'Children 
and Young Persons' wet van 1969, en doet zijn 
intrede in de jaren 1972-1973. 
Wat stet 'intermediate treatment' voor? Net 
is een maatregel die verbonden kan zijn aan 



een ondertoezichtstelling. De bedoeling was 
een geheel van jeugdfaciliteiten binnen een 
bepaald gebied ten dienste te stellen van jon-
geren die met het gerecht in aanraking waren 
gekomen voor niet al te ernstig deviant of 
delinquent gedrag (Pitts, 1979). Dee'name am 
de projecten was vrijwillig en moest door de 
ouders gesteund warden.. Het toezicht rustte 
echter bij de maatschappelijk werker (de ge-
zinsvoogd) en duur en aard van deze behande-
lingtussenvorm werd door hem bepaald in 
overleg met het kind en zijn ouders. Gebaseerd 
op wat men algemeen als oorzaken van deviant 
en delinquent gecirag zag, worcln drie uitgangs-
punten voor deze nieuwe benadering aange-
geven (Paley, 1974). 
— het aanbieden van nieuwe perspectieven en 
activiteiten; contacten met een andere omge-
ving. 
— goepswerk; de diverse activiteiten dienen 
ook am de jongeren succes-ervaringen te be- 
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	zorgen, relaties te ontwilckeien, andere nor- 
men en houdingen aan te kweken. 
— het functioneren als een buffer tussen deze 
jeugd 'in gevaar' en justitiele autoriteiten, waar-
bij men poogt de kinderen uit de inrichtingen 
te houden. 
'Intermediate treatment' is opgezet aLs can 
vorm van interventie halfweg tussen uithuis-
-plaatsing en gewone supervisie. Het werd ge-
zien als een preventieve maatregei doordat men 
deze. 'lichte' probleemgevallen wilde laten 
deelnemen aan alleriei activiteiten waaraan 
oak kinderen uit de 'ouurt deeinamen die (ter. 
met de rechter in cOntact waren zeweest 
(Keller, 1977). 
Bij de start lag, in de uitvoering van deze pro-
jecten.• een sterk accent op een tarr.eiijk per-. 
missieve sociaiisatie. en niet zozeer op controie 
aspecten. 
De nieuwe maatregei stuitte echter vanaf het 
begin op aanzienlijke probiemen. Ten eerste 
was de procedure voor deze maatregel om-
slachtig en langdurig. Ten tweede toonden 
vele kinderrechters gote aarzelingen ten op-
zichte van een maatregel die zijn nut niet had 

• bewezen en tamelijk ondoorzichtig was. Ten 
derde bleek de aanwezige sociaal-recreatieve 
infrastructuur vaak onvoldoende om deze kin-
deren op te vangen. En tenslotte werd de popu- 



lade die in aanmericing lcwam voor 'inter-
mediate treatment' steeds gemengder: ze telde 
behalve ondertoezichtgestelden, oak kinderen 
aan wie geen maatregel was opgelegd, evenals 
lcinderen the uithuisgeplaatst zouden warden 
maar waarvoor geen plaats in de locale instel- 
lingen beschikbaar was (Pitts, 1979). 

Tegen de achtergrond van de goei van her aan-
tal uithuisplaatsingen door de kinderrechters 
en de daarrnee samenhangende financiele las-
ten, heeft men gezocht naar een.averzwaring' 
van de 'intermediate treatment'-projecten, • 
door ze te combineren met residentiele behan-
deling. Waarschijnlijk zal de oorspronkelijke 
opzet aangevuld warden met wat men inten-
sieve 'intermediate treatment' noemt. Hierbij 
verblijft het kind na veroordeling cent twee 
weken in een behandelingscentrum, en komt 
daarna in een gecontroleerd dag-programma 
terecht. 

30 	Mocht die niet de verwachte resultaten hebben 
dan kan het kind wederom voor korte tijd in 
het behandelingcentrum geplaatst worden 
(Personal Social Serv. Counc., 1977). Met dit 
systeem wil men een flexibeler procedure be-
reiken doordat men beschila over ailedei corn-
binatiemogeiijkheden van residentidie en 
niet-residentiele voorzieningen. Tevrezen valt 
echter dat het accent steeds starker zal komen 
te liggen op gedwongen behandeling en con-
troie, waarbij de oorspronkelijke doeisteilingen 
met betrekking tot ;revenue. nijwiilige dee:- 
name en integrate in de ger.eenschap verioren 
dreigen ce rakeni. 

VI. Diversie• 
Zoais in de inieiding is uiceengezet :enderen 
handerrechtspraak en k.incierbeacterming in 
vele Linden naar een weitinsmodei. Vanuit de 
filosotie dar gerechtelijice interrentie proble-
matische situaties en probleemgedrag meestal 
alleen maar verergert heeft dit het zoeken naar 
buiten-justitidle hulpveriening, door de gerech-
teiijke procedure als het ware te kortsluiten, 
sterk bevorderd. Een van deze — tilt de V.S. 
oyergewaaide — oplossingen lijkt de zgn. 
'diversion' te bieden. 
De leidende idee achter diversie is minderjari-
gen die met de justitiele autoriteiten in aan- 



raking komen, niet in de gerechtelijke molen 
te laten komen, maar ze 'om te leiden' naar 
niet-justitiele instanties die zich met een hulp-
progranuna tot deze jongeren richten (Bol, 
1976). 
Diversie heeft in wisselende vormen waarschijn-
lijk lang bestaan. De polite heeft inuners 
altijd van haar discretionaire bevoegdheden 
gebruik gemaakt om jeugdig wangedrag met 
een waarschuwing af te doen, terwijl informele 
superrisie ook veelvuldig voorkwam. Nieuw 
zijn nu echter de pogingen om diversie te 
institutionaliseren in concrete en min of meer 
gestructureerde progamrna's. - 	• 
Hoewel de vele diversie-prograrruna's sterk van 
ellcaar verschillen zijn er een aantal overeen-
komsten,.die door Nejelski aldus worden om-
schreven (Nejelski, 1976). 
1. Het gebruik van vrijwilligers, dikwijls af-
komstig van dezelfde groepen uit de samenle-
ving als de jongeren tot wie het programma 
zich richt. 
2. Het gebruik van crisis-interventie technie ken 
als onmiddellijke hulp, in tegenstelling tot de 
tang slepende gerechtelijke procedures. 
3. Het beroep doen op hulpverleners en be- 
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	middelaars in piaats van de kinderrechter, waar- 
bij de doeistelling niet schuldbepaling maar 
conflictoplossing is. 
4. Het vermijden van stigmatisering door het 
niet bijhouden van een kaartsysteem, dan we: 
door dit sterk te beperken. 
5. Een intake beleid dat de clientele beperia 
tot minderjarigen met zeer Licht delinquent or' 
prob ieemgedrag. 
6. Een gebrek aan evaluatie door personen 
buiten het proszamma. 

Laat ons enkele projecT.en beschrijven cer illu-
strate van bovengenoemde punten. Hierna 
zuilen dan enkele kri.  tische opmerkingen volgen. 
In New Jersey, in de Verenigde Staten, had 
men in den van de provincies in 1945 al een 
cornmissie gevorrnd uit de burgerij die lichte 
gevailen van delinquentie of wangedrag voorge-
legd kreeg. De commissie werkte dan een op. 
tossing uit in vrijwillige samenwerking met het 
kind en zijn ouders en met degene die de klacht 
ingediend had. Deze commissie had zoveel 
succes dat bij uitspraak van het Hooggerechts- 



hof in 1953, in alle provincies dergelijke  cm- 
missies konden worden opgericht. Ongeveer 
10% van alle gevallen die met de gerechtelijke 
autoriteiten in aanralcing kwamen, komt bij 
deze commissie terecht. De cornmissies kunnen 
alleen eon maatregel nemen als de ouders bier- 
tee instemmen. Die maatregelen betreffen 
ciikwifis herstel van aangebrachte schade of 
excuses tan benadeelde of gekwetste partij. 
In 1966 werd eon studieverslag uitgebracht 
over het functioneren van de commissies. Hoe-
wel het rapport op het nut van de commissies 
woes, pleitte het voor meer controie op de 
taakuitoefening daar sommige commissies zich 
tot ware kinderrechtbanken hadden ontwik-
keld. rij behandelden ook ernstige delicten en 
legden maatregelen op als boetes en ondertoe-
zichtstelling, zonder dat bier ook man enige 
rechtsgrond voor bestond. 
Eon ander project dat eon zekere vermaardheid 
heeft geicregen en dat verschillende interessan- 

32 te aspecten heeft, is het Sacramento County 
project dat in 1970 starrte. Her richtte zich 
tot minderjarigen die met justitie in aanraking 
kwamen voor feiten die in Nederland niet us 
delicten worden beschouwd: spijbeien, weg-
lopen, ongehoorzaamheici. ongedisciplineerd 
gedrag. Deze populate vormde eon derde van 
silo rechtbankgevallen. Bijna altijd ging het out 
gezinscontlicten en gebrekkige communicate 
russen.ouders en kind. De sterke kant van her 
project.is  dat het onmiddellijke:(binnen twee' 

• uur naverwijzing), intensieve en kortdurencie 
gezinstherapie aanbiedt. 
Voorlopige.evaimatieresuitaten tonen dat aan-
zientijk minder diversionciienten dan controte-
kinderen later 'soot do rechter =mercers ver-
schijnen (2,2% tegen 21,3%) terwiil de recicii-
vepercentages eveneens lager waxen (35% 
tegen 45,5%). Overnachting op het poiitiebu-
reau was sterk teruggelopen: slechts 10% 
nicest op het politiebureau'olijven, tegen 60% 
van de controlegroep. 
Tenslotte Wii ik nog noemen het Nederiandse 
project ABS 38 to Groningen. Ook clit project 
is gesubsidieerd in het kader van de werkgroep 
Mik, en word begeieid door de Projecten-bege. 
leidingscommissie Jeugdweizijnsbeleid. 
Het project heeft twee doelstellingen (Andries-
sen, 1978) 
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— problemen die tot critrlinaliteit kunnen lei-
den oplossen zodat contacten met justitie ver-
meden lcunnen worden 
— wanneer er justitiecontacten zijn, te zorgen 
voor een altematief voor justitieel ingrijpen. 
Als RBS 38 de namen van de jongeren van de 
polite oplcrijg,t, neemt het zelf het initiatief 
tot contact, maar de contacten zijn geheel 
vrijwillig. 
De clidntele — waarvan een aantal op eigen 
initiatief hulp komt zoeken — bestaat over-
wegend uit jongeren die reeds justitidle moei-
lijIch.eden hebben gehad. tiit een jaaroverzicht 
van 1977 van strafrechtelijke minderjarige 
inverzekeringgestelden bleek dat driekwart er-
van bekend was bij RBS 38: 
De hulpverieninpactiviteiten liggen vooral op 
het concrete materidle vlak. Er wordt geholpen 
bij solliciteren, overleg gepleegd met de school, 
uitkeringen geregeid, en geholpen met het ver-
krijgen van huisvesting. Verder onderhoudt 
RBS 38 contacten met de Raad voor de 
Kinderbeschenning, de polite, de gezinsvoogd 
of de advocaat. 

Bezien we nu het geheel aan diversieprogram-
ma's dan is er een aantal kritische opmerkin-
gen te maken. • 
Een eerste opmerking geidt de populatie die 
voor diversie in aanmerking komt. 
Diversie kan namelijk nooit betekenen dat 
jongeren die er anders met een waarschuwing 
vanaf komen nu in een of ander diversiepro-
gamma.worden ingeschakeid. Klein.e.a. die 
een =die. rnaakten van de vele politiele diver-
sieproramma's vonden cot hun schrik dat een 
aanzieniijk aantai korpsen diversieprojecten 
gebruilcte als een aitematief voor het gewoon 
naar huis sturen (Klein, 1976). Op deze wijze 
werden tensiorte veei meer kinderen birmen de 
mazen van het justitienet gevangen dan voor-
heen het geval was. 
Hiermee verband houdende is de vraag weike 
kinderen in de eerste plants voor diversie in 
aaninerking komen. In een bespreking van het 
— hierboven vermelde — Sacramento County 
diversieproject, wijzen Gibbons en Blake op 
het felt dat de naar het project verwezen min-
derjarigen zg. 'status-offenders' waren, dat wil 
zeggen dat zij met het gerecht in aanraking 



wren gekomen voor feiten die — indien door 
en volwassene gepleegd — niet strafbaar zou-
den zijn, zoals spijbelen, ongedisciplineerdheid, 
contlicten met de ouders, weglopen. De voor 
het project zo gunstige uitkomsten 'waren 
misschien minder opvallend geweest indien men 
de diversie-groep niet met eon goep met ge-
rechtelijke afdoening had vergeleken, maar 
met en groep gevallen die geseponeerd wet-
den (Gibbons, 1976). In her geval van het 
Nederlandse diversieproject, gat het om en 
clientele the bij justitie reeds voor het meren-
deel bekend is. Het is echter de vraag of dit 
project als een autenthiek diversieproject te 
beschouwen is in die tin dat in plats van ver-
volging van de minderjarige, interrentie door 
RBS optreedt. Het komt mij voor dat het pro-
ject eerder gezien moet warden als eon vorrn 
van altematieve hulpverlening, hierbij leemten 
opvullend van wat reclasseringshulp voor jon-
geren zou moeten zijn. In dit verband diem 

34 	opgemerkt dat de reciassering oak met derge- 
lijke projecten van start is gegaan (.1opros, 
1978). Dit brengt ons op de belangrijke vraag 
wie eigenlijk de beslissing tot verwijzing diem 
to nemen:.de- politic of de Officier van Just-
tie? Er lijIct heel wat te zegen voor de Offi- 
cier van Justitie. Maar oak Indian men de 
politiezou laten verwijzen cian zouden er  din-
deijke en ondubbelzinnige criteria aangereilct 
moeten Warden op gond waarran de politie 
Ian handeien. 
Tenslorre heeft de omstandigheid ciat diversie. 
tank is van particuliere huipverieningsinitia- . 
tieven ook_zijn probiematiscbe 'canon. Her 
betekenr namelijk dat dit type buipveriening 
gepaard gaattnet ;rote discretionaire bevoegiii, 
heden. coals gehleken is tilt her voorbeeid van j 
de goedwillende burgercommissies in New 
Jersey. Wanneer er geen coetsing tnogelijk is 
van genomen beslissingeninzake hulpveriening„ - 
dan staat immers de weg open voor willekeur. 
Er zijn twee mogelipcheden om hier lets tegen 
to doen: men kan allerlei garanties inbouwen 
om de vrijwilligheid in het aanvaarden van de 
aangeboden hulp te optimaliseren. Of men 
kart de ciiversie eon wettelijke basis seven, te-
als sommigen in de Verenigde Staten voorstaan 
(March, 1976). Dit zou ertoe kunnen leiden 
dat oak diversieprogramma's verantwoorciing 



zouden moeten afleggen, en onderworpen 
zouden zijn aan bepaalde vormen van controle. 

WI. Enkele slotopmericingen 
In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen 
dat in het kader van dit artikei slechts enkele 
vormen van hulpveriening binnen de justitiele 
kinderbeschenning zijn behandeld. Er is na-
tuurlijk ',eel meet. Zo verlenen de Raden voor 
Kincierbescherming meet hulp dan alleen de 
vrbeghulp: aan veel Raden zijn bijv. advies-
bureaus voor ouders en jongeren verbonden 
die ook trachten hulp te bieden bij problemen 
binnen het gezin. Ook is, zoals eerder reeds 
aangegeven, de residentiele hulpverlening hier 
niet ter sprake gekomen. Verder mag niet on-
vermeld blijven dat de altematieve huIpverle- . 
ningscentra hulp bieden aan talloze minderja-
rigen die met justitie in contact zijn geweest of 
dreigen te komen. In het geval bijv. van jonge-
ren die van huis of tilt een tehuis zijn wegge- 

35 	lopen, of wet van jeugciige druggebruilcers, be- 
staan er dilcwijls tussen hulpverleners en de 
politic bepaalde afspraken, een soort — welis-
waar kwetsbaar — gentleman's agreement. De 
grenzen tussen justitiele kinderbescherming en 
bescherming van Icinderen door vrijwillige 
hulpverieningsactiviteiten zijn niet altijd zo 
duidelijk te trekken. 
Tot slot van dit artikel zou ik echter nognaaLs 
de twee rode draden willen oppakken die 
steeds door mijn betoog hebben 'neengelopen. 
De eerste betreft mijn steiling ciat ons kinder- • 
'oescherminpstelsel zich geleidelijk aan ont-
wikkeit aaar een 'weizijnsmodee, waarbij 
andere.dan justitiele weizijns- en huiwerienings-
insteilingen worden ingeschakeld. 
De juistheid van deze steiling blijkt met aileen 
uit de kincierbeschenningsstatistieken. De ont-
wikkeling komt heel sterk naar voren in de. 
hulpverieningsactiviteiten van de polite, waar-
bij vooraide Utrechtse kinderpolitie- met een 
duidelijke blauwdruk is gekomen van wat haar 
daarbij voor ogen staat: een sterk accent op 
hulpverlening in plaats van strafvervolging. 
Tevens zien we een zoeken naar altematieven 
voor de uithuispiaatsing. Voorbeelden hiervan 
waxen onder meet de ambulante gedragsthe-
rapie van het Paedologisch instituut, de experi-
menten met intensieve opvoedingsbijstand in 



Belgie, en de pogingen in Engeland om bepaal-
de tussenvormen en vioeiende overgangen te 
ontwikkelen van een — zeer korte — residen-
tial° behandeling naar de arnbulante behande-
ling en huipveriening. De nicest extreme vorm 
van het wegleiden van kinderen uit het just-
tiele kinderbescherminpsysteem is — in prin. 
cipe althans — de diversie. Diversie is ontwik-
keld om cote groepen jongeren van justitie 
af en naar de particuliere hu/pverlening toe 
te sluizen. . 
In sonuttige landen gaat men echter nog vet-
der. Zo werden in Engeland en in de staat 
Illinois (VS.) hele categorieen niinderjarigen 
overgedragen aan de Nlinisteries van Vollcsge-
zondheid en Sociale Zaken, en aldus geheel 
buiten mogelijke justitiele bemoeienis gesteld. 
De vraag dringt zich dart op of deze ontwikke-
ling volrnondig toegejuicht meet warden als 
een teken van verlichting der geesten en een 
zegen voor het kind. 

36 	Sornmigen zijn inderdaad die mening toege- 
daan. Zij geloven dat behandeling, hulpver-
lening en buiten-justitiele probleemoplossing 
per defuntie beter zijn dan een gerechtelijke 
procedure. Overtuigd ais zij zijn dat dit geheei 
in het belang van het kind is, overtuigd oak 
van de eigen goede intenties, streven zij er 
near hulpveriening en behandeling steeds meet 
uit te.breiden ten koste van het gerechtelijk 
ingrilPen- 
Tech past tiler en waarichuwiag. 
Het simpeiweg overcirasgen van groepen mincier-
jarigen naar andere buitenjustitiele circuits. 
biedt op zichzeif noz geen ertkeie garantie dat 
kincieren in cieze circuits zo vet beret if zijn. 
Hoe avtijwiilig' zijn 'Qtr. vñjwiiligepiaarsinzen. 
en wie is bier de vrijwiilitzer: het cind of zijn 
ouders? 
Wie gaat de gronden na-waarop deze plaatsin-
gen tot stand komen, en wie controleert of, 
en wanneer, een dergelijke piaatsing beeincligd 
Ian warden; wan zijn bovendien de toetsings-
mogelipcheden voor genomen beslissingen. 
Oak de Coomhertliga heeft tijdens zijn congres 
over diversie gewezen op de vele riskante prak-
tijken waartoe dit initiatief Ian !eider', omdat 
iedere garantie an een behoorlijke rechtsgang 
en de controle van toetsing ontbreekt (Van 
Haaren, 1979). 
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Een nog sterkere verschuiving naar buiten-
justitiele circuits zou kunnen betekenen dat 
gotere aantallen kinderen het voorwerp wor-
den van uiterst goedwillende, in meerdere of 
mindere mate gedwongen hulpveriening, die 
zich aan iedere openbare controle onttrekt. 
Bezinning lijkt geboden of wij bereid zijn deze 
weg nog verder op te gaan. 
De tweede rode draad die door mijn betoosz 
heenliep en die overigens niet los te denken 
is Vadde hierboven geschetste ontwikkeling is 
de vraag of hulpverlening binnen het officile 
kinderbeschemungssysteem wel tot de moge-
lijkheden behoort. 
Deze vraag is nauw met de verschuiving van 
het lcinderbeschermingssysteem naar welzijns-
model verbonden, omdat ook binnen dit sy-
steem het accent steeds sterker is komen te 
lig,gen op helpen in plaats van straffen. De 
kinderbescherming zit niet in een vacutim. 
Ontwilckelingen in de samenleving waarvan zij 
deel uitmaalct vinden natuurlijk hun weersiag 
in de Mosofie en in de praktijk van dit sy-
steem. 
Frappante voorbeelden van de veranderde 	• 
Mosofie vinden we terug bij de politie en bij 
de Raden voor Kinderbescherming. 
Een initiatief als de vroeghulp aan rninderjarige 
inverzekeringgestelden ligt geheel in de lijn 
van deze filosofie. 
En hoewel er allerlei redenen zijn aangevoerd 
waarom de particuliere hulpveriening zich zo 
gereserveerd heeft °Ines -mid tegenover deze 
vorm van 'instant-hulp' :  client er op gewezen 
te warden dat de vroeghuip tot .ontwikkeling 
werd gebracht door de Raden voor de Kinder-
bescherming. Op gond van de beschikbare 
gegevens 'olijkr in ieder geval dat deze huip-
vorm in can duideiijke toehoefte voorziet. 
Een ander — Belgisch — voorbeeid toonde aan 
dat intensieve gezinsbegeleiciing door de 
sociale dienst van de jeugdrechtbank., rensiotte 
leidde tot het in het gezin biijven van een aan-
zienlijk aantai kinderen die — zonder die hulp 
— in een inrichting geplaatst dreigden te wor-
den. Uit deze voorbeelden blijkt niet alleen 
dat hulpveriening binnen het officile kinder-
bescherrningssysteem tot de mogelijkheden be-
heart, maar ook clat ze effectief geboden 
wordt. 



Ten aanzien van de scheiding tussen hulp en 
recht, merkt het rapport van de Projecten-
begeleidingscommissie Jeugdwelzijnsbeleid 
over het Zaanse project op: 'nit het onderzoek 
bliikt dat het mogelijk is te komen tot can 
taalcverdeling tussen de vrijwillige hulpver-
lener en de jeugdbeschermer, zij het dan dat 
de grens niet bepaald wordt door de begrippen 
hulp en recht. Zo bleek de taak van de jeugd-
beschermer behalve gezagsaspecten ook in 
meerdere of mindere mate hulpverieningsele-
menten te bevatten' (Samenwerken, 1979). 
Een ander onderzoek bij de Stichting Instal-
ling voor Ieugd en Gezin te Zwolle heeft nu 
juist gepoogd de hulpveriening in een vxijwillig 
kader, en die in het !cider van een kinderbe-
schermingsmaatregel, te integreren. Hoewel de 
koppeling van hulp en recht voor de client wet 
tot onzekerheid lijkt te leiden, is dit geenszins 
het geval voor de werkers: 'in de meeste geval-
len bkken de werkers her hun krachtens de 

38 maatregel toegekende gezag te lcunnen hanteren 
in de uitvoerende hulpverlening (Samenwerken, 
1979). 
Het komt mij clan ook voor dat het debat 
'hulp' of 'rec.& soms een wat onwezenlijk 
Icaraicter heeft. Recht zonder hub p is onmense. 
lijk, hulp zonder recht is gevaarlijk: beide etc-
menten moeten en kunnen in her kinderbe-
schermingssysteem ingebouwd zijn. 
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Sosjale Joenit Den Haag .  

door Marjan Nluider-de Bruin 

Versrhillende Iners zullen zich de berichten 
over de Sosjale Joenit Den Haag kunnen herin-
neren die half januari 1978 in de landelllke 
deg- en weekbladen verschenen. Het waren.be-
richten over een konflikt tussen de kinderpoli-
tievan Den Haag en de &mine Mena, dat 
resulteerde in de arrestatie van verschillende 
medewerkers. (Le hierover ook Tlldschtift 
voor Maatschappelijk Went, 5 februari 1971, 
nr. 3). 
Het lijkt er nu op dat dit konflilct meer dan 
een incident is geweest, meet dan een answer-
stand of een onduidelijk gemaaicte afspraak 
heeft omvat. Het zou ontdaan van alle toeval- 

42 	ligheden gezien lawmen worden els een kon- 
flikt tussen twee verschillende denkwerelden. 
Dit konflikt is Met zozeer geboren uit de om-
standigheid dat de een sociaal wil optreden en 
de ander Met. Beide partijen hechten veel 
waarde aan een sociale aanpak van de situatie 
waarvoor ze gesteld worden. Het komt o.i. 
voort uit een verschilin vine op wat in een be-
paalde situate sociaai optreden is. Het gnat dus. 
eigenlijk am de invuiling van her begrip 
Die zal uiteraard ook samenhangen met de 
positie, die men in het maatschappeilik bestei 
inneernt. De pestle van de Sosjale-Joenit is 
een cotaai andere dan die van de poiitie. 
Wij bepaien ons nu cot de cienicwereid en de 
positie van de Sonaie Joenit. een apart art:- 
kei in dit nummer is.— in een interview — de 
Haagse politie aantet woord. 

Kenmerkend veer de houding van de Sosjale 
Joenit is, dat men het beiang van de hulpvrager 
in aile gevallen centraal wit stellen, ook wan- 

• tilt: Altematieve Hulpverlening, teksten en kritiek 
van Herman de Kier en Ineke van der arida: SUA 
Amsterdam 1973, 276 pag.. prijs f 19,— ISBN. 
90 6222 0401. Her bock is aricrijgbaar in de boek-
handel of door overrnaking van 19,— op postgiro 
2069977 Lit.v. SUA. Amsterdam. o.v.v. de titeL 



neer dit ingaat tegen de gevestigde orde. Het 
werken vanuit deze houding hangt samen met 
een veranderde kijk op de plaats van de hulp-
verlening in het grotere geheei van de maat-
schappij. De hulpveriening wordt niet gezien 
als een soort bijschaven van oneffenheden, 
maar aLs een pong tot opheffing van bepaaide 
mistoestanden in de samenleving, waarvan de 
kliOnt het slachtoffer is geworden. Door de 
individuele nood heen wordt getracht de nood 
van een kategorie of goep in de samenleving 
te zien. M.a.w. men wit zich niet neerieggen 
bij de status quo, maar een duidelijk standpunt 
itmemen tegen- die status quo, als men meent 
dat het beiang van de kiient met de handhaving 
daarvan niet gediend is. Men is bereid om voor 
deze handelingen risiko te dragen. 

Ontstaan van de Sasjale Joenit 
De S.J. is opgericht vanuit de Eksperimentele 
Maatschappij Den Haag. Om het ontstaan van 

43 	de Joenit te kunnen begrijpen is het nodig 
eerst jets meer te weten over de Eksperirnen-
tele Maatsc.happij, een groepering van jongeren 
in Den Haag die er andere denkbeeiden op na 
hieiden over wat in het leven de moeite van 

_ 	het nastreven waard is. D.w.z. zij achtten het 
niet in eerste instantie waardevol zich een 
plants te veroveren in het bestaande maatschap-
pelijke bestel, maar wet am mensen te helpen 
een ruirnte te kreeren waarin zij zichzelf zou-
den kunnen ontplooien. in blaats van zich bij 
voorbaat at gewonnen te geven a.3.n de eisen 
die-de maatschappij aan de enkeiing steit. Men 
deed dit o.a.. door een.experimenteie "arm 
van werkbemiddeiing. 
Binnen de E.M. deden zich na enige cijd pro-
biemen-voor waarvoor men zeil 2een °biassing 
had en die hub -  van dercien noodzakelijk 
maaicte, zoals moeiiijkheden met de oucierlijka 
mach.t, met opvoedingsrelaties in het algemeen. 
met onjuist dniggebruik, wegiopen van minder-
jarigen, abortus, ongehuwd moederschap, 
psychische stoornissen, gesiachtsziekten enzo-
voort 
Er bieek geen andere opvang beschikbaar dan 
de geinstitutionaliseerde hulpveriening buiten 
de E.M. Hiertegen leefde in de groep zo'n 
aversie dat gezocht incest worden naar een 
andere . opvang, die tegemoet kon komen aan 



de bezwaren tegen de bestaande instellingen. 
Dat zou betekenen: een opvang zonder bureau-
/trade, Louder welwillend paternalisme en met 
een hulpverlening op voet van gelijkheid, van-
uit solidariteit en identifikatie met de hulp-
vrager. 
Een dergelijke opsonuning van bezwaren tegen 
de bestaande hulpverierting is generaliserend 
en doet waarschijnlijk ciaardoor een aantal in-
stellingen te Icon. ten felt blijft echter dat een 
groep mensen binnen de E.M. de hulpverlening 
die voor hen beschikbaar was toch zo beleefde. 
In daze situatie ontstond vanuit dezelfde groep 
mensen een altematief, dat zij de Sosjale Joenit 
van de Eksperimentele Maatschappij noemden. 
Door allerlei verwikkelingen die hier buiten 
beschouwing kunnen blijven verdween de 
E.M. De Sosjale Joenit bleef ook na dit ver-
dvAjnen in stand. 

Karakteristieken van de Joenit 
44 	In de loop van hear bestaan ontwikkelde de 

Joenit een aantal Icarakteristieken in haar ma-
nier van werken, die momenteel hear uitgangs-
punten genoemd !omen warden. Hierin zijn 
meet of minder, maickelliker of moeilijker ver-
schillen met de bestaande huipveriening terug 
te - zien. Allereeest is daar haar werkstruictuur. 
De Joenit werkt met een in principe open 
groep medewerkers en . belangstellenden. Len-
mask in de.  weekkomt deze groep in een pie. 
naire- vergadering bijeen. Ze ontwerpt het be-. 

verleent mandzat en (tent :commie uic: 
. 'Bij de pienaire vergadering ligc de machn ' 

Dit is althans de formeit omschrliving.. In de. 
praktijk lig het lets ingewlickelder, want wer-
ken met ten open me; betekent werken met 
een wisseiende samensteiling, 'oetekent tleicibel 
moeten zijn. 

Om de begiiscirrbevoegdheid van zo'n open 
groep geen schijn te Eaten Mgt, is het nodig 
dat de ontwikkeling van de goep in de gaten 
gehouden worth. Ook bij de Joenit bestaat 
langzamerhand een kerngroep van meer-aan-
wezigen en een margegroep van minder-aan-
wezigen. Dit is een groepsstrukniur die konse-
lcwenties heeft voor de machtsverdeling. Men-
sen die ricer aanwezig zijn beschilcken nu een-
maal over meer informant en hebben een dui- 



delijker zicht op de gang van zaken dan men-
sen die minder aanwezig zijn. 
Een ontwikkeling in de richting van het vast-
leggen van machtsposities behoort ook in de 
Joenit niet tot de onmogelijkheden. Zulk een 
ontwikkeling kan dan tegelijkertijd de open- 
heid van de groep bedreigen. De geschetste 
verschillen zijn een realiteit. Om dan toch open-
heid en demokratische beslissingen te kunnen 	• 
waarmaken is het van belang de informatie- . spreiding nauwkeurig te bewaken. 
Dit impliceert naast het openhouden van de 
kommunilcatiekanalen ook het hanteren van 
een voor ieder begrijpelijk woordgebruik, dus 
een verdwijning van het elite-jargon der opge- • 
leiden. 
Hiernaast spelen ook verschillen in motivatie 
en ideologie een belangrijke rot. Dat laatste 
vormt voor de S.J. seen belemmering. Integen-
deel, de gemeenschappelijke opvatting is dat 
elk lid van de groep recht op een eigen mening 
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	heeft, en oak het recht heeft om die mening 
uit te dragen. 
Moeilijker wordt het pas wanneer daarbij per-
soonlijke tegenstellingen een rot gaan spelen 
die de eenheid van het beieid zouden kurmen 
gaan aantasten, waardoor de groep ontwricht 
zou worden. 
Meer dan in de traditionele insteilingen is in 
de Joenit de gang van zakery immers aangewe-
zen op de groep. Waar in het traditionele viak 
beieidsbeslissingen genomen warden in het be-• 
sruur liggen deze in de Joenit bij de groep zelf. 
In de loop van haar bestaan is echter duidelijk 
geworden ciat het onderscheiden van beieid en 
Intvoering wet zin heeft. maar niet wanneer 
dit gebeurr op de traciitionele wijze. 
Bij de Joenit worcien direkte uitvoerinppro- 
blemen 'oesproken in een subgroep van de 
plenaire veraadering: de: koordinatie kornmissie 
hulpveriening (in het vervolg van dit verhaal 
de lckh genoemd). De beleidsaspekten van de 
hulpverlening komen in de gehele goep ter 
sprake. Men is bij de Joenit medebeleicisbepa-
ler in plaats van deeluitvoerder. 
Het bespreken van de hulpverlening in de kith • 
varieert van het geven van praktisch advies tot 
het evalueren van kontakten en is her best 
vergeiijkbaar met wat in het geihstitutionaliseer-
de veld `praktijkbegeleiding' heet. Deze kkh is 



begonnen met eon voodopig werkplan waarop 
door experirnenten een werkbare wlize van 
praktlikoverleg meet ontstaan. Dat komt neer 
op het bespreken van kontakten met een op-
geleide of in opleiding zijnde maatschappelijk 
werker. Uiterlijk gezien weinig anders dan her 
traditionele overleg maatschappellik wetter- 

• praktijk. Wel anders is de horizontaLiteit van 
deze arruktuur. Elk advies en elke suggestie is 
vrijblijvend. Niemand hoeft jets aan te nemen 
van eon ander. Er is geen chef die zest hoe het 
beter meet. ledere hulpveriener is in principe 
vrij. Len dergelijke manier van werken vereist 
tech wel ingebouwde beveiligingen met het 
oog op de bewaking van de gemeenschappelijke 
uitgangspunten. Wij hebben de indruk dat men 
in de Joenit nog sterk bezig is na te denken 
over een systeem van verantwoorcling van de 
eigen wijze; van werken dat voldoet in een 
horizontale struktuur.'Daarbij komt nog, dat 
waar de Joenit zo sterk het belang van de 

46 	Idient beldemtoont ook eon modus gevonden 
meet warden veer het betrekken van de kliEnt 
in dit verantwoordingssysteem. We taken bier ; 
aan eon moeilijk vraagstuk en lcunnen het 
daarom de Joenit niet verwijten als ze hiervoor 
nog geen oplossing gevonden hee ft. Oh vraag-
stuk spelt met evenveel klem in de craditio- 
nele instellingen. 
Eon van de beiangrijkste moeilijkheden in de 
pralcrlikbezeleiding bieek de overbeiasting 
van de kkh te zijn. Tot nu toe was de beschiic-
bare aid dechts.voldoende om urgentnprak-
clikprobiemen door re prawn. maar aan een 

zuk.retleictie, ant de vraag: waar ilin we za 
eigenilik nice bezig? werd niet roegekomen. 
Oak her denken over gezamenlijke werkprin-
dines is blijven liggen. Met her huidige rekort 
aan mankracht. gekombineerd met :en werk-
Mize die dourgaans veel tijd err energie op-
dokt, is dit niet verwanderlilic 

Len andere karakteristiek is de vine van de 
Joenit op professionaliteit en deskundigheid. 
Huipverlening is in deze visie geen exidusief 
te ciairnen zaak veer geciiplomeerden. Len 
diploma is geen garantie veer desk-undigheid. 
d.w2. adelcwate hulpveriening. Belangijker 
zijn mentaliteit en engagement. Zoals een van 
de Joenitmedewerkers zei: In beginsel lcan 



ieder mens een ander een dienst verlenen. 
Goede hulpverlening is niet voorbehouden 
aan de professional alleen. Iemand die in de 
ogen van een professional seen ideale hulpver-
lener is kan tech goed hulp verlenen. Natuur-
lijk zit je daarbij met het probleem dat je 
moet wegen of deze hulpverlener geen zinloze 
brokken maakt. Dat is een kwestie van verge-
lijking achteraf en niet van selektie vooraf .  

Dit afzien van een noodzakelijk deskundigheids-
brevet is voor sommige andere instellingen die 
met de Joenit te maken hebben wet eens 
moeilijk. Het geeft een te vaag en onzeker 
beeld van de Joenit. De Joenit self doet 
moeite zich diet te isoleren. Het kontalct met 
andere instellingen verliezen zou ook betekenen 
dat mogelijkheden tot samenwerking of tot 
een konfrontatie verloren zouden gaan. En die 
blijven nodig wanneer in het bestaande hulp-
verleningsveld, zoals de Joenit ook doet, aan-
lcnopingspunten voor veranderingen gezocht 

47 	worden. 
De realctie van het bestaande veld op de Joenit 
is erg verschillend. Er zijn instellingen die mee-
werken en er zijn er die het kompleet af laten 
weten. Maar er zijn ook instellingen die in de 
loop van de tijd bijdraaien en samenwerken, 
of faciliteiten verschaffen. Dat laatste is vooral 
belangijk zolang er weinig financiEe zeker-
heid is, zoals nu. 
De Joenit heeft in haar allereerste begin, teen 
zij los van. de E.M. bestond, een did lang kun-
nen draaien op een subsiciie -  van her kinder-
postzeiteikornite. 
Langzamerhand echter worcit de huipvraag 
regelmatig en uitgebreici daz zekerheid over 
voldoende geld een voorwaarcie orn cc wericen 
is geworcien. Het wacb.ten is znomenteel op 
de reaktie van de gemeente op een subsiciieaan-
vraag. Een subsidie die met beide handen 
geaccepteerd zal worden, hilts er geen belern-
merende voorwaarden worden gesteld. Vorig 
jaar steide de gemeente een pand ter beschik- 

• king. Hierin kan voorlopig wei gewericc wor-
den, maar de toenemende hulpvraag worth 
problematisch warmeer de bezetting met uit-
gebreid kan worden. 

Wie komen er bij de Joenit? 
Hoewel de Joenit zich met haar hulpaanbod 



niet op aen bepaalde groep richt, is het welt 
een te onderscheiden groep die het pand be-
zoelct. Uit sea overzicht van de laatste maan-
den wordt duidelijk dat het voor het grootste 
deel jongeren zijn die komen. 
Meer dan de helft van the jongeren valt in de 
leeftijciskategorie 15-, 16- en 17-jarigen. Onge-
veer een derde valt in de leeftlid 18- en 19-ja-
rigen. longer clan vijftien jaar zijn voor het 
grootste den meisjes, 'ouder dan negentien jaar 
voor her grootste deel jongens. Vaak is weg-
lopen tilt het ouderlijk hula of tilt intematen 
het probleem waarrnee men komt, mental 
gekombineerd met andere problemen. 
Len faktot the de situatie nog eens extra be-
moeilijkt is dat samengewerkt moet warden I 
met de traditionele instanties. luist wanneer 
het te kort schie ten van deze instanties tegen-
over de hulpvrager een van de problemen • 
vormde, waarmee men lcwarn. ZoaLs bijvoor-
bend moeilillcheden met uitkeringen die niet 

48 	komen, te laat komen of onvoldoende zijn. 

TensIone 
Tenslotte: de Joenit probeert het niet bij deze 
individuele huipveriening te laten. Er wordt 
met name gedacht aan her eens gestarte man 
llama op de achtergrond geraakte street-cor-
ner-work. 1  Per slot van rekening is de hulpver-
!ening zoals the tot nu toe bij de Joenit ver-
liep nog steeds een hulpverlening in een pand 
buiten remands leefsituatie. 
Misschien is de te nemen drempel dan wej 
lager, een drempei bilift het. en liag slechts 
voor een bepaalde groep.. 
De kans billit zo natuurillar aanwezig dat over 
een bepialtie clid de Joenit een *altematieve 
instelling' zal zijn geworderL. 
Her street-corner-work dm tot nu toe gepro-
'oeerd werd, maakte wei duicielijk dat er vanuit 
de Ioenit nog te weinig natuurlijke schakeis 
naar de Ieefsituarie van de hulpvragers liggen. 
Naast deze street-comer-work-gedachte worth 
oak her begeleiden of stimuleren van groepen 
die alcie willen voeren aLs een van de hultimo- , 
gelijkheden gezien. Mast gebrek aan mankracht 
en vooral Ook onbekendheid met deze werk-
terreinen blijven de moeilijkste faktoren. 



Jongeren Advies Centrum 
Amsterdam 

door Marjan Mulder-de Bruin 

Hoewei de sfeer bij het JAC Amsterdam een 
zelfde vertrouwdheid en informaliteit over-
brengt als de Sosjale Joenit en de Projekt-
goep Groningen, 3  is er ook lets dat duide-
lijk anders is. Waarschijniijk heeft het kontrast 
in uiterlijk hierrnee te maken. De aanicieding 
is luxueuzer; het heeft jets meer gedistantieerds 
dan de rommelige onafheid van beide andere 
groepen. 
Hetzelfde gevoel van ciistantie bekruipt me in 
het gesprek dat wij voerden met een van de 
funictionarissen van het JAC. Hij is geen over-
bezette praktijkwerker die het gesprek met ons 
voert maar een soort public-relation-man, en 
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zich laten interviewen. Hij druict zich uit in 
aigemene termen die mij vaak nog onvoldoen-
de houvast geven. De vragen die a overh.oud 
gaan over typische praktijkaangeiegenheden. 
Bert toevalliginformeei gesprek met een van 
de vaste praktijkwerkers bood hierbij uitkomst. 

Die betere aanicieding zou gezien kunnen war-
den ais een uitciruicking van wat andere expe-
rimenteie. vormen van huipveriening tot au 
toe rnissen: genoeg geici.voorhanden. aanzien, 
sympathie. en beiangstelling bij de buiten-
wereid. Het JAC heeft daardooreen aantai 
faciliteiten waardoor men. het an de e.ne 1,:ant 
gemakkeiijker heeft, maar aan de anciere kant 
ook met enig.ongemak zit opgescheept. 
Het gemak zit in een sneile tcegang cot bureau-
kratische apparaten. We doeien flier niet aileen 
op overh.eicisinstellingen. maar oak op part-
iculiere instanties waarnaar het JAC verwijst. 
Daardoor neemt het een voorrangspositie in, 
terwijl anderen maandenlang op de wacht- 
lijst staan om geholpen te warden. 
Tegelijkertijd echter betekent gebruik maken 
van deze inforrneie faciliteiten een verzach-
ting of zelfs een verdwijnen van de konfronta-
tie met mistoestanden in de huipveriening, 
waar normaliter op gestoten wordt. 0.i. is het 



namelijk een mistoestand dat bij instituten als 
het Instituut voor Medische Psychotherapie, 
het Psycho-analyties Instituut, Gemeentelijke 
Dienst Volkshuisvesting, etc. mensen Lang in 
onzeketheid gelaten warden over de huh), 
c.q. toewijzing die zh zullen ontvangen. Wan- ' 
neer iemand cian bij voorrang geholpen wordt, 
is dat voor die persoon bijzonder gunstig, 
maar het verergen de moeilijicheden van ande-
ten. Het SAC hoeft zich dat echter niet meet 
te realiseren, want zijn klient is geholpen. 
Dit is een ongemalc wanneer juist een van je 
expliciete doelsteilingen is te korten signaleren 
en dear wat aan doer' 
De vachtlijsten voor psychotherapiein, de on-
toegankelijkheid van gemeentelijke diensten, 
de ambtenarij van venvijzingen, de onpersoon-
lijIcheid van grote instellingen, het zijn dingen 
van alledag geworden. Al deze toestanden 
chijven de mensen naar het SAC. En het SAC 
moet ermee werken want zijn klienten moeten 

SO 	warden doorverwezen. 
Oat laatite, doorrerwijzen, is een van de belang-
caste taken die het SAC rich gesteld heeft: 
een brugfunictie te vervullen naar andere  instel-
lingen. Man een brugfunktie near de bestaande 
instellingen vervuilen is een.onmogelijke, niet 
te verantwoorden rainier van werken wanneer 
juist het tekort schieten van deze huipvetie-
ning voor een belangrijk deel dakomst van je 
bezoekers bepaalt alums wanneer men het 
bij ciit dooiverwhzen zoo. taten. 

Outstaan van het SAC. 
Oak St JAE is opgericrit vanuit de veronder. 
stelling dat met name jongeren een anders-
soortige opzet nociig hebben dan door de be-
staande insteilingen gegeven werd. D.w.z. een 
opvang die onmiddeilijk en niet bevoogdend. 
gratis en anoniem zou moeten zijn en die zich• 
in eente innantie zou richten op een hulpver-
[ening door advies en informatieverstrelcicing. 
Een cliepgaande analyse van de bestaande situa-
tie met de eventuele tekorten daarin is er niet 
geweest In hoeverre de vetonderstelde behoef-
te bij jongeren aan een andere huipveriening 
reiel was is niet getoetst. 'Het was gewoon een 
ervatingsfeie wordt Cr bij het SAC gezegd. Het 
ontbreken van een diepgaande analyse van de 
uitgangssituatie veil nog niet zeggen dat mew 
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de oprichting van het SAC filet grondig heeft 
voorbereid. Twee jaar lang werd door een 
kommissie van gerenommeerde deskundigen 
uit de welzijnszorg aan deze voorbereiding ge-
werkt. 
De resultaten van het werk van de kommissie 
werden gepubliceerd en door diskussie en kri-
tiek aangevuld en bijgeschaafd. 
Zo te zien kan gesproken worden van een 
theoretische doordenking vooraf, met gebruik-
making van ervaringen in het buitenland. Uit 
deze denkarbeid werden werkprincipes afgeleid. 
Ten slotte, in januari 1970, startte het JAC 
met een verruimde doeistelling: .  
1. een brugfunctie vervullen ten" aanzien van de 
bestaande hulpverleningsmogelijkheden, voor 
jongeren met problemen. 
2. w.erken met groepen jongeren. 
3. een signalerende, eventueel uitvoerende funk-
tie . verrullen ten aanzien van strukturele mis-
toestanden.. 

Huidige praktijk 
Wat wordt er bij nader inzien van bovenstaande 
doelstelling en principes gerealiseerd? En met 
we& effelct? 
Ten behoeve van de duidelipcheid is het zinnig 
deze vragen per doeistelling te bekijken. 

1. Hoe verliep de individueie hulpveriening 
waarvan de uitgangspunten waren dat zij amts. 
anoniem, diet bevoogdend en onmiddedijk. in 
de vorm van informatie• en adviesverstrekking 
zou zijn? 
De.uitgangspunten gratis en anoniern bieken 
bij de bezoeicers van het SAC een drempeiver-
lagende werking te hebben. Het moeten beta- 
len voor de huipveriening zoals sommige bestaan-
de 	ciat vragen. leek het hebben.van 
een moeilijk probleem tesuggereren en vrijblij-
vendheid te verminderen: je betaait niet voor 
diets, er moet dan edit wei wat aan de hand 
zijn. Een hulpveriening die gads en en waarbij 
je bovendien zomaar binnen kunt lopen, zonder 
een enkele verplichting tot kontakt aan te gaan, 
kan het makkeiijker maken zich daarin te bege-
ven. Door de anonimiteit die het JAC aan zijn 
bezoekers garandeert is het daarbij mogelijk de 
konsekwenties van een eventueel kontakt in 
eigen hand te houden. Dat is een belangrijke 



geruststelling in bedreigende situaties, waar bij 
voorbeeld politie-optreden met gemoeid is. 
Het uitgangspunt 1niet-bevooydentit is minder 
rnalckelijk te beidjken. Wat wordt onder Met-
bevoogdend verstaan? Het SAC vult hierbij in: 
trachten zo min mogelijk dingen voor de kiienl 
te doen, het hem to veel mogelijk ielf Iaten op 
knappen, en daar war hem dat niet lukt samer 
bekijken war het aan action — alles in ten rela 
tie van gelijken. 
Het principe van de onmiddellifice hulpverle-
ning, bij voorkeur in de vorm van advies en in-
formatieverstrekking bleek in de otaktijk de 
meeste haken en ogen te hebben. De mogelijk-
held tot onrniddellijk hulp verienen is afhanke-
lijk van de aid van het probleem en de prak-
tische werksituatie. Wat betreft de aid van het 

. problem is gebleken dat sommige moeilijkhe-
den zich pertinent niet voor een kort contact 
lenen, terwiji er daarbij ook geen verwijsmoge-
lijIcheden buiten het SAC beschikbaar zijn. In 
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onmogelijk. Voorbeeiden hiervan zijn urgente 
opnamegevallen en — hoewel nu minder dan 
vroeger — abortusaanvragen. 
Daamaast zijn er de.problemen die ook een 
langer contact vraaen, waarvoor wet behande-
lingsmogelijkheden buiten het MC bestaan. 
maar viaar waciattlicien van enize maenden, zeif 
voor her JAC, de onmiddeillike huipveriening 
dooricruisen.. 
Ookde prakcische wericsituatie blijla van in-
%deed re kunnen zlin op de direkte huipverie-
ning. Bij ten huipverlening zoals het SAC die-
zegt te willen geven, heft leder die komt 
recht op een contact., Mast het toenemend 
santai bezoekers per wend heeft konseicwen-
ties voor de verdeiing van de bescilikbare tijd 
en minim over de verschillende gesprek.ken. 

Vett clionten met ten relatieficlein aantal halo-
verieners houdt clan onvexmlidelijk de komst 
van wachttijden in, met een Menemende druk 
en en neiging om sneiler te pan werken. 
Misschien warden dan oak mensen te kart ge-
daan. 
De oruniddellijke hulpveriening kent geen vaste 
afspraken en selectie van problemen. Voor ten 
goed begrip moeten we tiler even ingaan op 
een mauler van werken die Met sateen typisch 



is voor het JAC, maar ook voor andere vormen 
van alternatieve hulpveriening. 
Je kunt binnenkomen, gaan zitten, niets zeggen 
en weer weggaan. Se kunt ook binnenstappen, 
gaan zitten en aan de praat raken met een aan-
wezige, medebezoeker of medewerker. Er 
komt dan een contact tot stand alleen en uit-
sluitend op gond van de affiniteit van de 
hulpvrager tot een bepaalde figuur. 
Is op de een of andere manier het gesprek met 
de hulpgever vastgelopen, dan zijn er verschil-
lende mogelijkheden om verder te gaan: de 
werker verwijst naar een specialist, bijv. arts 
of jurist, of de werker roept een.andere 
hulpverlener te hulp. Dan kan een ciriegesprek 
ontstaan, waaruit de te huip geroepen prak-
tijIcwerker zich weer terugtrekt wanneer er 
geen behoefte meet aan hem is, wanneer het 
gesprek over een dood punt heen is geholpen. 
Een andere mogelijIcheid is dat van huipver-
lener gewisseld wordt, of dat het driegesprek 
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	voor langere tijd een driegesprek blijft. Het gut 
erom zo tiexibel mogelijk, d.w.z. met een 
minimum aan regels, in te spelen op de aan-
wezige potenties van de hulpvrager tot het 
aanvaarden van hulp met het oog op zijn 
Icwetsbare positie. 
Dat is een manier van werken waarmee tot nu 
toe geexperimenteerd wordt: ervaringsgege-
yens en theorievorrning zijn Cr hierover nog 
weinig. Omdat men zich in principe voor deze 
onrniddeiliike hulpveriening, die oo korte 
contacten gericht is, diet afzondert in aparte 
spreekruimtes, oncierscheiden van aparte 
wachtruiintes, is het: contact cussen de bezoe-
kers onderling een norrnaie zaak. Cat biiikt 
zowei voorcielen als natieien te hebben. 
Voordeien iiggen dan in de mogeiiiicheici dat 
zeffwericzaarrtheid van de bezoeicers een grotere 
kans krijgt. le komt nu eenmaai maickelijker 
met eikaar in gesprek in een ruimte ais het 
SAC, die gewoon gezellig is, waar je koffie 
drinkt, naar muziek kunt luisteren of een 
flesje trekt, clan in een wachtkamer met 'Ge-
zond Gezin' en een druickend stilzwijgen. 
Een nadeel zou kunnen zijn dat can zo direct 
contact een dee' van de bezoekers afschrikt. 
Vooral de laatste maanden lijkt het SAC een 
stempel opgedrukt te krijgen van 'voor can be-
paalde groep te zijn'. Een groep waarin sommi- 



ge mensen itch meet en sommige mensen itch 
minder of helemaal niet op hun gemak 'cannel 
voeien. Len groep die itch zowel in uiterlijk 
als in woordgebruik onderscheidt, en die daar 
mee een andere groep met een ander uiterlijk 
en een ander woordgebruik afschrikt. 

2. Hoe verliep het werken met groepen? 
Van het groepswerk als methode is tot nu toe 
op het MC weinig gebruiic gemaakt. Het werd 
ingezet met het oog op specifieke problemen. 
Eijvoorbeeld bezoekers die abortus aanvroeger 
werden met elkaar in contact gebracht. De 
groepsvorming werd gehandhaafd vanaf her 
moment van de abortusaanvraag tot en met de 
afwericing van de medische behandeling. D.w.z 
je gnat samen naar het ziekenhuis, je ligt op 
dezelfde kamer, je wordt gelijk ontslagen en je 
houdt met dezelfde mensen contact tot na de 
laatste medische controle. 
Len van de nieuwste ontwilckelingen bianen he 

54 	werken met groepen bij het SAC is het credren 
van een opvang voor 'spuiters'. Onder het pand 
aan de Amstel, waar het JAC gehuisvest is, 
wordt door mensen die claar gebruik van willen 
rnaken. een kelder omgetimmerd tot en aange-
kleed als expressieruirrite voor druggebruikers. 
Voor hen die daa•behoefte aan hebben best= 
tot nu toe in Amsterdam geen Indere mogelijk ,  
held dan een ontwermingskuur in hospitaalbed. 
den,' los van ieder gebruikelijk leefpatroon. s  

3: Hetwerken met socialeactie als een laatste 
doelsteiling van herJAC is to oncierscheiden in 
— het signaleren van bestaancie structureie 
tekorten,. 
— en het opheffen van gesignaieerde reicorten. 
Het signaleren van bestp.ande tekorten gebeurt 
door metre draaien. in werkgroepen en het na 
buiten brengen van bestudeerde gegevens. 
Het opheffen an gesignaleerde rekorten komt 
ricer op het stimuleren van derden deze rekor-
ren op te heffen of zelf proberen aanvullende 
voortheningen re credren. 
Zo is bllvoorbeeld ten opvangmogeillIcheid 
geschapenyoor mensen the in eon crisissituatie 
onmiddellijk voor korte tijd een onderdak noth 
hebben: het crisis interventiecentrum. 
Eon ander voorbeeid is het opzetten van een 
Experimented! Werkbemiddelingsbureau waar 



mensen die niet in het bestaan.de traciitionele 
arbeidspatroon vallen toch werk kunnen krij- 
aen - 
Nadat een voorziening tot stand gekomen is 
trekt het JAC zich terug. 

Uit het bovenstaande blijkt wet dat een derge-
lijke vrije manier van werken, waarbij variaties 
worden aangebracht al naar gelang de situate 
dat vraagt, alleen maar mogelijk is als ieder 
eeri brede marge heeft voor zijn handelen. En 
dat is alleen weer mogelijk als er een vrij hechte 
basis is in een aantal gemeenschappelijk gehan-
teerde uitgangspunten die steed.s weer opnieuw 
worden getoetst. Dit stelt natuudijk hoge 
eisen aan het team. Men heeft in het MC be-
merkt dat er hierbij twee knelpunten zijn 
waaraan bijzondere aandacht moet worden be-
steed. 
Het eerste betreft het elkaar zodanig gefrifor-
meerd houden dat de heie machinerie eniger-

55 	mate geolied loopt. 
Het tweede betreft het vermogen tot werken 
in en door een gote groep. Aan dit laatste 
probeert men tegemoet te komen door goeps-
trainingen, die helaas het nadeei van grotere 
geslotenheid voor nieuweiingen bij een stafuit-
breiding met zich meebrengen. 
Het gezamenlijk beleid bepalen, het samen-
werken in ein ruimte en het bekritiseren van 
elkaar zoais dat in het JAC gebeurt is nog wei-
nig of niet te vinden in het traclitionele veld. 
Het bekritiseren van eikaars werk 2ebeurr in 

• wat men de 'intervisie' noemt. Een uur voor 
de avondciienst om zeven uur bent komt de 
werkeenheid van die avond bij eikaar: om aan 
de hand: van concrete ervaringen praktijkrnoei-
lijidaeden ce bespreken. De werkeenneden dij 
het JAC zijn goepjes van ongeveer vier men-
sen die enige maanden in. dezeifde amensteI-
ling 	werken zodat het mogeiijk is zo'n 
groepsreiatie te laten ontstaan dat kritiek 
vruchtbaar kan zijn. Met deze intervisie is men 
nog maar kart geleden begonnen, zodat er nog 
niet veel over gezegd kan worden. 
Naast deze intervisie bestaat er nog de moge-
lijkheid gebruik te maken van supervisie, in 
dezeifde vorm zoals dit in het traditionele 
werk gebeurt. 



Wie komen er naar het SAC? 
Wat is er, S laatste punt, van de mensen te 
zeggen die het SAC bezoeken? Voor zover getal-
len bierover lets zeacen is o.a. St volgende 
bekend over een periode van zes maanden 
(januari t/m jut). 
De nicest voorkomende leeftijdscategorie4n 
waren 18-, 19- en 20-jarigen, near samen 
vormden zij Met het grootsze deel van de be-
zoekers. Het totaal van de bezoekers varieerde 
in leeftijd van 15 tot 30 jazz. Er kwamen in 
daze periode vier bezoekers ouder dan 30 jaar. 
Het grootste deel van deze bezoekers kwam 
alien — jets nicer clan de heft —, van de reste-
rende groap namen een aantal iemand mee 
•(vriend, vrienclin, familie, voogd enz.). Hun 
komst lag het minst in St weekend, St nicest 
in het begin van de week. Eerder vroeg dan 
that in de avond. 
Van de problemen waarmee men k-warn was 
een vraag near informatie de nicest voorkomen- 

' 56 	de problematiek, gevolgd door wat men in het 
SAC categoriseert onder `psychische proble-
matiele. Onder dit laatste vailen bijvoorbeeld 
eenzaamheidsgevoelens, depressiviteit, con-
tactstoornissen en behoefte aan een praatje. 
Andere problemen die yank voorkwamen waren 
sexuele problemen (problemen met betrek-
icing tot liomosexuaiiteit, aborms, after-pip, 
medische problematiek (problemen met be-
trek1cing tot alcohol, drugs. gesiachtsziekten) 
en hula- en gezinsproblematek (moeilificheden 
met ouders, panzer. voogd). 
Len dersgelijkozreep uit gegevens zegt. natuur-
lijk.niet veel. MU% kan helpen een 'oeetje hou-
vast te krijgen bij 'net zich op: weike groep 
bezoeicers treict het SAC On datricht wat 
voileciiger te laten zijn. zijn uitgebreidere gege-
yens aociig die St beszek van dit artikei te bui- • 
tert gaan. 
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door NIarjan NIulder-de Bruin 

'If you need a place to sleep, information or 
some other help, please call Release, 
number. . . etc.' 
Vobr iegelmatige VPRO-luisteraars een 
vertrouwd bericht dat aan vorig jaar zomer 
doet denken. In die tijd kwam Release op een 
nogal actieve manier naar voren als beschik-
bare hulporganisatie. In dit geval this sericht 
op buiterdanders, zoals de taal doet vermoeden. 
Stickers in de binnenstad en in meer talen 
verpreide stencils met informatie over slaap-
adressen en plaatselijke gewoontes waren 
andere wijzen waarop je met het bestaan van 
Release geconfroateerd kon worden. 

De oprichting van Release 
Het was in juli 1969 dat G. van Benthem van 
den Bergh, gemotiveerd door voorvallen van de 
laatste tijd, een stuk schreef in Vrij Nederland 
en daarmee een aanzet •probeerde te seven 
voor de oprichting van een organisatie voor 
verdediging van democratische rechten. 
Hij signaleerde een conflict tussen nieuwe 
norrnen en een nieuwe levensstiji enerzijds, en 
de op de moraal van een ander tijdperk 
sebaseerde rechtsorde anderzijds: aen conflict 
dat een bedreiging inhield voor de dragers van 
die nieuwe normen orndat zij door de rec,hts-
orde sedexongen werden zich naar de alge:neen 
heersende moraai te richten. Verontrust door 
dit verschijnsel pieitte Van Benth.em voor de 
oprichting van een groepering die op de 'ores 
zou moeten staan voor Indere politieke 
cultureie opvattingen. Dat was het begin. 
Van Benthem was niet de enige verontruste. 
Degenen, die zijn merlins deelden, srotendeels. 
representanten van een intellectueie bovenlaag, 
vonden elkaar in een beweeing, waaruit zijn 
voortgekomen de Bond voor Vrijheidsrechten 
en de daaraan gekoppeide Stichting Release. 
De ideologische motivatie tot het oprichten 
van de Bond en van Release kan als volgt 
worden omschreven. Als een van de meest 



fundamentele kenmerken van de mens 
beschouwt men zijn `mogelijIcheid zich een 
toekomst in te denicen en te kunnen handeien 
op grond van wat llij zich van die toekomst 
voorsteit'. Tettelijkertijd moet geconstateerd 
worden dat dit laatste slechts in zeer beperkte 
mate mogelijk is. `Tussen droom en daad staan 
cultuur, samenleving en staat, die de tens 
zoveei normen en feitelijke beperkingen opleg-
gen, dat het maar zeer weinigen gegeven is on 
een door hen bewust gewenste toekomst te 
venvezeniilken.'• 
De Bond vinclt dat veei als onvermlldelijk 
beschouwde beperkingen in feite onnodig zijn. 
Maatstaf bij het wel of niet overbadig achten 
van vrijheidsbeperkingen is dat de vrijheid van 
de 68n de vrijheid van de gicter niet nag 
schaden. Waar de grenzen in een bepaalde 
ontwikkelingsfase getrokken moeten worden 
kan alleen door middei van experiment 
vastgesteld worden. 

58 	Dat noemt de . Bond de rechtvaardiging van haar 
streven d.m.v. Release individuen te helpen die 
zich een grotere vrijheid proberen toe te 
eigenen dart staat, =acme of samenieving nu 
tolereren, en die daarom in moelijkheden 
komen. Om dit soon hulpveriening hoe !anger 
hoe minder noodzakelijk te taken streeft de 
Bond ook :mar het scheppen van 'beter 
fitnctionerende kaders van preventieve en 
repressieve rechtsbescherrning en van war-
borgen tegen onnodige rechtsbeperking'. Dit 
alles vanuit een pturaiistisch standpunt, d.w.z. 
vanuit het perspectiel dat verschillende 'evens-
vonnem leefgemeenschappen, •werkmogetijk- • 
hedem, etc: ['mast eilcaar moeten kunnen 
bestaan. 

Ala doeisteLlingen werden gekozen: 
— vrijheden eft nliheidsrechten van de tens 
in de mimste zin des woords bevorderen en 
versterken; 
— wanbegrip en discriininatie bestrijden en 
voorkomen, informatie en communicatie 
bevorderen; 
— bestaande rechten die niet of anvoldoende 
geaccepteerd worden, verdedigen; 
— steun verlenen aan mensen die in moeilijk-
heden zijn of dreigen te raken doordat bestaande 
rechten of vrijheden worden aangetast, of die 



het slachtoffer dreigen te worden van de 
heersende moraal. 

In deze doelstellingen wordt verder gekeken 
dan de individueie problematiek. maar 
tegelijkertijd wordt deze niet over het hoofd 
gezien. Om beide aspecten te behartigen is 
een taakverdeling aangebracht, waarbij aan de 
Bond wordt toebedeeld zich met de maat-
schappelijke vraagstukken bezig te houden. 
Ain Release is opgedragen mensen individueel 
te helpen. Release is in deze opvatting het 
supplement van een pressiegroep. 
Acties ontwerpen en uitvoeren zijn in handen 
van de Bond gelegd, terwij1 het uitvoerend 
werk zich hiervan afzijdig houdt, maar wei 
materiaal aandraagt ten behoeve van het actie-
voeren. 
Voor deze werkwijze is gekozen omdat men 
meent bij het uitvoeren van de sociale actie 
zoveel mogelijk vrij te moeten staan. 

59 	̀Bij het bestaande maatschappelijk werk,' 
aldus Release, '1)10 het de vraag hoever men 
met acties kan gaan, wie de actie mag voeren 
en of een actie tegen de belangen van de geld-
schieters in kan gaan.' 
(Inderdaad zijn deze punten bij actigvoerende 
maatschappelijk werkers'in traditionele 
settingen levende vragen, maar deze worden 
daardoor nog geen geidende argumenten voor .  
een scheiding van actie en praktijk in twee 
verschillende handen.) 

De uthoering 
Bij de oprichting van Release werci ais haar 
primaire taak geformuleerd 'het verienen van 
steun en bijstand aan mensen, die in rnoeiiijk-
heden zijn of dreigen te taken, doosiat 
bestaande rechten en vrijheden wornen aan-
gerast, of die het slachtoffer ziin of dreigen te 
warden door en van de heersende moraai'. 
In de praktijk komt dit ricer op het kiaar 
staan voor iedereen die bij Release binnen-
loopt. UR de interne werkverdeling is op te 
maken dat een gate verscheidenheid van 
problemen aan Release wordt gepresenteerd. 
Men heeft secties gevorrnd voor: buiten-
landers, minderjarigen, drugproblemen, ge-
boortenbeperking, huisvesting, werkbe-
middeling, amb tenarij, militaire dienst, 



juridische zaken, nazorg, algemene zaken. 
publiciteit en fondsenwerving. Hieruit zijn de 
belangrijkste problemen die zich voordoen 
te herkennen. 
Men probeert aan een oplossing te werken 
door het aantrekken van deskundigen als 
artsen, advocaten en juristen. Het beroep 
maatschappelijk werker schijnt het verbruid 
te hebben. 
Het bezwaar tegen de bestaande maatschappe-
lijke dienstverlening luidde, dat zij een 	• 
instrument voor sociale aanpassing was 
geworden. Maar het Lijkt alsof de bedenkingen 
tegen de werking van bestaande insteilingen 
zijn uitgebreid tot ten wantrouwen t.o.v. het 
totale maatschappelijk werk. Ilitspraken als 

het is per slot van rekening bij de grate 
van hun (wan)prestatie dat wij bestaan', 
wijzen er wet op dat wordt afgegaan op de 
tractitionele casework-benadering, die nu toch 
niet meer representatief zenoemd mag. 

60 	worden voor het gehele maatschappelijk 
werk. 
Het criterium am bij Release te kunnen 
werken is niet de formele waarborg van 
deskundigheid zoals diploma's. mast een hoge 
motivatie en een grote persoonlijke inzet. 
Zo kan het voorkomen dat er maatschappelijk 
werkers bij Release.werken,maar het felt dat 
zij maatschappelijk werker zijn is in de ogen 
van Release een bijkomstigheid, die eventueel 
meegenomen is. In de woorden van Release: 
we geven de Voorkeur aan mensen van wit we 
zeker weten,dat ze voor honderci procent 
achter hun,werk swan'. Dat wil zeggen: eeu. 
diptoma geeft geen garantie.voor gemotiveerd 
werken.. 
Bij Release heeft men echter wet rnoeten 
ervaren dat gemotiveerciheid op zich geen 
garantie biedt voor geschiktheid. 
Dat laatste 'oleek in de beginperiode van Release, 
toen men onoverwogen medewerkers aantrok. 
ilactien is een introductieregeling als selectie 
ingevoerd. Bij deze selectie wordt aan de 
motieven am bij Release te willen werken 
grate aandacht besteed.lemand kan mee 
willen doen uit `ten romantische behoefte 
am eens wat mensen te redden of liefdactig- 
held te bedrijven', en dat is bij Release niet de 
bedoeling. 



Verder is van belang dat een aspirant-mede-
werker contact kan hebben met mensen van 
diverse pluimages, zonder geremd te worden 
door vooroordelen teeenover welke 'scene' 
dan ook. 

Om niet alleen op veronderstellingen te hoeven 
steunen volgen er na deze eerste introductie 
twee weken werken onder supervisie van een 
rrredwerker. Daarna wordt in een voltallige 
stafvergadering beslo ten de persoon in kwestie 
wet of niet at als medewerker te accepteren. 
Deze medezeggenschap in het beleid wordt 
bepaald door de mate van inbreng in het 
uitvoerend werk. thtvoerders en beleidmakers 
vormen ein groep. Release gaat echter niet zo 
ver als de Sosjale Joenit die ook aan hulpvragers 
de gelegenheid biedt het beleid mede te bepalen. 
Men moet het zich echter niet zo voorstellen 
als ware er een scherpe scheiding tussen hulp-
gever en hulpvrager. De sferen en relatie- 

i 61 	patronen van hulpvrager en hulpgever lopen 
zo in elkaar over en door eikaar heen dat er 
wat dat betreft nauweiijks sprake is van 
distantie.. Het voorzichtig en tactvol inter-
mediair zijn, dat kenmerkend is voor vrijwel 
alle vormen van hulpverlening, is aan de 
verhoudingen bij Release wezensvreemd. 
Dat betekent, dat je al.s medewerker van 
Release weinig specifieke kenmerken hebt 
waarin je verschilt van de hulovrager. De ene 
mens heipt can Indere mens en d.aarrnee 'noudt 
het op. De mensen van Release staan voor je 
klaar. die zijn er gewoon en ze verkiaren zich 
solidair met je. Voor de. rest zie je her wel. 
Dat is het startpunt voor ieder contacz: deze 
mentaliteit bepaait de sfeer waarin her werk 
zich voltrekt. Wanneer iemanci met een 
probieem near het bureau van Release kornt, 
zal hij, wanneer zijn probieern een langer 
contact vereist, naar de daarvoor inges -ceide 
sectie verwezen worden. Her contact in zo'n 
sectie hoeft geen contact met aen enkeie 
persoon te zijn, maar kan ook bestaan uit een 
relate met meerdere sectieleden tegelijk. Deze 
contacten hoeven zich oak niet af te spelen 
op e4n bepaalde plaats of in ein bepaald pand. 
In deze secties ligt het zwaartepunt op over-
leg met en kritiek op elkaar. Moeilijkheden 
of verschillen van inzicht die de eigen opvulling 



van ideein met rich meebrengt worden daar 
uitgepraat. Oat resulteert niet in een uniforme 
wijze van werken maar men tracht wel tot 
een plan de campagne te komen wan: ieder 
rich achter kan stellen, zij het dan ook soms 
met voorbehoud. 

Wie komen er naar Release? 	 • 
De grootste groep bezoekers werd vorig jaar, 
bij Release Amsterdam, gevorrnd door 
vreemdelingen die moeilijkheden hadden met 
werk- en verblijfsvergunningen, of die om 
politick asyl verzochten en mensen met 
desertieproblemen. Deze groep wordt gevolgd 
door problemen met weggelopen minder-
jarigen, juridische problemen als ontslag-
kwesties, huurproblemen en strafrechtzaken. 
Dana komen problemen iraake drugs, werk-
berniddeling, bureaucratic, abortus en militaire 
dienst. 
Bij alles wat hierboven over Release geschreven 

62 	staat Moot we! opgemerkt worden dat spreken 
over 'Release' eigenlijk een onmogelijkheid is. 
Er bestaat <men 'Release'; er bestaan ver-
schillende afdelingen van din stichting Release. 
Bovenstaande weergave.steunt hoofdzakelijk 
op informatie uit de afdeiingen Amsterdam en 
Haarlem. 

Slot 	• 
Efiennee willen wij voorlopig het schrijven over 
een aantal altematieve hulpverleningsvormen 
afsluiten. De informatie die in het vooraf-
saande segeven is vomit zeker seen afgerond 
seheel. Oat is ook Met onze bedoeling seweest. 
Veeleer is bier spraice van een begin. waarop 
van alles knit en moet volgen. Dat hoeft niet 
aileen van onze. kant te komen. Wij hopen 
'olivoorbeeld, dat zij die zelf midden in de 
altematieve hutoveriening staan. zullen reaseren 
op wat•hier over hen te back is gesteld. 
Hebben zij het gevoel dat hun intenties 
adequaat zijn vertoikt? Of zouden zij er 
behoefte aan hebben om zelf andere infor-
mate of interpretaties naar voren te 
brengen? 
Willen wij doorgaan met publiceren over 
alternatieve, hulpverlening en Mar implicaties 
t.o.v. het beitaande werk, dan hebben wij feed-
back hard nodig. 

• 
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Zoals reeds in de inleiding is meegedeeid lig -t 
het in onze bedoeiing een geval van alter-
natieve hulpverlening aan de orde te stellen. 
Ook daarop zijn weer reacties mogelijk. Aan 
het eind van deze pubiicatie komen wij weer 
tenig op het begin. Het zou jammer zijn als 
wij door schrijven over 'alternatieve hulp-
veriening' zouden meewerken aan de sug.gestie 
dat het hier om een vorm op zichzeif gaat en 
zo zouden bijdragen tot wat wij in de 
inleiding hebben genoemd Isolatieverschijn-
selen van bepaalde groepen'. Dat zou toe-
geven zijn aan de neiging die wij allemaal 
hebben om een nieuw soort bokken en schapen 
te creeren. 
De belangrijkste vraag is irnmers niet: alter-
natieve of traditionele hulpverlening? maar. 
hoe richten we de ruimte in, waarin hulp-
verleners van verschillende signatuur een 
dialoog kunnen aangaan over het hoe en 
waarom van het werk wat zij bezig . zijn te doen? 

(Lilt: Tifdschrift voor ,terczatschappelijk Werk, 
juni 1971) 

Noten 
Dat artikel hebben wij hier niet op kunnen nemen. 

(red.) 
Street-corner-work is een vorrn van huloveriening 

die uitsluitend binnen het leelmilieu van de client 
plaatsvindt (red.) 
3  Het artikei over de Projectgroep Groningen hebben 
wij hier the; bij op kunnen nemen. (red.) 

Inmiddeis is wet her een en ancier georizaniseerd. 
zij het onvoidoende en re Los van een zee: gewenst • 
sociaal beieid ten aanzien van aan drugs versiaaiden. 
(red.) 

3ij het ter perse ;am van dit hummer is gebleken 
dat dit experiment inmicideis gestaakt is. Omciat :nen 
onvoldoende vat kon icrijgen op de bezoekers. 
ontstonden er praktijken waarvoor her JAC seen 
verantwoordelijkheid kon hemen. 



Jongerenadviescentra in zes 
Europese landen* 

door M. F. Shore 

De toename van de problemen rand de 
geestelijke gezonctheid onder de jeugd (alcohol-
en drugsverslaving, weglopen van huis, suicide 
gedrag, agressief gedrag etc.) geeft aan dat de 
adolescentiefase een periode is weike steeds 
meet moeilijkheden met zich mee brengt. 
Aangezien Cr tree' twijfel bestaat over de ade-
quaatheid van de bestaande huloveriening, 
warden vole jongeren buiten de Iciinieken en 
ziekenhuizen van de traditionele geestelijke ge-
zondheidszorg gehouden. De weerstand tegen 
doze yarns van hulp is vaak ontstaan doordat 
men de traditionele hulpverleningsstructuur 
associeert met de repressieve sociale groepetin- 

64 	gen zoals de politie en de ouders. 
Om de jeugd tacit to lauanen helpen zijn or 
nieuwe en specifieke hudpverleningsvormen in 
het leven geroepen, weike in vole gevallen door 
de jeugd zelf opgericht zlin en bernand wor-
den. Enkeie voorbeelden van dergelijke hulp-
verleningsvormen zijn opvangtehuizen voor 
van hut weggeiopen jongeren, telefonische-
hidpdiensten, advies- en informatiecentra voor 
de jeugd enz. 
Een dergelijke aitematieve hulpverlening is 
that alleen voorbehouden aan do Verenigde 
Staten. 
In het kader van de World Health Organiza-
tion heb ikin 1973 zes Europese landen be-
zocht voor de bestudering van tie flier-El-add-
tioneie jongerenhulp. Doze landen waren Done-
marken, Zweden, Engeland. Nederland. Paten 
en Tsjecho-Slowakije. F.,k van doze tanden 
bezocht ik gedurende e'en week. waarin ik ge-
sprekken had met vertegenwoordigers van 
doze hulpdiensten en met jongeren die van 
deze diensten gebtuik hadden gemaakt. Oak 
alit% recente pUblikgries en rapporten bij mijn 
onderzoekbetrokken. 

• Dit is een vedcorte weergave van: Youth Advisory 
Services in Six European Countries. 
Mt Children Today, januari—februari 1976. 
biz. 23-36. 



Over het algemeen werd deze vorrn van alter
natieve jeugdhulp aangeduid met de term: 
jongerenadviescentra. Deze omvatte o.a. op-
vangcentra, telefonische hulpdiensten, drugs-
informatie• en adviescentra. 
Een dergeiijke hulpverlening,sinstantie werd 
bij het onderzoek betrolcken wanneer aan de 
volgende twee eisen was voldaan: 
1. Men moest binnen de instelling gebruik 
maken van professionele geestelijke gezond-
heicisdeskuncligen. 
2. Het beleid binnen de instelling moest o.a. 
gericht zijn op het zoeken naar oplossingen 
voor de algemene geestelijke gezondheidspro-
blematiek. 

Algemene bevindingen 
In alle zes Europese landen was men het er 
over eens dat er sprake was van een toename 
van de geestelijke gezondheidsproblematiek 
onder de jeugd en dat de traclitionele hulpver- 

65 lening niet anger als doeltreffend beschouwd 
kon worden. Wet was er sprake van een ver-
schil in problematiek tussen deze zes landen. 
In de Westeuropese landen was de aandacht 
vooral gericht op de drugsproblematiek en op 
de van huis weagelopen jongeren, terwijl in de 
socialistische landen men zich vooral richtte 
op het toenemend aicoholgebruik bij jongeren 
en op de zeifmoordproblematielc. 
De hierboven genoemde verschillen koncien 
op de eerste plaats worden toegeschreven aan 
het onderscheid in culturele tradities .. Een 
andere factor die hierbij eveneens een roi 
speeide was Her felt dat men in de Oosteuro-
pese landen beschikte over een strente con-
troie op ciruoverstrekking. [lc bemerkte al 
spoedig dat de departementen van volksge-
zondheici niet volleclig op de hoogte waren 
van de omvang van de jongerenadviescentra in 
hun land en wel om de volgende redenen: 
1. Een goot aantal jongerenadviescentra werd 
met gesubsidieerd door volksgezondheid maar 
ontving geld tilt de subsidie-pot van sociaie 
zaken of van onderwijs. Ook was er een aantal 
organisaties dat geen enkeie vorm van over-
heidssubsidie wenste, daar zij niets met de 
gevestigde orde te maken wilde hebben. 
2. Aan de meeste jongerenadviescentra was 
geen psychiater verbonden. De departementen 



van volksgezondheid hadden over het alp-
meen wet weet van the hulpverieningsdiensten 
die door amen en/of psychiaters werden ge-
leid. 
3. De altematieve hulpverlening ward meestal 
gekenmerkt door de informeie manier van 
functioneren. Ze vend van pleats vanuit ker-
ken en de staf bestond voor het merendeel tilt 
vrijwilligers. Daar zij Met altijd gebruik maak-
ten van overheicisgelden was het vaak moeilijk 
om de verblijfplaats van dergellike diensten te 
achterhalen. De beste informatiebronnen ble-
ken de jongeren zelf te zijn en taxichauffeurs. 

Eon belangrijk punt dat naar voren kwam in 
deze problematiek was de rol die de overheid 
speelt binnen de zorg voorjongeren. In alle 
Leyden waren seksuele vootlichtingspmgramma's 
te vinden binnen het onderwijs en was or 
meestal sprake van eon goede recreatieve veer-
ziening voor de jeugd. In alle landen konden 

66 	de jongerenebruik maken van medische zorg, 
zonder dat daarvoor toesterruning van de ou-
ders nodig was en ook was er sprake van een 
legate arbortusregeling. 
Hoewei de samenieving over het algemeen eon 
belangrijke rot speelde bij de ontwikkeling van 
de jongeren, had dit echter niet tot gevolg 
dat de gerniddelde burger oak tevreden was 
met de tnanier waarop de overheid zijn beieid 
vaerde: Men vond de jeugcrover het alaemeen 
verwend en lui. Zij besefte heiemaal niet wax 
or allemaal voor haar gedaan word en nooit 
zou ze.eensiets voor sem ander - over hebben 
Vooral in de sociaiistische landen was teleur-
nelling merkbaar over de jeugdproblematiek: 
de.sociale omstandigheden waren irruners zo 
ingrlipend gewijzigti sedert de vorige genera-
de dat men tech Met had te klagen. 
Opvallend was dat de jongerenadviescentra over 
het aIgemeen towel door de overheid als door 
de bevoiking als een legitieme vorm van gees-
telijke gezondheidszorg werd gezien. Er waren 
tailoze magelijkheden veer publikatie en 
reclaim van het jangerenwerk. In Praag bij-
voorbeeld was het teiefoonnummer van de 
telefordsche hulpdienst voor jongeren to yin-
den op de eerste pagina van her telefoonboek, 
naast de nununers van de brandweer, politic, 
weerbericht en tijd. 



Afgezien van een enkele kritiek op de kwaliteit 
van deze vorm van hulpverlening en op de 
ideeen welke het uitgangspunt vormden voor 
deze instellingen, was men over het algemeen 
(ook op het hoger beleicisniveau) vol bewonde-
ring voor de hulpverleners die voortdurend 
probeerden om met deze moeilijke groep van 
jongeren in contact te treden en hut() te bie-
den. 

De beperkingen van de geesrelifke gezond-
heidszorg 
Alle adviescentra waren van mening dat het 
maken van onderscheid tussen - de verschillende 
facetten binnen een persoon een arbitraire 
zaak is en dat er daarom binnen de geestelijke 
gezondheidszorg gestreefd moet worden naar 
een geihtegreerde aanpak die aan alle levens- 

	

• 	aspecten van een individu aandacht besteedt. 
Men vond het traditionele meciische model 
binnen deze gezondheidszorg met meet accep- 

	

67 	tabel en men was van mening dat de nadruk 
moest worden gelegd op ontploolinp- en ont- . 
wikkelingskansen, op de dagelijkse sociale 
voorzieningen waar een persoon behoefte aan 
heeft, op rechtshuipproblemen en op voor-
zieningen op algemeen medisch en geestelijk 
gebied. Zeifs in de Oosteuropese landen, waar 
de. medische invloed nog de overhand had, 
was men het er wet over eens dat de hulp bin-
n.en de geestelijke gezonciheidszorst gericht 
moest zijn op alle levensaspecten van de jonge-
ren. Deze opvatting heeft cot gevoig dat birmen. 
de.hulpverieningscentra versciiiilencie disciplines 
vertegenwoorciigd moeten zijn. zoais: advoca-
ten, verpieegsters. sociaalwerkers. psychiaters. 
sociologen, gynaecologen an vorminowerkers. 

Organisatiesrrucruur 
De jongeren-adviescenrra verschiiden nogai in 
organisatie. In Polen en Tsjecho-Slowakije was 
er bijvoorbeeld sprake van een directe relate 
met de medische ciienstveriening, oak at waren 
de centra gelocaliseerd op een schoolcampus 
of in een kerk. In Nederland echter beschikten 
deze centra over een eigen autonomie. Zij ver-
schilden wet weer onderling in politieke ideeen 
en achtergrondfflosofieen: de een was meer 
politiek georienteerd en legde de nadruk op 
politieke en sociale actie; bij de ander werkte 



men nog met hulpverleningsgesprekken op een 
vnj traditionele manier. Het was opvallend 
dat de jeugdadviescentra niet allein per land 
verschilden in werkwijze en opzet, maar dat 
doze verschillen ook voorkwamen binnen den 
land. 

Continuiteit en coOrdinatie 
Dat de coordinatie nogal eens problemen met 
zich meebracht was niet verwonderlijk: men 
moest binnen een team immers sarnenwerken 
met veel verschillende disciplines. 
Door het verantwoordelijk stellen van ein 
staflid voor de gehele hulpveriening aan aen 
client probeerde men dit probleem te onder-
vangen. In sommige centra in Denemarken en 
in Nederland liet men de hulpvrager gedurende 
twee weken kennis maken met de staf, waarna 
hij de mogelijkheid had om zelf een vaste be-
geleider te lciezen. Deze begeleider bleef er 
gedurende de gehele hulpverleningsperiode 

68 	verantwoordelijk voor dat deze client ook de 
juiste hulp ontving. Oak is men in verschillen-
de landen bezig am de centra te coorclineren 
d.m.v. hetinstellen van overkoepelende orga-
nisaties (in Nederland is dit bijvoorbeeld ge-
beurd op het gebied van de drugscentra), 
waardoor een algemeen beleidsuitgangspunt 
mogelijk werd en de contacten tussen de ver-
sc.hillende contra soepeier konden verlopen. 

De rot van" cle psychiarrie 
Over het algemeen speeide de psychiatric eew 
miniMalerol binnen de jongerenadviescentra. 
Het metlisch specialisme dat binnen dezecentra 
de- meeste invloed had was de vnaecologie: 
(met name in de Verenigde Staten en Polen): 
door middei van her opzetten van hulpverie. 
ninstscentra voor jonge vrouwen en door deze 
op den duur tilt te 'oreiden met huipveriening 
aan jonge mannen en rich ook te richten op 
niet-seksuele gebieden, ontstond een nieuwe. 
vorrn van.jeugdhulp. 

Toegankellikkeid 
Len belangrijk lcenmerk van de huipverlenings-
centra is dat zij de drempelverlaging benadruk-
ken. Daartoe is een aantal strategieen ontwik-
keld zoals: anonirniteit, informaliteit, het 
bieden van hulp in ruimtes die niet kunnen 



worden geldentificeerd als een ziekenhuis of 
een school en welke gemakkelijk te bereiken 
zijn. 
Iedereen kan gebruik maken van deze dienst-
verlening en veel instellingen zijn 24 uur per 
dag open. Over het algemeen werkt men niet 
met een spreekuur en behoeft de client geen 
lange vragenlijsten in te vullen. Adressen en 
telefoonnummers van de centra zijn gemakke-
lijk te vinden. 
Hoewel men al het mogelijke deed om zo 
toegankelijk mogelijk te zijn, had men toch 
het gevoel dat men veel jongeren niet bereikte, 
met name de jongeren uit de lagere sociale 
milieus. Toch constateerde men wet een toe-
nemend gebruik van deze hulpverlening door 
de jongeren. 

- Diagnose 
Over het algemeen werkte men met aan de 
hand van speciale diapostische procedures. 

69 	De aandacht was in de eerste plaats gericht op 
het zich aandienende probleem en op de meest 
efficiente en snelle manier waarop dit opge-
lost kon worden. Op de centra kreeg men te 
maken met een breed scala problemen. Som-
migen daarvan waren eenvouciig en direct at 
te handelen, anderen vroegen echter een lange- 
re en ciiepgaander aanpak. Ook bij een 
pende problernatiek wilde men zo veei moge-
lijk de clienten hancihaven in de maatsch.apoij 
en alleen in hoogst noodzakeiijke situaties 
werd. tot een. opname overgetzaan. 

De beneersstrucruar 
In de meeste tanden werd geexperimenteerd 
met een horizontaie opbouw binnen tie staf 
in plants van een hierarchische, waarbij beslis-
singen met voorafgaande coestemming wet-
den genomen. De taken waren meestal vast-
gelegd zonder rekening te houden met de op .- 
leiciing en ze werden geiijk verdeeid over de 
leden van de staf. Veel hulpverieners vonden 
dat het werk op de jongeren-adviescentra ver-
schilde met wat zij tijdens hun universitaire 
opleiding hadden geleerd. 
In de Oosteuropese landen werd meer dan in 
overige landen aangedrongen op het werken 
met professionele Icrach.ten. Ook was men 
van mening dat veeleisende en moeilijke func. 



ties, zoals de telefonische hulpverlening, alleen 
part-time konden worden uitgeoefend in ver-
band met de intensiteit van het work. De ge-
middelde leeftijd van het personeel lag tussen 
de 20 en de 30 jaar. Verschillende contra had-
den ook ex-clienten als staflid. 

Bereik 
In principe word in alto jongerencentra eon 
ieder the om hulp kwam, geholpen. Het hulp-
programme was dan meestal ook erg uitge-
breid. Het strekte zich ook wel buiten het 
centrum zelf ult. In Zwedeh bijvoorbeeid be-
zocht men stations om jongeren op to vangen 
the van huis waren weggelopen. En in Done-
marken hield men de ontspanningscentra 
gedurende 24 uur van de dag open, waarbij 
clan permanent een hulpverlener aanwezig was. 

Soorten van hulpverlening 
Zowel in de Oost- als in de Westeuropese Ian- 

70 	den was de hulp voornamelijk individueel ge- 
richt. Groepscounseling en gezinstherapie 
k-wamen zelden voor. Men gaf or meestal de 
voorlceur aart,om de jongeren individueel te 
begeleiden, zonder daarbij het gezin actief te 
betrekken. 
Oprallend was dat or over het algemeen veel 
aandacht werd besteed aan .de rechtshulp voor 
de jongeren. 

Subsidies 
Bijna alle contra konden gebruik rnaken van 
subsidies. De eerste insteLlingen die voor subsi-
diein aanmerking kwamen waren de socithe 
hulpverieninzsdiensten en de eciucatieve then-
sten. lii Engeiand Ongen sommige =urn met 
behuip van particulieregelcien van start, waarna 
zij meestaf spoeciig daarop in steer werden ge• 
steld om gebruik te maken van overheicisgel-
den. 

Prevenrie. 
Bij silo jongeren-adviescentra had men speciaie 
aandacht voor preventie. Door middel van 
folders, reciame en publiciteit wilde men de 
jongeren whzen op de verschillende vormen 
van hulp wan zh gebruilc van konden maken. 
In Engeland heeft men geexperimenteerd met 
het betrelcken van jongeren bij al de to nemen 



beslissingen aangaande de jongerenadviescentra, 
hetgeen volgens de beleidsmakers een voorwaar-
de was voor een adequate jongerenhulpver-
letting. 

Het instandhouden an de hyalite* 
Er zijn verschillende methodes ontwikkeld, 
die de kwaliteit van de hulpverlening moesten 
waarborgen. In de socialistische landen pro-
beerde men dit door middel van het aantrek-
ken van goed geschoolde krachten waar te 
maken. In Nederland speelde de alternatieve 
`ondergrondse' pets hierbij een rot door het 
°even van oordelen over de verschillende cen-
tra. In Zweden namen van tijd tot tijd meer-
dere stafleden deel aan een hulpverieningsge-
sprek, waarna over de methode en werkwijze 
zaediscussieerd werd. 

Evaluatie 
Zowel in Cost- als in West-Europa bleek de 

71 	gemiddelde leeftijd van de hulpvragers tussen 
de 16 en 18 jaar te liggen. De jongerenadvies-
centra zijn voortdurend in beweng en h.eb-
ben vaak geen lange levensduur. Deze twee 
factoren, en het feit dat met bepaalde uitgangs-
principes zoals het waarborgen van de anonimi-
teit, gewerkt werd, heeft de bestudering van 
dit verschijnsel bemoeilijkt. 

Een aantal opmerkingen 
Een-  beiangijk gegeven dat uit het onderzoek 
naar voren is gekomen is her felt dat. oncianks 
de verschillende sociaai-cuitureie opvartingen. 
er  vesaipovereenkomsten zijn.aan re. ,zeven cus-
sen de Verenigde Staten en de Europese tan-
den, voor war betreft de huidige jeugdprobie-
matiek en de pogingen die geciaan wcrden om 
adequate 'nuip te bieden. Bijna eike. huipver-
leningsvorm is zowel in de Verenigde Staten 
als in EUropa te vinden. Toch zijn er wei een 
pant belanpijke verschillen. 
In de Europese linden was men over her aige-
meen heel tevreden met deze vorm van hull,- 
verlening en vond men de subsiciie'ring van 
deze centra ook noocizakelijk: immers deze 
diensten zijn nodig en zinvol gebleken, zij 
vullen een gat in de bestaande traditionele 
hulpverlening. 
Daarentegen staat men in de Verenigde Staten 
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wat sceptischer tegenover deze vorm van hull,• 
veriening: men heft het idee dat deze hulp 
van lage kwaliteit is, dat het de jeugd alleen 
mast verwent en dat onaangepast gedrag hier-
door bevorderd wordt. Zll wordt in tegenstel-
ling tot in de Europese landen beschouwd als 
een inadequate manier em de jeugdproblema-
tiek aan te pakken en zeker niet zinvol voor 
alle jongere mensen. 



Alternatieve hulpverlening, 
beroepspraktijk en geestelijke 
volksgezondheid* 

door B. A. Baldwin 

Overal in onze samenieving treden in toenemen-
de mate en in verhood tempo verschuivingen 
op. Ouderen kunnen de veranderingen nauwe-
lijks bijhouden, terwijl jongeren niet beter 
weten. Voor iedereen geldt echter, dat er 
voortdurend strijd. geleverd moet worden om 
zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen 
die het gevolg zijn van veranderingen. 
Op het gebied van de geestelijke volksgezond-
heid heeft het hoge tempo van de sociale 
veranderingen gaandeweg het verrnogen van 
vele instellingen aangetast om tegemoet te 

73 	komen aan het brede scala van menselijke 
noden en behoeften. De bestaande structuren 
lcunnen niet langer aan deze behoeften vol-
doen. Terwijl zij zeif onder zware druk zijn 
komen te staan, wordt er tegelijkertijd door 
goepen vrijwilligers geexperimenteerd met 
nieuwe, alternatieve strucruren. Deze instel-
lingen voor `alternatieve hulpveriening' hebben 
gewoonlijk een kieine en fiexibeie structuur, 
moeten met een minimaal budget zien rand 
te komen. en werken voornamelijk met jonge 
volwassenen aLs vrijwillige huipverieners, met 
een minimum aan professioneei toezicht sn 
controle. De instellingen voor aiternatieve 
hulpverlening zijn steads beter in mat ge-
raakt om de goepen in de samenieving die. 
achter hen -  staan, van dienst te zijn. Dit SUCC.IS 
heeft beroepskrachten in de ,ieesteiijke voiks-
gezondheid geconfronteerd met her bestaan 
van andere systemen. die met dat van hen 
weinig of theta te maken willen hebben. We 
zullen nu stilstaan bij opkomst, kenmerken 
en betekenis van deze alternatieve hulpverle-
ning. 

* Dit is een verkorte weergave van: Alternative 
services, professional practice, and community mental 
health. 
In: American journal of orthopsychiatry, 45e jig., 
nr. 5, oktober 1975, blz. 734-743. 



De ontwildcelingsgeschiedenis van de alterna-
tieve hulpveriening 
De ontwlickeling en rijping van de altematieve 
hulpverlening werd gelcatalyseerd door de 
sociale en politieke onrust van de zestiger jaren. 
Voor die tijd al was, voornamelijk door be-
roepskrachten, hiervoor de basis gelegd in ver-
schillende experimentele behandelinp- en 
hulpverleningskaders. Deze ontwikkelingen 
— hiema te bespreken — zijn illustratief voor de 
gedaanteverwisseling die ongeveer den jaar 
geleden began en die er inmiddels voor gezorgd 
heeft dat de altematieve hulpveriening een 
algemeeb aanvaard verschijnsel is. 
Crisis-dzeoria Deze is een hoeksteen van het 
model voo• alternatieve hulpverlening en be-
gan met het werk van Lindeman in 1942. De 
principes ervan werden geihtegreerd in een 
model van Caplan in het begin van de jaren 
'50. Later pasten anderen de Meade nog aan, 
en breidden haar uit. Momenteel zijn crisis- 

74 theorie en crisisinterventie als therapeutisch 
'cider wijd en zijd aanvaard, en warden ze in 
de praktijk gebracht door talloze therapeuten. 
De hoogste prioriteit heeft de primaire preven-
tie van geesteszielcten. 
Gespecialiseerde maarschappelifire hulpverle-
ning. De vijftiger jaren brachten ook beiang-
stelling voor tespecialiseerde huipvedening ge-
richt op tot dan toe genegeerde behoeften. 
welke zich in de samenieving voordeden. Len 
bijzonder voorbeeld van dit soon 'auloverle-
ning is het centrum ter voorkoming van zeLf-
moord in Los..Angeies (LA.5PC). Zeilmoord 
was in die did onder beroepsicrachten ais on-
derwerp taboe, en er waren nauweillics op-
vangnogelijkhecien voor personertdie een 
mislukte zelfmoordpoging hadrien gedaan. Her 
centrum ging zich specialiseren in de aazorg 
van deze mensen, waarbij zich al spoedig ook 
de behoefte voordeed aan preventief ingrijpen, 
counseling via the telefoon, en voodichting aan 
het publiek. 

In een annul opzichten was het LASPC een 
mijlpaal in de geschiedenis van de altematieve 
hulpveriening: 1) Het was gespecialiseerd op 
een voorheen vervraarioosd terrein van maat-
schappelijke behoeften. 2) Het ontwikkelde 
technieken voor crisisinterventie en counseling 



per telefoon. 3) Het begon met het inschake-
len van niet-beroepskrachten. 
Naar het voorbeeld van het LASPC kwarnen er 
in de meeste andere rote steden ook derge-
lijke centra, en in velerlei opzicht dienden de-
ze als voorbeeld voor andere alternatieve in-
stellingen, die daarna van de grond kwamen. 
De beweging voor geesteliike volksgezondheid. 
Het therapeutisch model van de prive-praktijk 
bracht in de vijftiger jaren een groeiende 
desillusie teweeg, evenals de gebleken onge-
schiktheid van gecentraliseerde inrichtingsbe-
handeling bij geestesziekten. Een speciale 
conunissie steide na een studieperiode van 
vijf jaar de tekortkomingen op schrift, en dit 
leidde tot een wet tot instelling van centra 
voor geestelijke volksgezondheid in het jaar 
1963. Volgens deze wet moest de samenleving 
zelf de basis voor behandeling van en hulp aan 
geestelijk zieken zijn. Er moest een netwerk 
van centra voor geestelijke voLlcsgezondheid 

75 	ontwikkeld en gecoordineerd worden om, 
gesubsidieerd door de federale .staten, op lo-
caal niveau zorg te bieden aan mensen in gees-
telijke nood. 
Deze.plaatselijke zorg en het rnobiliseren van 
krachten in de samenleving zeif waren een be-
langrijk effect van de wet, die op hun beurt 
weer de benadering van alternatieve instellin-
gen wettigden. 
De sociaal-politieke context. De jeugd van de 
zestiger jaren werd geconfronteerd met de 
ooriog in Vietnam, een goeienci druggebruik. 
en de 4eksuele revoiutie.. Deze periocie werd 
gekenmerkt dour protestciemonstraties. 7er-
vreemding en verwerping van cie status quo. 
De jeugd van deze jaren verwierp de traciitio-
neie huipveriening in een did waarin juist de 
nieuwe centra voor geesteiijke voiksgezonci, 
'neid opgericht werden. Alternatieve 'nuipver-
leningsinstellingen vonden in deze tijd een 
vruchtbaar klimaat voor hun goei. Ze begon-
nen met het verlenen van zeer specifieke huip 
(bijv. aan druggebruikers), die door de ;eves-
tigde instellingen niet werd geboden omdat 
de problemen het gevolg waren van wetsover-
tredend handelen. 
Maar counselen was het uitgangspunt, coun-
selen per telefoon en crisisinterventie werden 
de beiangijIcste methoden van hulpverlening, 



en nauwe relaties met beroepsicrachten wet-
den vermeden. Tal van jongeren, die zich tegen 
de traditionele waarden en normen keerden, 
vonden flier steun bij hun zoeken naar een 
eigen identiteit en onafhanicelipcheid. 
Bezien vanuit een breder perspectief had de 
estate aiternatieve huipveriening een natuur-
lijke vorm die voortsproot uit de zeifgenezen-
de capaciteiten welice inherent zijn aan sociale 
systemen, en die zich ontwikkeien in tijden 
van sociale desintegratie en verbtoickeling. Vol-
gens Hersch ontstaan dergelijke insteilingen 
alleen in een politick klimaat van sociale her-
yarning. Ze staan lijnrecht tegenover de tra-
ditionele vormen van huipveriening, in het 
bijzonder in tijden van sociaal conservatisme, 
waarin is nadruk ligt op het oplossen van 
intrapsychische conflicten en op het onvenno-
gen van individuen om zich aan hun omgeving 
aan te passen. De atternatieve halpveriening 
in deze periode was gebaseerd op het stellige 

76 	geloof, dat de kern van de problemen niet 
psychologisch van aard was, maar gelegen in 
sedate en politieke omstandigheden. 

Consumptiebereictheid en attematieve huipver-
lening 
Het succes van de aiternatieve huipveriening is 
gotendeels te danken aan haar vermogen am 
op effectieve wijze te voldoen aan een groat 
annul behoeftes in de samenleving, op manie-
ren die voor andere systemen te moeilijk of 
onoverkomelijk lcostbaar zijn. Alternatieve-
instellingen hebben een aantal kenmerken die 
het enthousiasme van de consumenr vergroten-
en die vervolgens steun in de samenieving vin-
den. Die steun-komt -mornanielijk uit deien 
van de maatschappij waar men het professio-
aele model. onaanvaardbaar vincit. Hoewei er 
inderdaad verschillen tussen het aiternatieve 
en her professioneie model zijn. wordt evenwei 
de omvang ciaarvan zowei door beroeps- als 
niet-beroepskrachten ais ernstiger ervaren dan 
gerechtvaardigd knit worden. Enkele van deze 
verschillen warden Kier besproken. 
De gerichtheid van de ins/p. Van beroeps-
lcrachten worcit gezegd dat ze de nadruk leggen 
op langdurige psychotherapie, het ontrafeien 
van intrapsychische conilicten, dat ze grote 
aandacht besteden aan de eerste vijf levensja- 



ren en dat ze eventueel diep ingrijpende per-
soonlijkheidsveranderingen beoeen. Dit in 
tegenstelling tot de aanpak van de altematieve 
hulpverleners, die hulp bieden door crisisinter-
ventie via het mobiliseren van op het moment 
beschikbare middelen. Hun hub p bestaat meet 
uit het ondememen van praktische stappen die 
erop gericht zijn op adequate wijzs het hoofd 
te bieden aan acute problemen. Het contact 
komt tot stand op basis van gelijkheid, veeleer 
dan Icrachtens door de therapeut verworven 
diploma's of deslcundigheden. 
De structuur van de hulpverleningsrelatie. 
Therapeutische relates in professionele con-
text zijn gewoonlijk zeer gestructureerd. Op 
gezette tijden bezoekt men een zekere thera-
peut in een bepaalde ruimte en tegen betaling 
van een vaststaand bedrag. In de alternatieve 
hulpverlening daarentegen is gewoonlijk op 
elk moment hulp beschikbaar, deze worth 
geboden door degene die op dat tijdstip 

77 dienst heeft, hetzij per telefoon hetzij in een 
persoonlijke ontmoeting. Er zijn weinig gen-
zen gesteid aan duur of frequentie van de con-
tacten. 
Onderlinge afstand tussen de betrokkenen. In 
de professionele hulpveriening is de afstand 
tussen therapeut en cliEnt veei grocer dan in de 
alternatieve. Macht en status van de beroeps-
therapeut worden tot uitdrukking gebracht en 
in stand gehouden door de aa.nwezieheid van 
een receptionist, een wachtkarner. door de in-
richting van de spreekkamer, de kieding van de 
therapeut etc. In de aiternatieve ilulpveriening 
is de . onderlinge.afstand veel geringer. an :oi- - 
verschillen worcien aiet 'oenacirukt of bekrach-
tigd. De contacten zijn informeei van karakter 
en er is sprake van persooniijke betroickenheici 
van de hulpverlener. Tot op ;rote hoogte be-
paalt de client zeif de oncieriinge afstanci; de 
mogeiijkheid tot counseling per telefoon ver-
groot desgewenst die•afstand. 
Anonimiteit en de registratie van gegevens. 
Oorspronkelijk was anonirniteit in .de alterna-
tieve hulpveriening een raison d'être om men-
sen te helpen wier problemen sarnerthingen 
met stratbaar gestelde gedrangen. Maar ook 
later is men het registreren van persoonsgege-
yens tot een minimum blijven beperken. In de 
altematieve hulpverlening is er gewoonlijk 
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geen formeel intake-gesprek, seen indeling bij 
een diagnostische categone, en seen uitge-
breid onderzoek naar achtergrondervaringen 
en familieverhoudingen, tenzij de client dit 
wenst. Soms wordt van de stafleden wet ge-
vraagd dat ze korte beschrlivingen (zonder 
namen te noemen) van de contacten op 
schrift zetten. Doei hiervan is, de frequentie 
van de contacten bij te houden, controle op 
de kwaliteit van de hulpverlening te handha-
ven, veranderingen te signaleren in de behoef-
ten die er leven, en om met behulp van deze 
gegevens nieuwe stafleden te lcunnen trainen. 
Accepterende omgeving. De altematieve hulp 
verlening is oak zo aantrekkeilik, omdat men 
er (meestal terecht) vanuit gaat dat er een 
breed scala aan afwijkende geciragingen, wax- . 
den en leefstijlen wordt geaccepteerd. De 
clienten zijn daardoor minder bang dat ze 
in een bepaald vakje zullen warden onderge-
bracht van symptomatisch of duidelijk patho- 

78 	logisch. Altematieve hulpverleners benadruk- 
ken de overeenkomst tussen henzelf en de 
client in leeftijd, bewustzlin en beiangrijke 
levenservaringen die de basis vormen voor een 
empathische band. Beroepstherapeuten daar-
entegen warden geacht in deze kenmerken 
Met met de client overeen te stenunen, noch 
een accepterende houding te hebben, tenzij 
het tegendeei blijict. Bovendien bestaat soms 
de vrees ciat de traditionele beroepstherapie 
gebruikt za1 warden am mensen. die geetiquet-
teerd tin als deviant en die de status quo in 
gevaar (dreigen te) brengen, onder controle te-
houden. Dit was een. 'oij unstek zevoelig punt 
voor =denten en jonge volwassenen ten tlicie 
van de sociaai-politieke.onrust in de zestiger 
jaren en oak nuts de actualiteit.ervan nog niet 
verdwenen. 

Trainingsprogramma's voor nieuwe stafleden 
in de altematieve hulpveriening zijn noch wat 
cliepgang, noch wat gezichtsveld betreft, ven 
gelijkbaar met die voor beroepskrachten. De 
effectiviteit van de altematieve trainingspro-
gamma's is nog niet uitvoerig bestudeerd of 
omschreven. Volgens een onderzoek van 
McCord en Blackwood wordt er gerniddeld 
ongeveer vijftig uur aan dergelijke trainingen 

. besteed. Deze bestaan tilt discussie, roilenspel, 



lezingen, observeren wat de staf doet, hulpver-
lening onder superrisie, sensitivity training, 
het beluisteren van bandjes en het zien van 
films. Dergelijke trainingsprogramma's hech-
ten vrijwel seen beim; aan speciale begrippen-
kaders, aan psychodynamische formulerin2en 
en termen, en aan het opbouwen van een re-
pertoir van therapeutische vaarciigheden. Het 
verwerpen van deze vaardigheden door alter-
natieve hulpverleners, die door de beroeps-
krachten juist als beginvoorwaarde voor een 
effectieve therapeutische relatie worden be-
schouwd, is een belangrijk wrijvingspunt ge-
worden tussen beide groeperingen.•Toch zijn, 
naarmate de alternatieve instellingen meer 
geinstitutionaliseerd raakten, wantrouwen en 
ambivalentie in de loop der tijd wel afgeno-
men. Momenteel lijkt men elkaar, zij het met 
tegenzin, toch meer te accepteren en heerst 
er een wat onbehaaglijke wapenstilstand. 

79 	Alternatieve hulpverlening en de beroepskracht 
Bijval vanuit de samenleving voor de alterna-
tieve hulpveriening is dikwijls goot, zelfs al 
heeft men beschikking over beroepslcrachten. 
Deze laatsten worden siechts met mate betrok-
ken bij de alternatieve hulpveriening, en in 
het algemeen staat de gemeenschap d.aar ach-
ter. Daarom is het van beiang, dat men ermee 
doorgaat, de beroepskrachten op een afstand 
te houden. De rollen die beroepskrachten wel 
verrullen binnen de.alternatieve inszeilin2en 
lopen uiteen. ze zijn dubbeizinnig en de ver-
t.vachtingen 'nieromtrent.zijn J.ikwiils tegen-
strijciig. Bovendien worcit de roi ran de be-
roepsicrachten gewoonlijk tleerkt doordat hen 
de gelegenheid ontnomen worcit om.directe 
huip aan clienten te verienen t tenzij in noocige-
vailen). Ook krijgen ze vaak seen besiissings-
bevoegdheden of zeggenschap in het beleid. 
aangezien dat in aanzieniijke mate de filoso tie 
van de.alternatieve hulpveriening zou schaden; 
men is er bang voor, dat beroepskrachcen zul-
len proberen de leiding over te nemen en er 
hun eigen modellen en tradities te introduce-
ren. Er is nog een argument om de beroeps- 

, 	krachten op een afstand te houden: de alter- 
natieve hulpverieners zouden irnmers door 
een dergelijke professionalisering hurt geloof-
waardigheid verliezen. Ook econornische over- 



wegingen zlln hierbij van belang: beroepskrach-
ten zlln duur en veel geld is er meestal niet. 
De noodzaak om afstand te nemen van be-
roepsicrachten heeft moeilijke vragen opge-
worpen: Hoe }airmen ze desondanks samen-
werken met alternatieve huipverieners daar 
war Cr wet behoefte aan hun inzet bestaat? 
Volgens Hoey lcunnen ze het best optreden 
S trainers van stafleden, maar Lester waar-
schuwt ervoor dat ze dan ook wet eens te-
recht zouden lcunnen komen in prograrruna's 
van een matige kwaliteit of in ethisch onver- 
antwoorde pralctijken. Hammes uitte bezorgd-
heid over het felt dat momenteei soms niet-
beroepskrachten de enige trainers van andere 
niet-beroepsicrachten zijn, waardoor stafleden 
in toenemende mate verwijderd taken van een 
grondige training en praictijk-uitoefening. Deze 
situatie zou slechts aanvaardbaar zijn als ander-
zoek man op consequente wijze het nut van 
de geboden counseling toetste. Onderzoeics- 

80 	resultaten echter wijzen niet steeds in die 
richting, hoewel gebleken is dat jongeren ten 
tijde van een crisis toch bij voorkeur worden 
geholpen door iemand van hun eigen leeftijd 
en met soortgelijke insteffing. Andere bevin-
dingen doen seiner de hulpverienende capaci-
teiten in twijfei trelcken. Genthner bllvoor-
beeld beide tien telefonische huipdiensten, 
waarran er thereon in staat Meek te tin am 
zelfs mast een minimum aan medeleven en 
respect te bieden. 
Dergellike twijfelachtige 'oevindingen heb ben 
her vertrauwen van berdepsicrachten in de 
aitematieve hulpveriening niet 'oepaaid doen 
toenemen. Toth zijn de beroepskrachten tot 
tie overtuiginaekomen dat ook hun eigen 
opieiciing.teiconen venoonde; in tie opieicling 
van psychoiogen werd.COC voor icon onvoi-
doende aandacht besteed aan her functioneren 
van centra voor geestelijke voiksgezonciheid 
en aan programma's die,daar lcunnen worden 
toegepast. De laatste tijd maaict de training 
in nieuwe modellen van hulverlining daarom 
steeds nicer deruit van de opleiding. Hier 
en daar zijn psychologen zeif op hun campus 
nieuwe centra gas opzerten; in een groat 
aantal opzichten illken deze op de altematieve 
insteffingen. Voigens Wales is dit een ontwik-
keling the moet worden toegejuicht. Zij is 



van merling dat werken met pati6nten in acute 
crises een goede methode is voor het sneller 
leren onderkennen van psychopathologie, 
voor het vergroten van het zelfvertrouwen en 
voor het ontwilckeien van beroepsverantwoor-
delijicheid bij de psychologen. 

Conclusies 
Instellingen voor alternatieve hulpveriening 
zijn ook op meer indirecte en minder in het 
oog lopende manieren nuttig. Ze sigialeren 
behoeften die in de gemeenschap leven en zijn 
gevoelig voor problemen die zich voordoen in 
bepaalde segrnenten van de samenieving, 
meestal de zwakste groepen. 
Een andere verdienste van de altematieve 
hulpverlening is, dat ze nieuwe wegen heeft 
aangegeven voor het ontwikkelen van hulpver-
lenende modaliteiten. Zowei haar sterke als 
zwakke kanten zijn leerzaam voor het plarmen 
van nieuwe vormen van hulpveriening en voor 

81 	het veranderen van de bestaande. 
Zolang de altematieve hulpverlening wordt ge-
zien . niet als reactief, maar ais pro-actief, kan 
zij de professionele hulpveriening en de samen-
leving aLs geheel van dienst zijn door het ont-
wikkeien van effectieve methoden van geeste-
lijke hulpveriening voor de toekomst. 



Een kritiek op diversion* 

door B. Bullington, J. Sprowls, D. Kadcin en 
M. Phillips. 

Wanneer er vandaag de dig gesproken worth 
over het systeem van het jeugdrecht, clan zal 
men veelvuldig het woord diversion tegenkomen. 
Over het algemeen wordt met deze term een 
beleid aangegeven dat er op gericht is om 
verdachte jongeren niet in aanralcing te laten 
komen met'het formele strafrechtssysteem. 
(In Nederland wordt dit begrip ook wel 
vertaald metsechtsomlegging). Op grote 
schaal wordt onderzoek gedaan en er ver-
schijnen talloze publicaties over dit onder-
werp. Diversion wordt . in  .brede kringen aange-
prezen als oplossing voor delinquent gedrag 
en voor de onvolmaaktheden van het jeugd- 

82 	recht. 
Len paar redenen voor deze enorme interesse 
voor diversion zijn: 
1. Een algemene ontevredenheid over het 
falen van de traditionele behandelingsstrate-
gieen en over de preventie van delinquent 
gedrag. 
Z. Het inzicht dat de informed toegepaste 
diversion een grote mateS van sociale bruik-
baarheid heeft. 
3. Het voortdurend streven nut effectieve. 
en menseillke opiossingsmorreillicheden voor 
de problemen van de jeugd. 

Hoewei wij eveneens.vanmening zijn dat 
bovengenoemcie modeven voidoende recien 
zijn voor verandering; is het•onze opzet om 
in dit arcikel eenaantai argumenten tegen de 
ontwilckeling van diversionprogramma's te 
geven. Wij rain van mening dat deze prograrnma's 
onuitvoerraat zijn, dat ze aanleiding geven tot 
onbillijlcheid en misbruik en dat ze impliciet 
Leiden tot het onticrachten van de burgerillke 
vrijheictsrechten en waarden. 

• Ott is een verkorte weergave van: A critique of 
diversionary, juvenile justice. 
Uit: Crime and Delinquency, januari 1978. 
biz. 59-71. 



Voordat we op deze bezwaren ingaan, zullen 
we eerst stil staan bij de verschillende redenen, 
die achter de alg.emene belangstelling voor 
diversion schuil gaan. 

Argumenten voor diversion 

Onvrede met het huidige systeem 
De.afgelopen twintig jaar wordt het systeem 
van het jeugdrecht blootgesteld aan vernietigen-
de lcritieken door journalisten, wetenschappers, 
rechters en politici. Deze kritiek gaat meestal 
samen met de wijdverspreide mening dat de 
kwaliteit van behandelingsprograrnma's voor 
jeugdige delinquenten niet bevredigend is. 
Een voorbeeld van een dergelijke kritiek is te 
vinden in de zaak 'Gault', near aanleiding 
waarvan het Supreme Court zich liet ont-
vallen dat de term hervormingsinstituut in 
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	feite niet meer is dan een euphemisme voor 
gevangenis. 
Steeds vaker wordt de structuur van het jeugd-
recht afgeschilderd als jets waartegen de jeugd 
beschermd moet warden in plaats van dat 
het er toe. dient am de jeugd te bescherrnen. 
Vanuit de steeds meer in zwang rakende 
labelingstheorie is een derrielijka visie te 
verdedigen: immers, stipnatiserende labels. 
zoals delinquent en crimineei. zijn bevorderiijk 
voor her vormen van en deviant zelf-concept 
en aLs aevoig daarvan stimulerend voor het 
begaan van wetsovertredingen.. iiitgaande- van 
deze theorie kan net jetiedrechtsysteern ;jet 
liken bestempeid warden ais onrechtvaardig, 
ontoereikend e.d.. maar oak aiS zijnde den 
oorzaak van delinquent 3edrae. 
Dergeiijk soon kritieken zoais det besef 
dat behandeling in een inrichtine hoge kosten 
met zich meebrengt en het goeiend.besef bij-
een aantal groeperingen dat zich keen teaen .  
labeling en beh.andeling, hebben er toe geleid 
dat men in Lie juridische wereld zoekt naar 
altematieven voor het huidige systeem. 
Dat diversion meer en meer wordt beschouwd ' 
als een aantrekkelijk alternatief, komt 
gedeeltelijk door een aantal bevredigende 
resultaten van de toepassing van diversion 
bij delinquente jongeren. 



Diversion en rechterli ke beslissingen 
Wanneer je wilt bepalen in hoeverre diversion 
reeds wordt toegepast, dan is het zinvol om de 
onvolledigheid van de reaistratie van del in-
quentie en het takkansprobleem' in de 
discussie te betrekken. Cat onderzoek blijkt 
namelijk dat bijna negentig procent van tile 
jongeren overtredingen begaat, waarvoor zij in 
feite zouden kurtnen worden veroordeeld. 
Het grootste gedeelte van deze jongeren karat 
echter nooit met de politic in aanralcing. Of 
de overtredingen worden wel opgemerkt, door 
ouders, buren, winkeliers, ondenvilzers, 
sociaal werkers en zelfs door de politic, maar 
er wordt verder geen zaak van gemaakt. 
Hier is sprake van echte - diversion. 
Deze wijze van diversion toepassing zien we 
niet alleen bij de politie, mar ook bij de 
jeugdrechters: een groat deel van verdachte 
jongeren wordt niet verder vervoigd en 
bovendien wordt van de groep veroordeelden 

84 	slechts een kwart in een inrichting geplaatst. 
Wanneer hier niet van diversion gesproken 
kan worden, dan is het toch op zijn mint wel 
een voorbeeld van strafminimalisatie. 
Er zijn aanwijzingen dat men in het jeugd-
recht feitelijk al bezig is met de toepassing 
van diversion. De recente .belangstelling voor 
een meet uitgebreide toepassing hiervan zou 
als.volgt verlciaard worden: 
1. Gediveneerde jongeren vervallen waar-
schijnlijk minder snel in een misdaadcarriere 
dan-  de in ail inrichting geplaarsze jongeren. 
2. De toepassine van diversionlijict tot nu roe-
voomamelijk ten goede re komen an bianke 
en/of rilke-jongeren. 
Y. Veel vnit de sediverreerde iongeren maken 
zebruik.van de aigemene sociale huipverieninz. 
Deze zou moeten worden uitgebreid, zociat 
ook een nieuwe groep jongeren bier gebruik 
van kan gait maken. 
Met mogelijke uitzondering van een ver-
schillende behandeling van blanke en rijke 
jongeren bestaat er weinig zekerheid over 
de hierboven genoemde argumenten. 
Kortom, onvrede met de fontiele strafrechts-
mechanismen van het jeugdrecht, gecombi- 
neerd met onvoldoende kennis van de 
traditionele, inforrnele hulpverienings-
praktijken zijn aanleiding voor een toenemende 



belangstelling voor diversion. 

Diversion en het Tarens Patricre' rechr 
De belangstelling voor diversion worth even-
eens bepaald door het feit dat het aanmerkelijke 
verbeteringen met zich nice zal brengen, zonder 
dat daarvoor belangrijke wijzigingen in de al-
oude waarden van het jeugdrecht (de Parens 
Patriae') moeten plaatsvincien. Deze waarden 
zijn: de behandeling van jongeren moet 
therapeutisch zijn en niet gericht op straffen, 
en de procedures welke hiervoor gevolgd 
worden moeten informeel zijn en mogen met 
stigmatiserend veriopen. Vanaf het begin van 
deze eeuw hebben deze waarden het jeugd-
recht beheerst. De meeste voorstanders van 
diversionprogramma's onderschrijven deze 
waarden, die imrners humanitaire doeleinden 
en sociaal-wetenschappelijke principes intro-
duceren binnen het recht. 

35 	Argumenten tegen diversion 
De volgende drie overwegingen zijn bepalend 
voor onze kritiek op diversion: 
1. Het begrip diversion is dubbeizinnig. 
Z. De diversion-doelstellingen zijn vrijwel niet 
haalbaar. 
3. Het resultaat van diversionprogramma's 
kan onverenigbaar zijn met begrippen 
als rechtvaarciigheid en billijicheid. 

Een dubbelzinnige definirie 
Het woorci diversion heeft in het maatschappe- .  
Lijk gebruik twee betekenissen: diversion van 
jets af en diversion naar of naar iets. toe. 
Diversion van her jeugctrechtsysteem betekent 
at het systeem voor de jongeren moet wor-

den beperkt in omvang en in 'zezag. De k.i -itiek 
dat de jeugdrechtspraak onrechtvaarciig, 
stigmatiserend en onfunctioneei zou zijn, meet 
hierrnee in verband worden gebracht. Het 
toepassen van nieuwe programma's houdt de 
jeugdige delinquent nog niet buiten het 
systeem.. Diversion van het systeem brengt 
dan met zich mee ctat de behandelingsmogelijk-
heden vanuit dit systeem verminderd moeten 
worden. Zo bezien is de term diversion-
programma een contradictie: wanneer nieuwe 
programma's worden ontwikkeld hoopt men 
dat de jongeren worden gediverteerd vaar 



deze programma's. Maar hiermee blijven zij 
tegelijkertijd wel binnen het systeem ge-
vangen. 
De twee betekenissen van het begrip diversion 
warden als een elkaar aanvullend geheel 
beschouwd: kritici stellen dat het jeugdrecht-
systeem de-humaniserend is, dat hear werk-
last drastisch moet worden verminderd 
en zij pleiten voor een diversion voor nieuwe, 
alternatieve behandelingsprogramma's. De 
verwarring tussen diversion van het systeem en 
diversion naar nieuwe onderdeien van dit 
system zou nog wei acceptabel zijn wanneer 
onomstotelijk vaststond dat daze nieuwe 
programme's inderdaad humaan, onstivnati-
serend en zinvol zouden zijn. Tot nu toe is 
hier echter nog geen zekerheid over. 

Mier te verwezenlifken doelstellingen 
Diversion-voorstanders stellen dat hulp-
programme's, wellce buiten he: reguliere 

86 	rechtssysteem vallen, de voorkeur verdienen. 
Deze progranuna's zouden minder stigmati-
serend zijn dan de traditionele behandefing. 
Er is echter vooriopig nog geen reden om an 
te nemen dat de labelingsprocessen die in gang 
worden gezet door jongerenadviescentra, 
minder stigmatiserend zouden zijn. Het is vrij 
naiet. om te geioven dat door het in hit leven 
roepen van een nieuwe _term — zoals een kind 
dat begeleiding of hulp nodig heelt — er geen 
stigmatiseringsprobiemen meer zouden op-
treden. Allen aen achte diversion van het 
jeugdrechtsysteem zou jongeren icunnen 
'oehoeden voor dc negatieve uirwericing van 
stigmatiscrende labels. Het creeren van nieuwe-
iabels.zal voor her labeiingsproces aauweiliks 
positieve tifecten opteveren: 
Moorstanders van diversion-programma's 
'oeweren dat jeugdigen die zewoonlijk wel 
her heie strarproces doorlopen, oak beat 
zouden vinden bij vorrnen van informele 
hulpveriening die-thans alleen voor gediver-
teerde jeugdigen zijn weggelegd. 
Het Ian inderdaad verdedigd warden datver-
oordeeide delinquenten gediscrimineerd 
worden omdat zij geen gebruik kunnen maken 
van de beschikbare humane huipverlenings-
insteilingen waar kinderen uit midden en 
hogere klasse gebruik van kunnen maken. 



Wanneer meerdere jongeren bereikt zouden 
worden, dan zou dit ook moeten leiden tot 
rninder deiinquentie. loch bestaat er tot 
nu toe te wein.ig zekerheid over de hier naar 
voren gebrachte ideeen om daar verdere 
(beleids)conclusies aan te kunnen verbinden. 
Een laatste punt is dat het vrij naief is cm de 
formele diversion te beschouwen ais een 
adequaat vervangingsmiddel voor het huidige 
sy'steern van informeie hulpveriening. 

Diversion en her recht op een eerlifice proces-
voering 
De aard van diversionprogramrna'S is dat ze 
maatregeien met zich mee kunnen brengen 
zonder dat de rechter zich daarover heeft uit-
gesproken. Hulpveriening zou dan plaats-
vinden buiten het rechtssysteem om, zodat 
stigmatiserende processen geen kans krijgen. 
Deze zogeheten stigmatiserende procedures. 
vormen echter wei de kern van het wetteiijk 

87" systeem, dat een ieder moet beschermen tegen 
niet getolereerde en niet gewenste ingrepen in 
hun leven. 
In de jeugdrechtspraak heeft men er altijd naar 
gestreefd am kinderen met problemen huip 
te bieden, zoais 'wijze' ouders dat plegen te . 
doen. De procedures zijn altijd 31 informeei 
geweest, juist omdat de reiatie tussen een 
volwassene en een kind niet gereguieerd kan 
worden door middei van dezelfde regeis die 
in de voiwassen strafrechtmechanismen • 
warden toegepast. Ree1s als her recht 
ten.eeriijke procesvoering wercien over 'let 
•igerneen ais onnociig beschouwd tn zeifs 
ais schadeiijk: unnociig omciat net recht op 
een „ter* proces 2ericht is teen een unrecht- . 
vaarciige.strafopieaging emi her jeuadrecht neeft 
immers nooit de intentie gehad um straffenci 
te zijn: schadelijk, omdat zuike regeis een 
aantasting zouden kunnen betekenen van de 
therapeutische processen. 
Dit•waren aan het begin van deze eeuw vol-
doende beweegredenen am her 'oeperkende 
recht op een eerlijk proces aan de kant te 
zetten en te experimenteren met een informeie 
rechtspraak, waarbij de aandacht voornameiijk 
was gericht op behandelingsvragen, in plaats 
van op de feitelijke schuldvraag. Dit experi-
mentele.systeem met onvoldoende waarLAngen 



voor rechtsbescherming bleek niet aan de 
verwachtingen te voldoen: het werkte misbruil 
in de hand en het was onrechtvaardig. Een 
bekend voorbeeld is het geval van de vijftien-
jarige Gerald Gault, die na het plegen van een 
klein delict, zonder een behoorlllke proces-
voering langdurige tijd onder behandeling werc 
gesteld. Dit geval bracht een ommekeer tewee; 
in de Amerikaanse kinderrechtspraak. 
De cirkel lijkt rut rond. Het Icinderrecht, voor-
heen het informele mechanisme van diversion, 
was sinds dit vonnis opnieuw gebonden aan 
wettelllke waarborgen bij het toepassen van 
diversion. Herrormers van het jeugdrecht 
schijnen Met veel re hebben geieerd van her 
verieden: zij beseffen kennelijk noch de on. 
verenigbaarheid van informaliteit en recht. 
vaardigheid, noch her feit dat goede bedoelinge: 
voldoende waarborg zijn voor de individuele 
vtijheid.. 

88 	Conclusies 
Het centric thema in dit art ikel is dat de 
huidige diversionprogramma's in feite even 
slecht zlln als de programrna's welke zij willen 
verrangen. Het wordt tijd dat men ophoudt 
om in enthousiaste en optimistische be. 
woordingen diversion re beschrijven en men 
zal zich nu eindelijk "eens serieus moeten 
buigen over het moeilijke vrapruk van wat 
feitelijk en pralctisch haalbaar is. Tenviji in de 
discussies, die tot nu toe gevoerd worden, 
wordt gesuggereerd dat de clienten in 
diversionProgranuna's jongeren moeten zijn 
die anders verstrikt zouden taken in het 
systeerm biijkt uit de prairrllic dat dezsgoecie 
becioelingen niet verwezerilillcr warden. 
Diversion Worrit niet aileen coegepast rot) 
jongeren die anders zouden rain opgesioten. 
mar ook bij jongeren die anders Met in aan-
mericing zoucien komen !Tor professioneis 
huip en aan de zorg van familie zouden 
worden toevertrouwd. Len belangrijke onder-
zoeksvraag is dan ook war de clienten in 
feite vanciaan komen: zijn het inderdaad 
jongeren die anders zouden zijn opgesioten 
of zijn het jongeren die anders met rust 
zouden zijn gelaten? 
Ook zou meet aandacht moeten worden besteed 
aan de rechtszeketheidsstelling binnen diversion. 
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De therapeutische, niet op straffen gerichte 
aard van diversionprograrnrna's is met een 
voldoende excuus voor de beroving van funda-
menteie, constitutionele vrijheden. 
Men moet zich realiseren dat bij het steeds 
meer toepassen van diversion-programma's 
niettemin het deelnemen daaraan als een 
stigna kan worden opgevat. 
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Algemeen 

1 
Feijibriet. G. J., H. J_ Heyboer en J. van Straten. 
Terugblik op .-Security '79. 
Tlicischritt voor tie politic. 11e jng.. ix. 12. december 
1979, biz. 664-674 (N). 

De auteurshlilcken terug op Security 1979: de Yak-
bears op het gebied van beveilir.ng en bewaiang die 
oictober hi. in Utrecht gehouden 'vette Zlj constare-
ren dot de behoeite aan beveiiiPing gegroeid is en nog 
steeds gotende is. Na ertige beschouwingen over 
deze - roenerning wordt aanciacht 'Qtr. -zed tan tie ope-
ningstoespraak van Minister De Rafter die o.a, dein-
stelling van nvee adviescommissies aankondigde. 
Voores wordt door de auteurs in her kart de inhoud 
weergegeven van de lezinigen die gedurende de beim 
werden gehouden door. Ellis (beveiliging van VIP's 
in auto's), Conley (analyse en prognose-van her get-- 
drag van crimineel georienteerde groepen), Ho/el (de 
rot van het toeval bij de criminele strategic en Ma-
daadpreventie), Westphal (optische en elektronische 
bewakingssyitemen), Von tur ilfahlen (beveiliking 
van rekencentra), Diflaterltuis en Janssen (het ge- 
lingsliatroon bij overvaLlen), C7utterbuck en Aforphew 
(bestajding van terroristische activileiten) en Taylor 
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en Keimpema (bouwkundige voorzieningen ter be-
veilioinc van criminaliteit). 

2 
Maarseveen, H. van. Dag, zeventiger faren. 
Nederlands juristenbiad. 54e jrg., nt. 45/46. decem-
ber 1979, blz. 1009-1014. 

Wat hebben de zeventizer jaren betekend voor het 
juridische beroep, het recht en de rechtswetenschap? 
De schrijver signaleert een aantal tendensen: de ont-
wikkeling van het beroep van jurist :Lis zodanig: de 
verwetenschappelijking, de vermaatschappelij king 
en de vermenselijkine van de professie: op het gebied 
van het onderwijs zijn de eisen veel hoger dan dertig 
jaar geieden: de opleiding is sterker verwetenschappe-
lijkt en daardoor minder beroepsgericht. Op het 
gebied van het juridisch denken ziet hij het topisch 
en beginseldenken als belanirsijkste produkt van de 
jaren zeventig. Ten stone geeft hij cijfers die de indruk, 
dat het al groei is wat de klok stoat, niet bewijzen 
ma= wet illustreren. Hij concludeert dat het beroep 
bloeit, de toeloop goot is en het enthousiasme zeer 
levend. 

3 
Myren, R. A. The role of state government in crimi-
nal justice higher education. 
Journal of criminal justice, 7e jrg., nr. 2, zomer 1979, 
blz. 109-123 (USA). 

De hogere opleidingen voor functies in het justitiEe 
apparaat van de Verenigde Staten hebben zich snet 
ontwikkeld als een verbijzondering van de studiepro-
gamma's voor sociologic, sociaal werk, politieke 
wetenschappen en rechten. Hec iniciatief voor de 
verschillende.sruciieprogramma's. die zewounlijk aan 
overheidsinstituten worden oncierwezen. !let bij de 
desbetreffende stoat of bij het instituut. De prograrn-
ma's moecen door de campusautoriteicen :ion de 
behoeften worcien vecoetst. De Iodise .reiden moecen 
door de desbetreffende mat worcien genoceerd,. zer-
will reverts de instemming benodigd is van de ver-
schillende Roden voor de coordinacie van :let huger 
onderwijs..3ij de beoorcielinz worcit zekening gehou-
den met de achtergronci van deze ?tog:ammo's en .  
met de opvactincen van politie-opieidinescommissies, 
en organisaties van advocaten en onderwijsrnensen. 
Et wordt enigerrnate rekening gehoucien met de me- 
ningen van de studen ten en minderneidsgroeperingen. 
De verantwoording voor her initieren van de program-
ma's ligt bij de opleidingsinstituten zeif, ter.vij1 de - 
betreffende stoat bepaalt of er behoefte is adn afge-
studeerden in deze studierichting en waakt over de 
continufteit en de kwaliteit. 

• .Met literatuuropgave. 



Strafrecht en strafrechtspieging 

4 
Mgrs., N. E. Jaidooi VOOP ten verdediging. 
Advocatenblad, 59e frg., nr. 19, november 1979, 
biz. 433-440 (N). 

bit mikel behandelt de naval van de commissie 
Schaffergedaan op de verdedizers in de eerste straf-
zaak Menten. be bezwaren van de schniver richten 
zich vooral tegen de werkwijze van de commissie, 
walks resulteerde in het uiten van aware beschuldizin- . 
gen aan het adres van (soms reeds overleden) perso- 
nen. Alle vijf aanIclachten van de commissie-Schaffer 
tegen de verdedigers worden in dit =liar onderzocht 
en niet steekhoudend bevonden. Integendeel, de 
taadslieden hebben vanuit eeri zeer moeilijke positie 
opererend, staande tegenover een incompetente tech-
ter van instructie en een sterk bevoordeelde rusting, 
getracht nog zoveel als onder die omstandigheden mo-
gen* was, de belangen van de verdachte met de wei-
aige, Wen toegestane rniddelen te verdedigen. Van 
enig gebruilc, mat swan misbruik door Kortenhorst 
van zijn positie als voorzitter van ddTweede Kamer 
is de schrliver niets gebleken. Concrete aanwijzingen 
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	in die richting had de commissie evenmin hoven tafel 
Itunnen brengen. 

$ 
Bridges, J. H.. L T. Gandy, and J. D. Jorgensen. The 
case for creative restitution in corrections. 
Federal probation, 43e jrg., as. 3, september 1979, 
blz. 28-35 (USA). 

'Creative restitution' (creatteve schadetoosstelling), 
isvoigens de schrlivers een alternatiee voor en eta 
aanvullirtg op veei van de reeds toegepaste en 'oaken-
de praktijken op her gebied van de strairechrspieging 
en resocialisatie.. tilt het onderzoeit van Gandy aux 
de pubLieke opinie Over cr.eatieve schacieloossteding -
(waarbij de gestate door etgen dispanning weria 
aan schadeloosstelling van het stachrofferi en cradi-
donele opvarcingen over de functies van haat (ver-
gelding; bescherming van dewaatschappij, :dastard:- 
king, rehabilitate) bleek .dar Cr veei voorsranders 
warenvoor het idee van crearieve schacieloossteiling. 
Hierisij swat her Wee van de wederkerigheid centraal, 
waarrnee votdaan is aan her vertangen van de samen-
leving am te stratIen en waarbij de overtreder zijn 
schuld kan vereffenen door social dienstbaar te zijn 
in pints van eenvoudig tin tijd uit te zitten. 
Met literatuuropgave. 

6 
Brururinkhuis, A., en I. van Westerlaak. Can klachr-
rah: toot nvakzinnigen: an leemte in de wet. 
Nedertands juristenblad, 54e jrg., as. 45/46, decem-
ber 1979, biz. 1019-1021. 



93 

In december 1977 werd in een kinderpension in de 
buurt van Nijmegen een zwakzinnig meisje seksueel 
misbruikt door een huisgenoot, een getrouwd vol-
wassen familielid van de eigenaresse van het pen-
sion. Deze afschuwelijke gebeurtenis was de aanlei-
ding tot o.a. een juridisch steekspel wear in juli 
1979 een eind aan kwarn. Het gerechtshof in Am-
hem.besliste dat een strafvervolging in deze zaak 
`niet met enige kans van slagen zal kunnen worden 
ingesteld, daar deze tot niet-ontvankeLijkverklaring 
van het Openbaar Ministerie zou moeten leiden'. De 
reden hiervoor was een leemte in de wet, waar de 
schrijfsters als advocaten aan de kant van het slacht-
offer mee geconfronteerd werden en wear zij hierbij 
andere juristen op attent w -illen maken. Het gevolg 
van deze leemte is narneiijk dat isle klachtdelicten, 
gepleegd tegen zwalczinnigen boven de .16 jaar niet 
vervolgd kunnen worden. Op seksueei misbruik van 
deze zwalczinnigen (can niet strafrechtelijk worden 
gereageerd. Op de oorzaak hiervan wordt nader in-
gegaan. 

7 
Dijkstra, A. :Winimumloon en strafrecht. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 44, 15 decem-
ber 1979, blz. 989-996. 

Het. aantal gevallen waarin de Wet op het minimum-
loon worth overtreden is onaanvaardbaar hoog, zo-
(tat moet worden gezocht naar wegen om te komen 
tot een betere handhaving van deze wet. De auteur 
constateert dat de overheid zich tot nu toe zeer 
terughoudend heeft opgesteid wat betreft het even-
tueel opnemen van een straisanctie in de wet. Het 
ZWartboek Onderbetaling van de Katholieke Werken-
de Jongeren pieit zowel voor strarbaarstelling in de 
Wet economische delicten aLs voor toepassing van 
gevangenisstraf. De auteur is ech ter van mening (tat 
gevangenisstrai oo praictische orobiemen zai stuicen 
en naar verwachting . niet meet preventier: zai werken 
dan pidboece. Wat de WED betreft. :neent iii dat. 
zerder bezittning is zeboden over de 'rang of ..ms 
iuidige straf- en strafprocesrecnt nog , vei voidoen 
Ian de eisen van ue cijci. dan cat :net dicrekicen 'fun 
'net wericingsgebied van de WED worcit vergrooc :oc 
Outten tie grenzen waarvoor zij s ingevoerd. Omdac 
de chneirechtedjke hancihaving van de Wet op het 
minimumioon cc passief is. moet het stralrecht een 
aanvullende mak verrichten. Upsporing, en vermi-
ging ciienen volgens de schrijver te leicien — aaast 
bestraffmg wegens de wetsovertreding — tot het op-
leggen van de verptichting cot betaling van het achter-
stallig loon. 
Met literatuuropgave. 

3 
Geis, G. Lord Hale, witches and rape. 
British journal of law and society, Se jrg., nr. 1, 
zomer 1978, bit. 26-44. 
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Dit artikel tegt een verband tussen hekserd en vet-
krachting. Dat recht en praktijk vervuld zijn van 
vrouwenhaat bLijkt uit het felt dat bepaalde normen 
die gehanteerd werden in 'neksenprocessen bijna 
diametraal staan tegenover normen op vergellikbaar 
gebied bij•verkrachtingszaken; in beide aevallen zijn 
zij echter ten nadele van de vrouw. Sir Matthew Hale 
dient its katalysator voor het onderwerp van dit 
artikel. aangezien hij een ducat belangrijke rot 
speelt in de geschiedenis van towel hekserij its vet-
)(radiating.. Hale zat eon van de belangrijkste 17e-
eeuwse Engelse helcsenprocessen voor, warbij hij 
twee vrouwen ter dood veroordeelde. In zijn Historiu 
Placitorum Coronae uit 1736 formuleert Hale prin-
cipes, die in buitengewoon grow mate de huidige 
Angelsalcsische rechtspraak in verkrackartzszaken 
bepalen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Hybets, J. H. The impact of legalization on illegal 

' gambling participation. 
Journal of social issues, 35e jrg., us. 3. zomer 1979, , 
blz. 27-35 (USA). 

De auteur ondeaoekt Mt effect van legalisatie van 
illegal), kansspelen. Voorstanders van legalisatie zijn 
van mening cLat legalisatie van een spel de gokkers 
van illegale naar legate kanalen zal sturen. De illegale • 
organisators taken daarbij hun inkomsten kwijt die, 
anis wordt Mweerd, gebruikt worden om Indere 
Ilegale activiteiten van georganiseerde misdaad to 
financieren. Tegenstanders van 'palisade zeggen dat 
legaiisatie van spelen zal leiden tot een toenarne van 
illegnat goklcen, doordat de bevolking inn gokken 
wordt blootgesteld en doordat er van de toegeef-
!like houding van de overheid tegenover vroegere 
illegale activiteiten een generaiiserende wericina 
;aim be kerraraag hierbij is of legate en illegaie 
kansspeien eikaars compiernenten of substiruten zijn. 
De auteur .baseerde hair ontierzoek op agevens die 
verzameid.zijn in de 'Gambling in-America study'. 
Het blijkt dat speien met vergenjkbare strucmren en 
psycholoischericenmerken compiementair apt. 
D.)v.zL rnensen die an her enprneedoen zijn general 
oak Lan her andere met to ben. ander daarbij op 
wetteidke status to tetten. Niet verzeiijkbartspeien 
zijn substituten voor eikaar. 

10 
Leman. S. T. A plea for the reformation of the plea 
bargaining system. 
Law enforcement news.-5e jrg., nt. IS, 10 september 
1979, blz. 10-12 en us. 16, 24 september 1979, 
blz. 14-16 (USA). :  

'Plea bargaining' is een proces waarbij de verdachte 
schuld bekent en alziet van een gerechtelijk onder-
tacit, in nail voor een bepaalde tegenprestade, zoals 
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bijvoorbeeld een lagere straf die overeenzekomen 
worth met de rechter. Een basisvoorwaude bij deze 
relatief snelle en pijnloze procedure is dat de ver-
dachte schuldig is. Zonder 'plea bargaining' zouclen 
de gerechten niet goed kunnen functioneren. Het 
totale gerechtelijk onderzoek wordt daarom 
gemaakt: degene die daarvoor kiesten veroordeeld 
wordt, krijgt een hogere straf. De auteur bepleit een 
wijziging van het 'plea bargaining' systeem. Ecn ver-
dachte die kiest voor 'guilty plea' ziet af van grond-
wetteiijke rechten. Men moet er derhalve van over-
tuigd zijn dat de 'guilty plea' vriji.villig en weiover-
wogen tot stand gekomen is. Het huidige functione-
ren van 'plea bargaining' bevredigt noch de verdach-
ten; noch het publiek. Er zullen daarom procedurele 
richtlijnen ontwikkeld en ingevoerci moeten worden. 
Pas clan zal er sprake zijn van een adequate bescher-
ming van de beiartgen van zowei de verdachte als de 
samenleving. 
Met literatuuropgave. 

11 
Mangione, T. W., and F. J. Fowler Jr. Enforcing the 
gambling laws. 
Journal of social issues, 35e jrg., nr. 3, zomer 1979, 
biz. 115-128 (USA). 

Er bestaan veei tegenstrijdige meningen over de hand-
having van de wetten op de kansspeien. Dit is goten-
deeis te wijten aan een gebrek aan overeensternming 
onder burgers, politie en officieren van justitie over 
de doeisteiling en de wijze van handhaving. De auteurs 
zijn van mening dat de wensen van de plaatseLijke 
burgers de belangijkste leidraad moeten zijn bij het 
vaststeilen van prioriteiten. omdat de publieke nor-
men van otaats cot piaats verschillen. De auteurs on-
derscheiden vier huns inziens 'oeianr..ijksze objecren 
van handhavinz. Zij komen cot de conciusie dat 
siechts 	zwee — gokken in openbare getegenne- 
den en commercieei goicken l'5ookmakers' ri 
'numbers operators') — poiirie-optreden effect zai • 
hebben. De auteurs doen aanbeveiingen c.a.v. de 
ianieni,vericing zussen boUtie tn 0. v. J. bij de hand-
:laving van plaatseLijke wetten op de kansspeien. 
Met literamuropgave. 

12: 
Mulder. C. E.. Over alternarieven in de reniasrelegging. 
AbeIs, 1. M.. en J. F. Nijboer. Tegen alternaneven in 
de bewezenverklaring. 
Nederiands juristenbiaci, 54e jrz., nr. 42. 1 d.ecember 
1979, biz- 951-959. 

In een polemiek met Abets en Nijboer (NJB 1979, 
p. 200-205) betoogt Mulder met behulp van logische, 
taalkundige en juridische argumenten dat van alterna-
tieve bewezenverkiaringen in strafzaken meer gebruik 
kan worden gemaakt clan momenteel het geval is. 
Hij relativeert de betekenis van een keus uit alterna- 
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tieven in de tenlasteleatng door de feitenrechter wan-
nest die keus niet van betekenis is voor de strafrech-
telijke %reordering van het tenlastegeiegde. Hij schetst 
de consequenties hiervan voor de girondslag van het 
onderzoek door de feitenrechter, na venvijzing door 
de Hoge Read. Abelson Nijboer stollen daarentegen 
dat de strairechter in eerste exile; zelfstandig verant-
woordelijk is voor de soliditeit van run beslissing. 
Daarbij moot hij ervan uitgaan dot van hem in prin-
cipe eon detinitieve beslissing wordt veriangd. De 
vraag of de rechter in de bewezenverklaring altema-
dove forrnuleringen mag laten staan wordt niet opge-
lost door argumenten ontieend aan de logica on de 
lingulitiek. be minim die men de rechter bij het op-
steilen van de bewezenverklaring gunt is othankelijk 
van de interpretatie van de wettelijke bewijsregeling. 
Doze interpretatie berms: in laatste instantie (mode) 
op rechtspolitieke overwegingen. 

13 
Schouten. M. Len mnand piketdienst in Amsterdam. 
Tddschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 6. novem-
ber/december 1979, blz. 285-297 (N). 

be aanleiding voot dit artikel is eon door de auteur 
verricht onderzoek near het functioneren van de pi-
ketdienst. In 1977 word aan alto piketadvocaten to 
Amsterdam eon aantal vragenlijsten toegestuurd met 
het verzoek om voor elke in de maand februart inver-
zekeringgestelde client eon [list in to vullen. be respons 
bedroeg 85% wandoor 229 taken konden warden 
venverict. Geihformeerd word near de invthed van c.a. 
de aard-van het delict en de persoon vartde verdachte 
op het functioneren van de piketdienst en op devor-
dosing tot bewaring..0oic het verloop van het contact 
van de raadsman met de rechercheur en de client 
ward onderzocht, evennis de vraag. in hoeverre reeds 
beiangrijke prejudicierende momenten hadden pleats- 
gevonden (verhoor. bekentenis. proces-verbaal 5n 
voorlopige hechtenis) voor de- komst van de roads-
:non. Uit het onderzoek blijkt ciat door het invoeren 
van de piicetdienst de macisiietien meer mogedjkheden 
bebben gelcregen om . cie.proceciure to beinvioecien.. 
zeker wanneer aj de client al in eon vroeg stadium 
bezoeken. On de !max of zij corder bij bun client can-
wezig haciden wilien zijn go/ center siechrs 16% 'Pan 
de raadslieden eon bevestigend antwoorci. 
Met literatuuropgave. 

14 
Sony/incl. H. D. Vikrimologie in der Praxis van 
?cacti und Jusriz. 
Kriminalistik, 33e jrg.. nr. 11. november 1979, 
blz. 514-519 (13RD). 

Wanneer men werkaaamheden van politie en justitie 
vanuit victimologische gezichrspunten ondenoekt, 
komt men al snot tot de conclusie dor de praktische 
relevantie van de theorie over het gedrag van-het 
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slachtoffer ;rioter is dan algemeen verondersteld 
wordt De politiestatistiek is voor de omvang van de 
geregistreerde criminaliteit afhankelijk van her ge-
drag van het slachtoffer. Wanneer een slachtoffer 
van een strafbaar feit geen aangifte doet, wordt het 
deLict hoogstwaarschijnlijk niet geregistreerd. On-
derzoeken wijzen uit hoe goot het aantai onbeken-
de delicten is. De auteur gnat in op de mogelijke 
argumenten voor het met aangeven van een stralbaar 
feit. Vervolgens komt de rot die her slachtoffer in 
het totale strafproces speelt aan de orde, waarbij 
o:a. aandacht geschonken wordt aan problemen 
road het bewijs. Daarna wordt ingegaan op de vraag 
welke delicten van de zijde van de dader en weike 
van de zijde van her slachtoffer tegengegaan kunnen 
worden. Tot slot bespreekt de auteur het vraaastuk 
van de schadeloossteiling van het slachtoffer van 
een straibaar felt 
Met literatuuropgave. 

15 
Verrijn Stuart, H. Verdediging in verkrachringszaken. 
Advocatenblad, 59e jrg., nr. 20, december 1979, 
biz. 461-465 (14). 

In dit artikel worden discussie- en herkenrtingspun-
ten aangedragen road het thema verdediging in ver-
krachtingszaken. Over de uitbanning van verkrach-
ting zijn gote goepen vrouwen her eens, de midde-
len echter worden gewikt en gewogen. Zo is ook her 
strafrecht als middel ondersverp van discussie. Her is 
onjuist te menen dat er zoiets bestaat als 'de ferni-
nistische opinie'. De schrijfster schetst enige soorten 
advocaten. Er zijn er die menen dat vrouwen met 
onderdrukt warden, dat vericrachting niet bestaat of 
dat verkrachting geen Lilting van vrouwenonderdruk-
king is. Er zijn advocaten die de ieministische :maiy-
se.van verkrachting oncierschrijven. maar die rienken 
dat zij het slaciatoifer in her bijzoncier en Yrouwen 
in her bigerneen aiet schaden ais zij een verkrachter 
7erdedigen. Ook zijn er advocacen. die menen ',tat je 
ten verkrachtingszaak toch necies :cant doen'. De 
3cariji-ster 3eeft .enige voorbeeicien van conduit 
vijanciige opmericingen door acivocaten in en om de -
rechtszaal en schetst e probiernen van een advo-
aat die .  'het aeries w-ii doen'. Ten siorte wijst zij op 

twee mogelijichecien in de strijd tegen de verkrach-
ting: de voeging als beiedigcie partij (332 SY) en de 
civieie schadevergoedingsprocedure. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologic 

16 
Brown, W.  K.. and It J. Cable. Social adaptation of 
former delinquents. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology. 23e jrg., nr. I, 1979, 
blz. 117-123. 

In tegenstelling rot vroegere onderzoeicingen, die 
- crop gericht waxen de oorzaken op te sporen van 

delinquent gedrag, is het doe! van den schrijvers te 
onderzoeken war jeugdige delinquenten erroe 
beweegt hun vroegere leetwlize op te geven. Er von-
den text aantal interviews plaats met recidivliren en 
non-recidivisten, waarbij belangrlike verschillen van 
karakter aan her licht kwarnen. Cevraagd werd on-
der meet naar de volgende categoriein van gegevens: 
vroege jeugdervaringen, schooineftild, gezin. :earns, 
institutionalisering, overtredingen, gectragspatronen 
direct na de detentie en gedragspatronen titans. De 
aldus verzamelde gegevens rotten na analysering van 
dienst laymen zijn bij beleidsontwikkelingen in de 
zorg voor jeugdige delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

17 
Davies, C. Leben, Yerbrechen.und flancialismus in 
einem 'ProblemvierteE von Merseyside, England. 
Krirninologisches Journal. 1 le jrg., nr. 3, voorjaar 
1979, biz 165-191 (BAD). 

In een zorsgruldig geselecteerde zgn. probleemwijk 
van de Engeise stad Merseyside. wercien.132 bewo-
ners cLm.v. eta interrievi onderrraagcL Ook vonden 
algemene gesprekken en observaries pints. Her ging 
er aan de ene !cant am out te weren hoe vaair zij slachr-
offer geween waxen van misdniven, vandalisme en 
agressief gedrag. Aan de andere kant 'Nerd hun in- 
stalling ta.v. rent, orde. misdaad en swat gemeren. 
Tot de being:n*3re ulticomuen behoorden: ten .  
onverwacht tang op-misdaad 'oerrekking.hebbend 
siachtofferclifer, ten strenge hooding en eta ge- 
aeiszdheid tor straiten tar. de darter. bewondering 
-poor en vertrouwen-in de polite.. ten slecins zering 
verrrouwen in it rechrbanken. hes rdwezig ziin van 
nvoetens van saamhotigheid in de soothe berreidcin-
gen, her toekennen van eta tore berakenis aan huis 
en haard, ten onvenvacht hoge mate van and-so-
tint gedrag bij kinderen jonger dan hen jaar. 
Met literatuuroprave. 

13 
Dijk, J. J..M. van, en N. Nijenhuis.Ja zeggen, fret 
doen? 
Tlidschrift voor cruninologie, 21e jrg., its. 6, novem-
ber/december 1979, blz. 257-273 (N). 

De auteurs hebben een onderzoek gehouden naar de 
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overeenkomst tussen verbale attitudes an feitelijk 
gedrag bij angstgevoeiens ten aanzien van criminali-
teit De eerste fase bestond uit een post-enquete 
onder een aantal inwoners van Den Haag waarbij hen 
gevraagd werd wat zij gewoonlijk doen als 's avonds 
na tienen nog wordt aangebeid. In het tweede onder-
deei werd bij 119 geenqueteerden zes maanden later 
(december 1978) de feitelijke reactie geobserveerd 
op het aanbellen door een vreemde enqueteur 
omstreeks den uur in de avond. Het derde onder-
deel bestond ten siotte uit een mondeiing inter- 
view rriet dezenen die opendeden en een teiefonisch 
interview met de anderen. De resuitaten wezen uit 
dat ongeveer drievierde gedeelte zich bieek te zedra-
gen overeenkomstia hun uitgesproken attitude. De 
motieven die de proefpersonen voor hun gedrag op-
gaven waren eveneens in de overgrote meerderheid 
van de gevailen daarmee in overeenstemming. Slechts 
e 10% van de respondenten reageerde inconsistent 
met hun attitude zodat de auteurs conciuderen dat 
bij toekomstige hypothesetoetsende onderzoeken 
naar de angst voor criminaliteit op goede gronden 
gekozen kan worden voor tie onderzoekmethode 
van de gestructureerde enquite. 
Met literatuuropgave. 

19 
Lejins, P. P. Criminogenese. 
Revue de science crimineile et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1979, biz. 497-511 
(F). 

In dit artikei, dat een 'bijdrage vormde 'foot het inter-
nationale congres van criminoiogen cc Lissabon 
(september .1.978), bespreekt de auteur de z.L zote 
veranderingen die zich 'nebben voorgedaan op het 
terrein van de etioiolde van het crimineei gedrag 
nncis net vorige congres ciat in L977 in Sei.7acio ge-
houden tyerd.. Voigens hem vincit er een ciraszische 
herori6r.tatie piaars met betrekicing r.ot ue resociali-
iatiegeciachte. .Ls oorzaken noemt ii o.a. .te :eieur-
iteilencie resuitaten van de resocraiisatie. de wens am 
:erug ce keren cot :neer bestraffencie sancties. ,ie in- 
'toed van de rnensearechtenbeweging en wiiziT.ngen 
in de otwattingen van de dberale inceiligentsia. Vet-
voigens worcit aandacht besteeci aan tie iabeling- 
theorie die met zich rheebrengt fiat ecioiogisch on-
derzoek zich op de maatschappii zeif zai :noeten 
richten. aan enkeie nieuwe 'oenaderingen binnen het 
k.ader van vroeaere onderzoekinien naar ac oorzaken 
van crimineel gectrag, zoals de biolosische cdminolo-
gie, an aan enkeie nieuwe soorten van crirnineei ge-
drag- 

20 
Mayhew, P. Defensible space: the current status of 
a crime prevention theory. 
The Howard journal of penology and crime preven-
tion. 18e jrg., nr. 3, 1979, biz. 150-159 (GB). 
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Newman heeft in zijn werk 'Defensible Space' 
(1972) als geen ander de gedachte gepropageerd dat 
de architectonische vormgeving van de omgeving 
eta belangrijke rot kan spelen bij de preventie van 
criminaliteit De auteur vat enkele van de kritieken 
samen die dit werk heeft opgewekt ea bespreekt de 
resultaten van diverse onderzoeken waarbij rekening 
is gehouden met de opvattingen van Newman. Al-
hoewel die resultaten uitwijzen dat er slechts een 
gering verband bestaat tussen de yormgeving van de 
omgeving en de hoogte van de criminaliteit. is de 
auteur van mening dat de mogelijkleden nog net 
uitputtend zijn onderzocht Zo is bijy, nog revel 
gewerkt met aanpassing van bestaande gebouwen 
terwijI juist bij geheet nieuwe projecten de resultaten 
maximaal zullen ruin. Nlettemin is hij van mening 
dat van de theorie van Newman geen overdreven ver-
wachtingen mogen warden gemaakt Oak rat aan-
dacht moisten warden besteed aan social° variabelen 
en praktische problemen bij de toepassing. Verder 
bestaat het gevaar van verplaatsing en en publiek 
dat rich weinig San beveiliging gelegen lac liggen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Seidman, R. B. Why do people obey the law? 
British journal of law and society, Sc jrg...nr. 1. 
tamer 1978, blz. 45-68. 

Wil een wetsverandering succes hebben, dan moeten 
de makers kunnen voorspellen of degenen tot wie 
de nieuwe wet rich richt deze sullen gehoorzamen. 
Deze vraag berust op de beantwoording van eta 
andere flaws waarom zouden zij? Deze benadering 
wijkt sterk al van de conventionele, waarin de wet 
gentian wordt als en weentave van de warden en 
standpunren van de rnaatschappij. Sociologische 
theorien over de overeenstemining in waarde-oorde-
len komen rot dezeirde conclusie. Zij onnviiken iris 
de centrale vraag waarom mermen san dc 'Vet gehoor-
zamen en mag,en zich daarentegen alleen waarom 
de wersovercreder her niet doer. In di: anikei wordt 
;ern& ciat iemand uitsluitenci een reel zal gehoor-
zamen. ais Cr ten regei bestaat waarvan hij op de 
hoogte is—wanneer hij in de geiegenheici is en de be—
?mimic ;melt om cegenoorzamen. n hij onderkent. 
Mt het in tin belang is am e genoorzamert One 
steiiing wordt besproken en de hand van her ver-
schijnsei van omkoping op hoog niveau. 
Met Literatuuropgave. 

Reciassering 

Fishman, S. 1.3-. and A. S. Alissi. Strengthening 
families as natural support systems for offenders. 
Federal probation, 43e jrg., nr. 3, september 1979, 
blz. 16-21 (USA). 
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De auteurs tonen aan de hand van een case-study 
aan, hoe belangrijk her is in tijden van crisis her se-
zin van de delinquent te steunen. Her is een vorm 
van hulpverlening zowei aan de delinquent us aan 
zijn gezinsleden. De bestaande literatuur onder-
streept wet de noodzaak van hulpveriening., maar 
biedt geen concrete progra.mma's. 'Women in 
Crisis' is een hulporganisatie. opgericht in 1977, die 
werkt met vrouwelijke, zeschoolde 
waardoor de lcosten gering zijn. Deze hulp bij crises 
in het gezin blijkt bij de speciiieke aanpassinzspro-
blemen aan de samenleving, die het zevolg zijn van 
de detentie, een belangrijke steun bij de resocialisa-
tie van de gevangenen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

23 
Frank, B. The American prison: the-end of an era. 
Federal probation, 43e jrg., nr. 3, september 1979, 
blz. 3-9 (USA). 

Van tijd tot tijd is het gevangeniswezen in het 
nieuws, daar gevanzenen pro testeren tegen hun leef-
omstandigheden. De auteur tracht de invloed van 
het begrip resocialisatie in de beweg.ing tot hervor-
ming van het gevanzeniswezen te peilen. Hij plaatst 
de twee opvattingen van istraf is vergeiding' en 
is een afschrikwelckend midder tegenover eikaar en 
stet dat zij geen van beide voldoen. Er is nu een 
sterke beweging op gang gekomen die zich resociali-
sate in de vrije maatschappij ten doe steit. De zich 
daarbij ontwilckeiende alternatieven voor de gevange-
nisstraf roepen een nieuw steisei van commie en 
toezicht in het leven ciat echter zepaard zal saaan met 
en verrnindering van inciividuele rechtsbescherming. 

Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

24 
Goossens. L. C. P. Client. ,oarient of,:recierzneercie? 
Enige .kantrekeningen-bii de rerimpostrie -.'an oaser-
vanal. 
Proces. 524 jrz.. ar. 	tn 12. aovember n ci.ecernOer 
1979, olz..257-266 en 293 - 299 IN). 

In dit artikei 'oeoogt de auteur een aantai probiemen 
rond het Pieter Baan Centrum aan te stippen en 
daarbij enkeie suggesties te doen om deze vragen op 
te heideren. Eerst gnat hij uitvoerig in op de rechts-
positie als 'verciachte'. Hoewet de persoon in het 
Pieter Baan Centrum is om geobserveerd te worden. 
wordt hij beschouwd als gedetineerde, omdat her 
P.B.C. de status van een huis van bewaring heeft. Een 
under belangengebied van iemand die in her P.B.C. 
wordt geobserveerd betreft het juridische gehalte van 
de uitgebrachte adviezen. De prirnair forensisch-
psychiatrische conclusies plegen uit te monden in 



adviezen aan de tech ter. Deze adviezen berusten op 
vaak voor juristen onduidelijke gedragskundige 
criteria. Bij de rechupositie van de observandus 
merkt de auteur op dat er grote onbekendheid is 
met de gebruikze observatietechnieken. Er is geen 
sprake van geheinninnigheid, het is gewoon can rela-
tioneel gebeuren. Men beoogt in het P.B.C. de gede-
tineerde zo min moceillk te psychiatriseren. Soms 
wordt echter op het P.B.C. iemand aangemeld die 
men als patient zou kunnen categoriseren. In veet 
gevallen gnat het clan am psychotici. Den !amen 
nogal war problernen geven. Mn het slot van zijn 
artikel concludeen de auteur o.a. dater nogat war 
onduidelijkheden bestaan in de rechtspositie van de 
gedetineerde op het P.B.C. en dac oak de opname-
criteria niet erg duidelijk zijn. 

25 
Langman. L. and I.. V. Kaplan. The crises of self 
and state under kite capitalism: a critical perspective. 
International journal of taw and psychiatry, le jrg., 
its. 4, 1978, bLz. 343-374. 

Terwijl politicologen wijzen op de crisis waarin de 
staat verkeert. crachten psycho-analytische cheoretici 

102 	modellen te vinden am de crisis in het gevoel van 
eigenwaarde bij hun patienren te verklaren. Volgens 
de schrijvers verkeen de kapitalistische stint in een 
crisis die politick gezien towel van economische als 
van tegitieme aard is Voorts doet rich het verschijn-
sel voor van ten opvallend roenemende pathologic 
van de menseilike pest De schrrivers tcachten ten 
denkraam te ontwilckelen•waarrnede daze verschijn-
selen integraai lcunnen worden verlclaard. Hun uit-
gangspunt is — via de rheorieen van Hegel betreffende 
de Staat — Manes analyse an de verstreemding ten 
gevalge van de sociale en arbeidsverhoudingen in het 
kapitalistisch produktiestelsei. Hierbij 'oasenn zij 
rich vooral op de Frankfurter School. Achtereenvol-
lens komen de volgende hiciperken ier sprake: het 
vroege kapitalisme, de midden-periode van het kaisi-
talisme en het cildperk an de grothste Inclustriele 
ontwikkelinic — daarbij wOthen de tilosofische nth- ,,„„ 
mingen alt diejciiden en-de parithiogie van bet zed' 
Cesproken. 
Met liceratuuropgave. 

25 
Sadoif. It L. Developing community mental health 
center — cnminal jusrice system interactions 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
rit 4, 1978, biz. 427-436. 

Ale gevolg van wetswijzigingen warden in de Ver-
enigde Staten rrestelijk gestoorden voorcaan alleen 
dan onvrijwillig in psychiatrische inrichtingen ge-
plaatst wanneer is beslist 7 an dat met de grootste 
terughoudendheid — dar ze gevaar opieveren voor 
zichzelf aide samertleving. De schrijver bespreekt 



De. patientenbeweging is vooral een vorm van piaats-
vervangende emancipatie gv.vorden. Niet-patien ten 
en ex-patienten hebben zich inzezet om de belangen 
van de pationten te behartigen en de beeidvorrning 
over de psychiatrische patidnt te verbeteren. Suiten 
de hoofdstroom van de patientenbeweging zijn er 
door in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen pa-
tienten wel degelijk initiatieven ontptooid om zeif 
voor hun eigen belangen op te komen. Dat heeft er-
toe geteid dat in meer dan de heft van de 41 inrich-
tingen die Nederland tett, bewoners of patienten-
raden, patientenpariementen en pationtenverenigin-
gen werden opgericht. Al snet bleek dat de patidnten-
raden zich niet in een radicale richting ontwilckelden. 
Ze bleven nauw aan de inrichting gebonden en voet- 

103 	den zich dear vaak ook zee: mee verbonden. De au- 
teur wil een beeld geven van. her werk van de patien-
tenraden en duidelijk maken war de functie van de 
patidntenraden is, zowei voor de patient als voor de 
inrichting. Hij maakt daarbij hoofdzakelijk gebruik 
van de uitkomsten van twee onderzoekingen. Het 
ene is een enquite onder de deeinemers aan de 
landdag van patientenraden in 1978. Hen werd een 
=cal schrifteilike vragen voorgeiegd over her func-
tioneren van de pacidntenraden en her nut van de 
landellike dagen. Het andere beheist een verstag van 
ten door de ■,verktfroep rechtspositie pacienten in 
psychiacriscne ziekenhuizen in 1977 zehouden on-
derzoeic. waarbli zowei de direct:es ais de oatienten-
vertegenwoorciiginzen van de 41 ligemene psychia- 
.±,sche ziekennuizen wercien aangescnreven: 

de probtematiek van de opvang en behandetinz van 
de voormalige patienten in de vrije maacschappij an 
geeft aanwijzingen voor de oplossing daarvan. 

• 27 
Schnabel. P. Patientenraden in psychiatrische inrich-
tingen. 
Maandblad zeestellike volksgezondheid, 3Se jr., 
nr. 1, januari 1980, biz. 32-49 (N). 

:tinderoescherming 

23 
Dijk„ P. "an. De inrernationaie. oescherrniny ',amuse 
rechten win her kind. 
Tijdschrift voor Camille- en jeugdrecht. le . jrg., ni. 6 
hovember 1979, biz. 165-130(N). 

De auteur vraagt zich in dit artikel at waartoe de 
internationale aandacht voor her kind, in het jaar 
van her kind, tot nu toe heeft geleict. Voor de beant-
woording van de vraag wat de rechtslcracht en de 
functie van de internationate regetingen inzake de 
rechten en de bescherming van her kind zijn, schetst 
hij de positie van het kind in het internationale 
recht. Her kind is in her internationale volkenrecht 
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object van het recht Op de aan de Internationale 
regelingen gebonden staten rust de verplichting de in 
dat recht zegarandeerde rechten van het kind te 
realiseren. De oorsprong aan dit internationals vol-
kenrecht tigt bij de verklaring van de Algemene Ver-
gadering van 1959. In het kort geeft de auteur een 
overzicht van de voorgeschiedenis van doze verkla-
ring. Een belartgrlik rtieuw element in de verklaring 
van 1959 vormt het feit dat naast de materiele be-
hoefte ook de behoefte aan liefde bij het kind wordt 
benadrukt. De rechtskracht van de vanclaring van de 
rechten van het kind is volgens de auteur zeer groat, 
vooral door de constitutionele grondslag van de ver-
Itlaring en door bar unanieme aanvaarding in 1959, 
alsmede door de steun die de verschillende beginse-
len van de verklaring vinden in Internationale verdra-
gen. Naast het internationaal toezicht on de naleving 
van de verldming bespreekt de auteur tot slot nog de 
be tekenis van doze verlclaring voor Nederland. 
Met literatuuropgave. 	• 

29 .  
Hennas, FL Her wersontwerp rechtspositie minder. 
farigen in nrnsinfichnneen. 
?races, 59e jig., us. 1, januari 1980, bLz. 1-7 (N). 

De ontvrlickelingen rond de rer.htspositieregeling van 
minderjarigen zijn sinds 1972 in een stroomversnel-
ling geraakt Als resultaat hiervan is o.a Tutu voren 
gekomen het op 6 september 1979 bij de Tweede 
Kamer ingediende wetsontwern tot wliziging van de 
Beginselenwet voor de Kinderbescherrning. Doze wij-
zigingen hebben betreklcing op de in rijksinrichtirtgen 
voor kinderbescherrning verblijvende minderjarigen. 
Het wetsonnverp bestaat uit twanonderdelen: eon 
herziening van de disciplinaire straffen . en het doen-
van bekiag tegen balissingen van de directeur. De 
auteur bespreekt het wetsontwerp en vergetijkt het 
met de iruniddeis ingevoercie werteiijke regains in-
take de rec.htsposite van gedetineerden. De regeting 
van de disciptinaire straiten wOrdt naar de caning 

. van cie auteur in het weiZonrwero Met principieet 
gewijzigci. De invoering van eon beiclagmogetijkiaid 
an de. wijze -Amarap doze votzens het wetsontwerp can 
warden gereanseerd, Stern voigens do auteur wet her 
nodige oerspeanef. Hij zande voorgestelde procedure-
voor bekLag en beroep schemarisch uiteen en geett 
cot slot alcae suggesties on cieze procedure re ver-
tenvoudigen. 
Met literatuutopgave. 

30 
Elven, H. The status offender controversy: charres 
and study evidence. 
Child welfare, .58e jrg., us. 8, septemberioktober 
1979, biz 485-499 (USA). 

In dit artikel geeft de auteur de resultaten weer van 
eon onderzoek naar de and van de jeugdproblemen 
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die voor de rechtbank komen, zonder dat daarbij 
eigenlijk sprake is van een delict. Het zaat Filer om 
vim 'status offenders'. Dat is de jeugdige die zijn ou-
ders niet gehoorzaarnt, die van huis wegloopt of die 
van school wegblijft. De belangrijkste kritiek op de 
justitiele aanpak van deze pro blematiek richt zich op 
de discriminerende werking die ervan uitgaat. De jon-
geren worden at vroez, en nog wet ten onrechte, be-
stempeld als crirnineel. Daarnaast is de aanpak erg 
ondemocratisch en dwangmatig, terwijl het om hulp-
verlening gaat. Tot slot worth door critici nogal eens 
gewezen op de vele alternatieve mogelijicheden die 
openstaan en die in veel opzichten beter zijn. De au-
teur zet in dit artikel systematisch tegenover elke 
aanklacht een onderzoeicsresultaat dat het tegenover-
gestelde aantoOnt. In zijn slotbeschouwing schenkt 
hij uitgebreide aandacht aan de gevolgen van deze 
falsificatie van de vele vooronderstellingen voor de 
theorie en de prakrijk. Naar zijn oordeel toont het 
onderzoek in elk geval aan dat er geen sprake is van 
een heersende klasse die vertegenwoordigers van ande-
re bevolkingslagen het stempel van delinquent op-
drukt, zoals in theorie wet eens wordt verondersteid. 
Voor de praktijk kan men naar zijn oordeel de con-
ciusie trekken dat het aanbeveling verdient de huidige 
aanpak te stimuleren. 

31 
Rector, M. G. Assisting the status offender. 
Child welfare, 58e jrg., nr. 8, september/oktober 
1979, blz. 500-509 (USA). 

Er gaan steeds meer stemmen op om de zgn. 'status 
offender' buiten 'net strafrechtelijk systeem te 'nouden. 
Concrete voorsteilen om de jeugd buiten de rechts-
zaal te houden zijn nog met gedaan. De veroordeiing 
kan echterniet echt ten 'veroorcieiime, of ten 'oehan, 
cieling worden genoemd. Ten tweecie kan met zezegd 
'7.forden dac de veroordeiing net kind of (ie samenle-
'Ting helpt. De a.uteuz oireerc claarnaasz den rapport 
an ten wetgevende Qammissie in Californie waarin 

o.a wordt gewezen op :let labeiing-erfec: "an net 
techtbankcontact bij dit soon jong.eren. Du: komt 
nog 'DO dat de rechteriijkeinstantie niermee over-
beiast raaict. Hiertegenover wordt door ancieren we 
gewezen op het :eft dat de recntbank rueenmaai de 
tnige instantie is die uan de iongeren verpiichtingen 
kan . opleegen. Daarbij werd vaak aangenomen lit het 
gedrag van deze jongeren uiteindeiijk toch op crimina-
Liteit uitdraait De auteur is van inening, dat het °o.. 
merk van de rechtbanken, tevoorkomen dat jongeren 
van kwaad tot erger vervallen. zeer respectabei is. Hij 
acht dit echter een onvoldoende rechtvaarciiging voor 
de bemoeienissen met jongeren die in wezen de wet 
aiet hebben overtreden. 
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Politie 

32 
Bowden. T. Guarding the state: the police respons to 
crisis politics in Europe. 
British journal of law and society, Se jrg.. at. 1. 
zomer 1978, blz. 69-88. 

Het is buiten kijf dat de tank van de politic in crisis-
situates zeer moeilijk is. Zij vent eta zuiver oordeel, 
rysiek uithoudingsvermogen en dapperheid in straat-
gevechten. incassetingsvermogen voor beledigingen 
en, als men wit slagen in her oplossen van binnen-
landse troebelen, de ontwikkeling van een evenwich-
fig antwoord. Het laatste is het rnoeilijkste, omdat, 
zoaLs gebleken is, eon binnenlancise crisis de moge-
lijkheid vergroot dat de politic te sterk ten een en 
zo het vertrouwen van het pubLiek verspeeit De rot 
van de politic bij de handhaving van tie openbare 
orde is sinds 1968 toegenomen in Europa. De rege-
ringen hebben ontdekt dat het inzetten van polite 
in pints van rnilitairen politick en financieel voopt 
defiget is. De noodzakelhke discretionaire aard van 
de wetten die de openbue orde en de nationale vei-
Ligheid betreffen, brengen eon verhoogde Inns op 
excessen bij de politic Met zich nice. Het gnat or om 
evenwichtig to reageten en een antwoord te vinden 
op de graag 'qui custodiet ipsos custodes?' (Wie be-
waakt de bewakers)? 
Met literatuuropgave. 

33 
Hayes, B. The effects of terrorism in society: an 
analysis, with particular reference to the United 
Kingdom and the European Economic Community. 
Police studies, 2e Irk, at 3. herist 1979. biz. 4-10. 

Onder eon democratic been tie polite her met de be-
st:Thing van rerrorisme 7:saucier aan ender eta die-
ratuut.Dat is eon revolt van de persvrijheid. die her 
igmedia inogeiiik mulct versiag te doen van tie 
activiteitemen comment= te goven, nano bet 
publieklich een meninx kan vormen. De schtiver 
noemt aen aural terroristische aansiagen. nicer 
racer van tie IRA in sintreianct. de. Baskische ETA in 
Spathe. ig 3reronse Separatisten in Franicrijk. de 
3aader Meinhonroep in West-Duitslanci en de 
Zuidmoiuicse jongeren in Nederiand. 3inneniands 
zerrorisme heeit de emstigne gevolgen omdat her 
rich richt tegen her publiek liat de tiestaande orde 
ondersteunt, zerwijI internacional terrorisme druk 
veroorzaakt op dipiomatiek niveau en vaak bedoeid 
is am meet publiciteit te injgen in het buitenland 
voor een binnettantise strijd. Op de aantagen en Ica-
pingen van 1972 volgden discussies via de media 
over de vraag hoe te handeien bij een contiontatie 
met terroristen. In Engeland net de polite noch het 
pubiiek iets in een speciale paragnilitaire 
held. One rot deeit men hewer aan de laggsmacht 
toe, events in Nederland want ooit een groep mari- 
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niers werd ingezet. Dit onderstreept het feit dat 
terroristen oorlog voeren tegen de maatschappij, 
waarop met de 2eigende militaire middeien dient 
te worden geantwoord. 

34 
Reiner, R. The police in class structure. 
British journal of law and society, Sc jrz., nr. 2, 
winter 1978, biz. 166-184. 

Dc agent neemt een tegenstrijdige plaats in binnen 
de klassenstrucruur. Zijn economische pints van. 
niet tot de bezittende klasse behorende loontrekker 
steit hem, net 115 andere werkenden, aan exploitatie 
bloot en hij is onderworpen aan controie van bovenal. 
Aan de andere kant houdt zijn functie her handha-
ven van politieke en ideologische overheersing in. 
Dit houdt hem ervan zich in vakbonden re organise-
ren. Zijn status ondergaat invloed rowel van het 
beeld van zijn rot als 'verdediger van de samenleving', 
zoals voorgesteid in de overheersings-ideologie, als 
van het corttligerende karakter van zijn contacten 
met de arbeidende klasse en etnische minderheids-
goeperingen. De geschiedenis van de politievak-
bonden laat de tegenstrijdize pia= in de klassever-
houdingen zien. De tegenstellingen zijn ook manifest 
in het subjectieve bewustzijn van politieagenten. 
Hoewel de agent traciitioneei op een conservatieve 
manier gehandeld en gedacht heeft, kunnen OMS tall-
digheden en strijd de facetten en neigingen, die de 
proletarische aspecten van zijn plaats weerspiezelen. 
de overhand lcrijgen. Het blijft rot de mogelijklieden 
behoren ciat de agent een radicaie kant opga‘at. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

35 
Kxetschmer. E.. :Ind G. Rieciiger. Forschungsiconz4,p- ,  

und Fairren'. 
3lutalkohol. 16e'i ce.. hr. 6. hovember :979. 
ciz. -409--L23 I . BRD). • 

Het artikei steeft ten overzicht van een eian voor een 
veeiomvattenti onderzoek :max her ?robleem van 
aicohoi in het verkeer. Het is opgezet door de 
'Bundesanstait für Strassenwesen in her katier van 
een onaevallen- en verkeersveiligheidsonderzoek. Cen-
craal swat in dit onderzoek de alledaagse situatie 
waarbij men cussen alcohoiconsumptie en autorijden 
moet kiezen, waarin begrepen de voorwaarden die 
op dat ogenbillc invtoed hebben op de min of racer - 
bewust zenomen besiissing. Men verwacht dat d.it 
onderzoek middeis een voor de Duitse Bondsrepu-
bliek representatieve steekproef tot nieuwe kennis 
over huidige gedragsl.vijzen, veranderingen in de tijd 
en de mogeiijkheden am ze te beihvioeden, zal leiden. 
3000 personen zullen worden ondervraagd. Er 



worth vanuit gegaan dat aan de confrontatie van 
weggebruikers met het conflict tussen drinken en 
rijden een benissingsproces is voorafgegaan dat tot 
nu toe nauwelijks bestudeerd is, mans dat waarschijn-
Ink Iran voorzien in een basis voor mogelijke tegen. 
maatregelen. De nadruk valt derhalve niet op de 
persoonlijke kenmerken van een dronken rijder. 
maar op de handing van de 'norrnale rnder die het 
conflict tussen drinken en/of rijden tracht op te  Los-
sen. In den context moeten her proces van coeds-
dynarnica en de achtergrond van persooninke erva-
ring onderzocht worden. 

36 
Sells, S. B., and D. D. Simpson. On the effectiveness 
of treatment for drug abuse: evidence from the 
DARP research programme in the United States. 
Bulletin on narcotics, 31e jrg., nr. 1, januari/maart 
1979, biz. 1-11 (United Nations). 

Sinds 1968 onderzoekt het 'Institute of behavioral 
research' van de Christian university in Texas de 
effectiviteit van behandeling van drugverslaafden. On-
der het DARP programma inn de gegevens van onge- 

108 	veer 44.000 dienten in 52 behandelingscentra in de 
V.S. en Puerto Rico geregistreerd, waarmee men be-
schikte over de gegevens van alle clienten die tussen 
I juni 1969 en 31 mutt 1973 voor behandeling bij 
itin vandeze centra warm n gekomen. Her rapport is 
gebaseerd op gegevens over de mensen die russets 
1969 en 1972 zijn opgenomen. Er Min follow-up 
onderzoekingen gehouden na de behandeling, onge-
veer vijf jaar na opname. De lure= beschrnven in 
dit artikel de wijze van behandeling in de DARP pro-
gamma's. Zij pan ook in op een kemvraag die vaak 
wordt gesteld in verband met de DARP studies: to-
next de gegevens die onderzocht zijn nu wet of Met 
aan dat 'de behandeling werke. Hierop wordt in lit 
artikel eenanrwoord gegeven. waarbij her onderzoeics-
plan en de beperkingen van de empirische ger:vens 
in beschouwing worden genomen. De anderzoekers 
hebbeir de indruic dat Cr Met cozen- .spraice is van 
een etraijiiig c 'mat  model waasin de cllenten een 
behandeling ondergaan, moat meet van een weder-
zijdse beihyloecting vas behandeiend personeei. be-
handeling.en ciienten in den cherapeurische sittacie. 
Ln dit kader hebben de ander:makers de aandicht 
het meesz gericht op idencificatie van subgroepen van 
Mienten binnen elk behandelingstype ciat gunstige 
of ongunnige resultaren oplevercie. 
Met literamuropgave. 

Thernanummer Methadon — Gastredactie I. PI: van 
Epen en P. I. Geeriings. 
Tlldschrtft voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, Se jrg., rut. 4, december 1979, 
bin. 113-153 (N). 



In dit themanummer worden de verschillende erva-
ringen met de methadonbehandeling geihventariseerd. 
S. B. van Ginneken geeft een overzicht van recente 
literatuur over methadon. Zij bespreekt in het kort 
de inhoud van deze publikaties. J. Liethebber doet 
een poging de methadon verstrekking in Nederland 
te inventariseren. Vanaf 1968 wordt in Nederland 
methadon verstrekt. Inmiddeis zijn daarbij zeer ver-
schillende methodes ontwikkeld. A. .f. Fabriek gaat 
nader in op de medische aspecten van de methadon- . 
onderhoucisbehandeling. Hij bespreekt o.a. de effec. 
ten die het methadongebruik heeft op de gebruiker. 
P. R. van Dc/en geeft in zijn artikel een beschouwing 
over de ambulance methadonprogramma's. Hij wijst 
op de toenemende differentiatie in daze aanpak. 

BOrger beschrijft de procedure bij de methadon-
verstrelcking per bus in Den Haag. Omdat het, ge-
zien de problemen die hier lagen, onmogelijk was op 
een bruikbare behuizing te wach ten, werd van een 
bus gebruik gemaakt. K. S. Honnann schrijft over de 
metadonbus in Rotterdam en G. M. A. van Brussel, 
samen met E. C. Buning over die in Amsterdam. 
Hierbij worden verschillende getallen vermeld over de 
ontwilckelihgen in het gebruik van methadon. I. Ver- 

. hoef-Hoornweg en P. van den Eljnden bespreken de 
vraag of methadon ter plekke moet worden ingeno- 

109 	men of moet worden meegegeven. B. van der Lugr 
en J. Verhoef-Hoornweg geven daarna een overzicht 
van de ervaringen met methadon in een klinisch 
detoxificatie-centrum. Het gaat om het onderdeel 
van het Prof. dr. K. Herman Boumanhuis am de 
Heemraacisingel in Rotterdam. R. Doorenbosch gaat 
nader in opde positie van de huisarts bij de metha-
donverstrekking. E. Noorlander geeft een beeid van 
de.probtemen rand Surinaamse en Zuidmolukse 
drugsverslaalden. Ook hierbij warden de ervaringen 
met de methadon besproken. P. 4. Roorda schetsr 
de aanpak van her drug,sprobieem met methadon 
binnen de gevangenismuren..W. .V C. Kkassen 
schriift over de toepassing van methadon 'oii de recias-
3eringsnuip. E. Z. Je Lnge hespreekc her probieem 
van de versiaving in de zwangerschap. 	:an der 
Most en F. Commiis geven nun ervaringen weer :lie 
zij opdeden ij de methacionuitre:king,?. Jan den 
if:laden iaat 3amen met anaeren enkeie clienten bij 
rnechacionprogramma's -1.an itet woord. oc siot zeett 

.Zooyman zijn mening over net verscnii ms.sen 
rnethacion en de drugyrije.behancieiing. 
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