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Voorwoord 

Reclasseringshulp tussen client en justitie' is 
de titel van dit themanummer van Justitiele 
Verkenningen. 
In de afgelopen jaren hebben diverse onder-
zoekinstituten in Nederland onderzoek ver-
richt naar het functioneren van de hulpver-
lening aan reclasseringsclienten. 
Aan de hand van deze onderzoeken, schetsen 
dr. M. J. M. Brand-Koolen en mr. J. J. Over-
water, in een inleidend artikel, de ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren binnen het 
reclasseringsveld. 
Ingegaan wordt op de clienten, de maat-
schappelijk werkers, de contacten tussen bei- 

3 	den, de materiele en immateriele hulpverlening 
en ten slotte de justitiele hulpverlening. Waar 
mogelijk wordt naar onderzoek in andere 
landen verwezen. 
Na een bespreking van de beleidsaanbevelingen 
die de verschillende onderzoekers doen, wordt 
het inleidend artikel afgesloten met een slot-
beschouwing, waarin de auteurs aangeven welke 
de toekomstige taakopvatting van de reclas-
sering in Nederland zou kunnen zijn. 

Dat de discussie over plaats en taak van de 
reclassering niet alleen in ons land wordt 
gevoerd, blijkt o.a. uit het volgende artikel 
van J. T. Whitehead dat in bewerkte vorm is 
opgenomen. Hierin wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende varianten die in 
de U.S.A. in discussie zijn en hun betekenis 
voor de individuele reclasseringsmedewerker. 
R. Bieker behandelt het aandachtspunt van 
de spanning tussen hulp en controle. Duide-
lijk is dat men zich ook in Duitsland bewust 
is van deze problematiek. Hierbij zij aange-
tekend dat de reclassering in dat land deel 
uitmaakt van het justitie-apparaat. 
Dit themanummer wordt afgesloten met een 
artikel van D. Cockran. Deze schetst de 
mogelijkheid om de reclasseringsmedewerker 
met behulp van een classificatiesysteem (Risk/ 
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need client classification system) beter in 
staat te stellen de (mate van) begeleiding af 
te stemmen op de individuele client. Dit zou 
niet alleen in het belang zijn van de client 
en de reclasseringsmedewerker, maar ook een 
bijdrage kunnen leveren aan een betere 
bescherming van de maatschappij. 



Reclasseringshulp onder 
spanning * 

door: dr. M. J. M. Brand-Koolen en 
mr. J. J. Overwater** 

1. Inleiding 
De schoenen- en klompenreclassering is 
volwassen geworden en staat — niet voor de 
eerste maal in haar geschiedenis — voor de 
noodzaak haar plaats te bepalen en keuzes 
te maken. 
Begonnen in de eerste helft van de 19de eeuw 
als een vorm van charitatief werk ter zedelijke 
verbetering van de gevangenen, heeft zij zich 
gedurende bijna honderd jaar steeds verder 
ontwikkeld als steun en hulpverlening voor 
delinquenten, aanvankelijk in de gevangenis, 
later ook na ontslag uit detentie. Bij dit 
laatste onderdeel werd een sterke nadruk gelegd 
op het vinden van werk voor de betrokkenen. 
De nauwe contacten met justitie en dan in het 
bijzonder de strafrechtspleging dateren van het 
begin van deze eeuw. De invoering van de 
voorwaardelijke veroordeling en de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling ging vergezeld van 
de mogelijkheid daarbij reclasseringstoezicht 
op te leggen. Bovendien werd in verband met 
de mogelijkheid tot voorwaardelijke veroor-
deling een begin gemaalct met de voorlichtings-
rapportage, zodat de rechter zich een oordeel 
over de persoon en de situatie van de verdachte 
kon vormen (Fokkens, 1981; Vis, 1981). 
Deze justitiele taken zijn gedurende de eerste 
helft van de twintigste eeuw verder ontwikkeld 
en lijken in die tijd niet al te veel problemen 

* Dit artikel is gebaseerd op de `samenvatting 
reclasseringsonderzoeken', op verzoek van het 
Centraal Overleg Onderioek Reclassering (C.O.O.R.), 
vervaardigd door drs. J. W. Beljaars van de A.R.V., 
drs. A. J. Mans van het Leger des Heils, drs. 
J. E. Delfos van het Stafbureau Wetenschappelijke 
Adviezen van de Directie TBR/R en beide auteurs, 
werkzaam op het W.O.D.C. 
** De auteurs zijn resp. als raadadviseur en onderzoek-
assistent verbonden aan het team Stafrechtstoe-
passing van het W.O.D.C. 



opgeleverd te hebben. Na de tweede wereld-: 
oorlog wordt een aantal nieuwe wegen inge-
slagen. Het eerst was dit zichtbaar bij het 
gevangeniswezen. Under meer onder invloed 
van de ervaringen in de kampen en gevange-
nissen van de Duitse bezetters, werd reeds in 
1946 een commissie in het leven geroepen die 
over de bejegening in de gevangenissen moest 
adviseren. De nog steeds geldende Beginselen-
wet Gevangeniswezen (1951) was daarvan het 
gevolg. Voor de reclaSsering waren er twee 
uiterst belangrijke ontwiklcelingen. Ten eerste 
werd steeds meer werk van de vrijwilligers 
overgenomen door (eerst) beroepskrachten en 
(later) geschoolde krachten. Ten tweede 
zochten deze geschoolde beroepskrachten een 
eigen methodiek en vonden deze in het social 
casework. Daardoor ontwikkelde het reclas-
seringswerk zich steeds verder in de richting 
van een vorm van maatschappelijk werk. Deze 
ontwikkeling werd — overigens geheel in de ' 

6 	geest van die tijd — gesanctioneerd door het 
Ministerie van Justitie die bepaalde dat reclas-
seringswerkers de opleiding tot maatschappe- 

' 	lijk werker gevolgd dienden te hebben (of 
aanvankelijk: alsnog dienden te volgen). In 
het reclasseringSwerk kwam de (hulpverlening 
aan) de client centraal te staan. De zogenaamde 
justitiele taken werden afgestoten (toezicht) 
of kwamen in de knel (voorlichting). Sommigen 
meenden dat de band met justitie zou moeten 
worden doorgesneden en dat het reclasserings-
werk als een speciale vorm van maatschappe-
lijk werk onder het (toenmalige) CRM zou 
moeten vallen. 
Vanuit de wetenschap kwam de belangstelling 
in vroeger jaren vooral van de kant van de 
strafrechtsjuristen (Kempe, Van Bemmelen). 
Later werd de reclassering `ontdekt' door de 
sociale wetenschappen. Wellicht weerspiegelt 
deze belangstelling de plaats van de reclassering 
in de strafrechtspleging: begin deze eeuw daar 
sterk aan gebonden, later meer gericht op de 
client. Hoe dit ook zij, vanaf 1970 is er een 
constante stroom onderzoekpublikaties te 
onderkennen. Snel opende de rij met zijn 
studie `Helpen (z)onder dwang' (1972). In 
1974 werd de zogenaamde vroeghulp inge-
voerd en deze nieuwe reclasseringstaak was 
aanleiding tot verschillende onderzoeken 



(o.a. Tigges, 1981; Bergsma e.a., 1983). Van 
de kant van de particuliere reclassering werd 
gevraagd om onderzoek naar het functioneren 
van de hulpverlening. Hieruit ontstonden de 
drie W.O.D.C.-onderzoeken (Brand-Koolen 
en/of Spickenheuer, 1978, 1979 en 1984) 
en de onderzoeken uitgevoerd door het 
Criminologisch Instituut van de Rijks 
Universiteit Groningen (Boelens en Winkels, 
1983) en door het Psychologisch Instituut 
van de Rijks Universiteit Leiden (Bal e.a., 
1982). Nu deze projecten alle afgerond zijn, 
lijkt het tijd de balans op te maken. 
We zullen ons daartoe in het navolgende vooral 
baseren op de drie onlangs gereed gekomen 
onderzoeken naar de hulpverlening aan de 
clienten: Bal e.a., 1982; Boelens en Winkels, 
1983 en Spickenheuer, 1984. Daar deze drie 
projecten centraal zullen staan in ons artikel, 
geven we eerst enkele gegevens over de wijze 
waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd. 

7 	Bal e.a. (1982) hebben hun onderzoek ver- 
richt bij vier teams van de Algemene Reclas-
serings Vereniging (A.R.V.). In totaal hebben 
26 maatschappelijk werk(st)ers en 45 clienten 
hun medewerking aan het onderzoek verleend. 
De clienten bevonden zich in verschillende 
fasen van het justitiele proces en werden 
beschouwd als een doorsnee van de clienten 
die bij de A.R.V. terecht komen. Het onder-
zoek richtte zich met name op de interactie 
tussen de maatschappelijk werker en de 
client. De dataverzamelingsmethoden beston-
den uit een tweetal interviews met de maat-
schappelijk werker (een algemeen en een 
specifiek interview), een interview met de 
client, bandopnamen van gesprekken tussen 
maatschappelijk werker en client en vragen- , 
lijsten. De vragenlijsten dienden zowel door de 
client als door de maatschappelijk werker en 
zowel voor als na het gesprek ingevuld te 
worden. Met dit onderzoek hebben de onder-
zoekers getracht een bijdrage te leveren aan 
de optimalisering varrhet hulpverlenings-
proces. De resultaten betreffen een doelmatig-
heidsmodel dat tij dens het onderzoek is ont-
wikkeld. Daarnaast zijn er stellingen gefor-
muleerd ten behoeve van de hulpverlening en 
er is ingegaan op de belemmerende factoren 
die maatschappelijk werkers en clienten 



genoemd hebben en op het beleid van de 
A.R.V. 
Boelens en Winkels (1983) hebben hun onder-
zoek verricht bij twee teams van de A.R.V. In 
totaal hebben 11 maatschappelijk werkers en 
47 clienten meegewerkt aan dit onderzoek. 
Clienten en maatschappelijk werkers zijn enige 
malen geinterviewd. Daamaast werden door de 
onderzoekers registraties uitgevoerd en werd 
meegewerkt aan beleidiontwikkeling en het 
opzetten van projecten. Dit onderzoek diende 
een tweeledig doel: het evalueren van de hulp-
verlening rond een zevental probleemvelden 
en het — zo mogelijk — uitbreiden van de 
materiele hulpverlening. Resultaten van het 
onderzoek worden beschreven in terthen van 
de hulpvraag, de verleende hulp en de resul-
taten ervan, de beoordeling van de hulp en de 
houding van de clienten ten aanzien van het 
reclasseringscontact. In het tweede gedeelte 
wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden 

8 	tot uitbreiding van de materiele hulpverlening 
in het algemeen, de beleidsontwikkelings-
activiteiten en de uitbreiding van de materiele 
hulpverlening (het opzetten van projecten). 
Spickenheuer (1984) heeft zijn onderzoek 
verricht bij drie teams van de A.R.V. en bij 
twee teams van het Leger des Hells (LdH). In 
totaal hebben 201 clienten en hun maatschap-
pelijk werkers meegewerkt aan dit onderzoek. 
De clienten zijn geinterviewd met behulp van 
een halfgestmctureerde vragenlijst. Na het 
interview met de client is de betreffende maat-
schappelijk werker met een schriftelijke 
enquete benaderd om aan te geven welke 
problemen hij/zij bij de individuele client 
onderkende. Na een eerste analyse van deze 
gegevens zijn de resultaten in globale zin voor-
gelegd aan de maatschappelijk werkers. Naar 
aanleiding daarvan zijn met hen een aantal 
open interviews gehouden. Het doel van het 
onderzoek onder reclasseringsclienten was een 
antwoord te geven op de vraag of en in hoeverre 
de reclasseringshulp aansluit op de problema-
tiek zoals de client die ervaart en zijn behoefte 
aan mm of meer concrete hulp dan wel 
emotionele steun van de hulpverlener. Het doel 
van het onderzoek onder de maatschappelijk 
werkers was te bezien in hoeverre hun hulp-
aanbod — binnen de mogelijkheden die men 



heeft — afgestemd is op de behoefte van de 
clienten. Naast een aantal algemene aspecten 
van het reclasseringscontact wordt er nagegaan 
of er sprake is van een afsternming tussen 
clienten en maatschappelijk werkers. Hierbij 
wordt zowel ingegaan op de probleemvelden 
zelf als op de verwachtingen van de client en 
van de hulpverlener. Vervolgens komen de 
clienten aan het woord over hun ervaringen 
tij dens het justitiele proces. 
In het navolgende wordt aan de hand van deze 
onderzoeken ingegaan op de clienten, de 
maatschappelijk werkers, de contacten tussen 
beiden, de materiele en immateriele hulp-
verlening, en ten slotte de justitiele hulpver- 
lening*. Waar mogelijk wordt naar (het 
schaarse) onderzoek in andere landen verwezen. 
Vervolgens wordt een beschouwing gegeven 
over de beleidsaanbevelingen die de verschil-
lende onderzoekers doen. Het artikel wordt 
afgesloten met een slotbeschouwing waarbij, 

9 	mede op basis van de gegevens van de drie 
clientenonderzoeken en de ontwikkelingen 
van de reclassering in binnen- en buitenland, 
wordt aangegeven welke de toekomstige taak-
opvatting van de reclassering in Nederland 
volgens de auteurs zou kunnen zijn. 

2. De clienten 

2.1. Een profielschets 
Wie zijn de clienten van de reclassering? In 
eerste instantie is de afgrenzing uiteraard 
bepaald door het strafrecht. Mensen komen met 
de reclassering in aanraking omdat zij met het 
strafrecht in aanraking komen. Aangezien 
degenen die met het strafrecht in aanralcing 
komen veelal mannen zijn afkomstig uit wat 
wel de kansarme milieus heten, is het weinig 

* Onder materidle hulpverlening wordt verstaan de 
hulpverleningsactiviteiten die in de sfeer liggen van 
de directe (dagelijkse) levensbehoeften en die niet 
relationeel van karakter zijn, zoals huisvesting, werk, 
financien. Onder immateridle hulpverlening wordt 
verstaan de hulpverleningsactiviteiten die in de 
relationele sfeer liggen, bijv. huwelijksproblemen. 
Justitidle hulpverlening omvat die hulpverlenings-
activiteiten die erop gericht zijn de client door het 
justitidle systeem te begeleiden. Overigens verschillen 
de grenzen tussen deze drie vormen van hulpverlening 
enigszins van onderzoek tot onderzoek. 



verwonderlijk dat ook de clientele van de 
reclassering een dergelijke samenstelling heeft. 
Het blijkt dan ook dat, met uitzondering van 
de populatie van de Consultatiebureaus voor 
Alcohol en Drugs (C.A.D.'s) de meeste 
clienten aan dit beeld beantwoorden (Beljaars 
en Brous, 1982 en 1983). Reclasserings-
clienten zijn voor het overgrote deel mannen, 
de gemiddelde leeftijd is 30 jaar, een kwart van 
de clienten is echter jonger clan 24 jaar. Veel 
clienten zijn zonder werk, leven van een uit- 
kering en hebben geen bepaalde dagtaak. 
Voorzover men al werk heeft, is dat als regel 
laag gekwalificeerd. Voorts bestaat een belang-
rijk percentage uit etnische minderheden. Op 
een aantal punten komen deze kenmerken 
overeen met de kenmerken van de clienten 
van het algemeen maatschappelijk werk. Het 
maatschappelijk werk is voortgekomen uit de 
armenzorg en veel mensen zien het maat-
schappelijk werk dan ook nog steeds als een 

10 	voorziening voor — arme — mensen ofwel de 
tansarmen' (Lems, 1984). De reclassering 
bedient in zoverre een a-typisch deel uit deze 
groep dat haar clientele vooral uit jonge 
mannen bestaat. 
Gezien de weinig rooskleurige sociaal-psycho-
logische en sociaal-economische situatie van de 
clienten is het niet verwonderlijk dat het 
dagelijks leven van veel clienten moeizaam 
verloopt. Boelens en Winkels (1983) conclu-
deren dat clienten zich nog al eens vervelen 
en dat zij weinig vrienden hebben. Sommigen 
leven erg chaotisch en hebben moeite met elke 
vorm van regelmaat. Daaraan verwant lijkt het 
gegeven dat een aantal van hen problemen met 
budgetteren heeft. 
Reclasseringsclienten zijn veelal reeds eerder 
met justitie in aanraking geweest.* Naar 
schatting is ruim de helft van de clienten eerder 
veroordeeld; ongeveer 40% had eerder contact 
met de reclassering. Verschillende onderzoeken 
schatten het aantal — op een bepaald moment — 
gedetineerde clienten op 15 a 18%. De bajes- 

* Het omgekeerde, dat wil zeggen dat degenen die met 
justitie in aanraking komen ook meestal in contact 
komen met de reclassering, geldt niet. In de door de 
rechtbanken afgedane zaken wordt bijv. in stechts 
ongeveer 13% van de gevallen een voorlichtingsrapport 
uitgebracht (C.B.S., 1981). 



ervaring is echter groter. Ongeveer 35% van de 
clienten is wel eens gedetineerd geweest, en een 
nog hoger percentage is wel eens in verzekering 
gesteld. Vermogens- en agressieve delicten 
komen het meeste voor; van de A.R.V.-cli6nten 
is 5% verdacht/veroordeeld voor een opium-
delict. Het aantal verslaafden is natuurlijk 
groter, de meesten van hen zullen evenwel 
C.A.D.-client zijn. 
Opvallend is voorts dat in verschillende onder-
zoeken op de een of andere manier naar voren 
komt dat het moeilijk is met deze clienten te 
werken. De maatschappelijk werkers in het 
onderzoek van Bal e.a. (1982) melden dat hun 
clienten zich (vaak?) niet aan afspraken 
houden, de hulpverlening afbreken etc. Uit 
het onderzoek van Spickenheuer (1984) blijkt 
dat de reclasseringsmedewerkers hun clienten 
ten aanzien van ongeveer de helft van de 
vermelde problemen niet in staat achten zelf 
deze problemen op te lossen of daar op zijn 

11 	minst substantieel aan bij te dragen. En in het 
onderzoek van Boelens en Winkels (1983) zijn 
een aantal projecten, waaronder het sport-
project, mislukt als gevolg van onvoldoende 
doorzettingskracht en een chaotische manier 
van leven van de clienten. Deze gegevens 
zouden er op kunnen wijzen dat de reclassering 
niet alleen met kansarme jonge mannen te 
maken heeft, maar meer in het bijzonder met 
de groep daaruit die moeite heeft enige greep 
op hun leven te krijgen. 

2.2. Problem en van clienten 
De vraag welke de problemen van de clienten 
zijn is uiteraard van essentieel belang voor 
het reclasseringswerk. De vraag naar de 
problemen van de cli6nten laat zich echter 
gemakkelijker stellen dan beantwoorden. 
Het blijkt nl. nogal wat uit te malcen wie het 
antwoord geeft. Zo zien clienten soms andere 
problemen dan de reclasseringsmedewerkers. 
En als zij al dezelfde problemen zien,• 
beschrijven en definieren zij ze vaak verschil-
lend. In paragraaf 5 wordt hier verder op in-
gegaan. In deze paragraaf over de cli6nten 
beperken wij ons tot de problemen zoals de 
clienten deze zelf zien. Ook onder deze 
beperking blijkt het antwoord enigszins 
variabel omdat problemen in de tijd verande- 



ren dan wel anders gepercipieerd worden 
(Boelens en Winkels, 1983). Ten dele kan dit 
samenhangen met de fase van het justitiele 
proces waarin de clienten zich bevinden. Zo 
vonden Nuijten-Edelbroek en Tigges (1979) 
in een onderzoek naar de vroeghulp dat 
problemen van clienten ten tijde van het ver-
blijf op het politiebureau vooral in het teken 
van de angstgevoelens staan, terwijl bij de 
voorgeleiding aan de rechter-commissaris het 
accent verschuift naar het delict. Ook in de 
andere fasen van het justitiele proces kunnen 
problemen andere accenten krijgen. Voor de 
berechting is er onzekerheid, daarna (soms) 
de vraag hoe de detentie door te komen en 
vlak voor het ontslag de vraag over wat komen 
gaat. 
Ondanks deze variabiliteit blijkt or toch ook 
wel overeenstemming over een aantal proble-
men. Niet geheel verwonderlijk, gezien de 
herkomst van de clienten, zijn het vooral 
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	praktische zaken die door hen als problematisch 
worden gedefuneerd. Financien, werk en 
huisvesting — in deze volgorde — zijn de 
belangrijkste problemen, of in ieder geval de 
problemen die het vaakst genoemd worden. 
Na de materiele problemen komen de imma-
teriele problemen, waarbij problemen met 
thuis/huwelijk/ouders nog het meeste genoemd 
worden. Ten slotte volgt dan nog de justitiele 
problematiek (Spickenheuer, 1984, Bal e.a., 
1982). Ook hier is weer eon treffende overeen-
komst met het maatschappelijk werk te zien. 
Volgens Lems (1984) bestaan ook de 
problemen van de clienten van het algemeen 
maatschappelijk werk vooral uit materiele 
problemen en relatieproblemen. Duitse en 
Engelse reclasseringsclienten lijken eveneens 
weinig anders te zijn dan hun Nederlandse 
collega's. Willis (1981) vermeldt voor Engeland 
dat problemen van clienten vooral in het 
dagelijkse vlak liggen: werk, geld, huisvesting 
en relaties in het gezin. Kerner e.a. (1983) 
vinden in hun studio over de Duitse reclassering 
hetzelfde rijtje, evenwel onder toevoeging van 
het probleem `alcoholmisbruik' dat in hun 
studio als eon zeer belangrijk probleem naar 
voren komt. 
Belangwekkend is voorts de indeling in clienten 
die Boelens en Winkels (1983) maken op grond 



van de hulpvragen van clienten. Zij onderschei-
den allereerst twee typen clienten die behoefte 
hebben aan alle soorten hulpverlening, dus 
en materiele hulp en immateriele hulp en 
justitiele hulp. Vervolgens onderscheiden zij 
twee typen die alleen justitiele hulp behoeven. 
En ten slotte vinden zij een type dat alleen 
materiele hulp nodig heeft en een type dat. 
alleen immateriele hulp behoeft. Overigens 
komt in vergelijking met de andere onder-
zoeken in hun onderzoek de behoefte van 
clienten aan justitiele hulp veel sterker naar 
voren. In hun onderzoek zijn de clienten 
voorts beschreven in termen van hun mate van 
integratie in de samenleving, hun houding ten 
opzichte van de problematiek en hun justitiele 
carriere. 

2.3. Verwachtingen van clienten 
Wat verwachten clienten van de reclasserings-
hulp? In hoeverre denken zij dat de reclasse- 

13 	ring hun problemen zal kunnen oplossen? 
Volgens Spickenheuer (1984) zijn de ver-
wachtingen van de clienten niet erg hoog 
gespannen. Afhankelijk van het probleem-
gebied (materiele en immateriele problemen) 
is 14% tot 56% van de ondervraagden van 
mening dat de reclassering jets voor hen kan 
doen. Dat lets' is dan nog vaak alleen bemidde-
len of uitpraten/aanhoren. Voor het overige 
is men er zich van bewust dat de middelen 
van de reclassering beperkt zijn. Ook de 
verwachtingen met betrekking tot de bege-
leiding door het justitiele proces worden 
enigszins getemperd door het besef dat de 
mogelijkheden van de reclassering beperkt z ji n. 
Volgens Bal e.a. (1982) echter zouden de ver-
wachtingen toch wel wat hoger liggen en met 
name op materieel gebied niet erg realistisch 
zijn. Bieker (1984) concludeert dat zijn Duitse 
clienten vooral de hulp van de reclassering 
inroepen als zij problemen hebben met func-
tionarissen', zowel justitiele functionarissen 
als ambtenaren van sociale diensten en andere 
instituties. Boelens en Winkels (1983) ten slotte 

• vonden dat de verwachtingen van clienten erg 
kunnen verschillen. Deze verwachtingen 
hangen volgens hen in sterke mate af van 
eerdere ervaringen met de reclassering, 
van informatie van anderen en (voor nieuwe 



clienten) van datgene dat de reclasserings-
medewerker zegt of suggereert te kunnen 
doen. Ten slotte speelt het toekomstperspec-
tief van de client een belangrijke rol in zijn 
verwachtingen. Aangezien dit perspectief zich 
in de loop van het justitiele proces nog wel 
eens kan wijzigen, veranderen daarmee ook 
de verwachtingeh ten aanzien van de reclas-
seringshulp. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de meningen 
van de clienten over wat zij van de reclasse-
ringsmedewerkers verwachten nogal uiteen-
lopen. 

3. De maatschappelijk werkers 

3.1. Profielschets 
Tegenover — of liever naast — de clienten 
staan de reclaSseringsmedewerkers. Nagenoeg 
alle reclasseringsmedewerkers hebben de 
maatschappelijk werk opleiding gevolgd. Dit 

14 	is een H.B.0.-opleiding. Hoewel hierover 
geen empirische gegevens bekend zijn, mag 
worden aangenomen dat reclasseringsmede-
werkers in het algemeen vaker uit de midden 
en hogere klassen komen dan de clienten. In 
ieder geval hebben zij door hun beroep een 
hogere sociale status.,De combinatie van 
hogere sociale status en maatschappelijk werk 
discipline lijkt belangrijke gevolgen te hebben. 
De maatschappelijk werk beginselen van 
solidariteit, respect voor de client en vrijwil: 
ligheid in de hulpverlening lijken door het felt 
dat de clienten uit kansarme milieus komen 
een extra dimensie te krijgen: hoewel de 
reclasseringswerker weet dat hij meer status 
en meer macht heeft, wil hi] deze nadrukkelijk 
niet uitspelen tegenover'zijn client. Zoals 

,nog nader beschreven zal worden heeft de 
maatschappelijk werk opleiding verder tot 
gevolg dat de reclasseringsmedewerkers sterk 
gericht zijn op de psycho-sociale hulpverlening. 
Voorts werkt deze opleiding — overigens niet 
verwonderlijk — ook door in de wijze waarop 
de medewerkers problemen omschrijven, hun 
werk inrichten en in het jargon dat zij 
gebruiken. 
De reclasseringsmedewerkers zijn gemiddeld 
lets ouder dan hun clienten, te weten 36 jaar 
tegenover de clienten gemiddeld 30 jaar. Er 



zijn meer mannelijke werkers dan vrouwelijke; 
in 1977 lag de verhouding twee tegen een. De 
meesten hebben zich, voordat zij bij de reclas-
sering gingen werken, al twee jaar met een of 
andere vorm van maatschappelijk werk bezig 
gehouden (Brand-Koolen e.a., 1978). 
Hoewel er met betrekking tot een aantal nadere 
detailleringen (bijv. de eis van maatschappelijk 
werk opleiding) wel verschillen zijn, lijken 
de Nederlandse werkers toch sterk op de 
Duitse, Engelse en Amerikaanse reclasserings-
medewerkers, in die zin dat zij allen in de 
eerste plaats client-georienteerd zijn en zich bij 
voorkeur bezig houden met de individuele 
materiele en immateriele hulpverlening (Kerner 
e.a., 1983; Willis, 1981; Whitehead, 1984). 

3.2. Doe/en van reclasseringsmedewerkers 
In het tweede deel-onderzoek van het W.O.D.C. 
(Spickenheuer en Brand-Koolen, 1979) is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar o.a. de doel- 

15 	einden en werkhoudingen van de reclasserings- 
medewerkers. Daarbij bleek dat de zgn. imma-
teriele hulpverlening het belangrijkste werd 
gevonden: 
Maatschappelijk werkers stellen zich vooral 
ten doe! `te werken aan de problematiek van 
de client zelf zoals dit in het maatschappelijk 
werk geformuleerd wordt. Daarmee wordt 
bedoeld de clienten meer zelfinzicht te geven, 
hen te leren zichzelf te redden, kortom hen als 
mens en als sociaal wezen beter te laten func-
tioneren. Na de immateriele hulpverlening 
komen — in volgorde van belangrijkheid — de 
materiele hulp, de begeleiding door het 
justitiele systeem en ten slotte de maatschap-
pelijke bewustwording. Deze volgorde van 
doelen wordt ook gevonden door Bal e.a. 
(1982) en (voorzover onderzocht) door 
Spickenheuer (1984). Van belang in deze visie 
is dat de client geactiveerd wordt tot eigen 
verantwoordelijkheid. Daarbij speelt de vrijheid 
van de client een belangrijke rol, evenals diens 
motivatie. De doelstellingen en (vooral) de 
werkwijzen impliceren ook een grote mate van 
openheid tegenover de client. 
Interessant is voorts het onderscheid dat 
Boelens en Winkels (1983) — in navolging 
van Rees en Wallace (1982) — maken tussen 
'urgent' en 'important' zaken. Urgente 



(dringende) zaken zijn zaken die om onmiddel- 
lijke actie vragen. Dit kunnen ftnanciele 
problemen zijn, contacten met justitie, rap-
portage etc. Importante (belangrijke) zaken zijn 
de zaken waar het echt om gaat. Dit zijn de 
meer fundamentele (lees: psycho-sociale) 
zaken. Reclasseringsmedewerkers menen voort-
durend met urgente zaken bezig te zijn, terwijI 
zij de andere zaken veel belangrijker vinden. 
Dit komt overeen met de bevindingen van 
Kerner e.a. (1983). Kerner e.a. onderscheiden 
vier typen van reclasseringsmedewerkers. De 
eerste is de op het individu gerichte werker, 
de vaderfiguur. De tweede de op de gemeen-
schap gerichte werker, de sociaal werker, de 
adviseur. Het derde type, de gedistantieerde 
op het individu gerichte werker, te vergelijken 
met een rechter. En de vierde de gedistanti-
eerde op de gemeenschap betrokken werker, 
de controleur, de aanpassings- en crisis-
manager. De reclasseringsmedewerkers zelf 

16 	kiezen overwegend voor het tweede type, 
de sociaal werker. De gewenste beroepsrol 
is ook bij het feitelijke handelen dominant, 
maar wordt dan toch vermengd met activi- 
teiten van de andere genoemde mogelijkheden, 
en dit in sterkere mate dan de werkers eigen-
lijk zouden willen. (Overigens verwachten zij 
dat de voorkeur van justitie uitgaat naar het 
vierde type: de wederaanpasser.) 

3.3. Werkwijze van reclasseringsmedewerkers 
Het belangrijkste instrument van de reclas-
seringsmedewerker is het gesprek. Gesprekken 
van reclasseringsmedewerkers (en maat-
schappelijk werkers) met hun clienten duren 
al gauw een half uur tot drie kwartier, veel 
langer dan bijv. een huisarts of een sociaal 
raadsman voor zijn clienten kan uittreklcen 
(zie ook Kerner c.a., 1983 en Lems, 1984). 
Daarnaast treedt hij (zij) bemiddelend en 
regelend op en schrijft rapporten. 

• Lange tijd heeft de indruk bestaan dat reclas-
seringsmedewerkers niet meer deden dan erg 

• veel praten en af en toe rapporteren (zie 
ook paragraaf 5), een indruk overigens die 
niet alleen de reclassering, maar het gehele 
maatschappelijk werk gold. Het is de verdienste 
van Boelens en Winkels (1983) geweest dat 
zij tilt verhaal resoluut naar het rijk der 



fabelen hebben verwezen. In hun onderzoek 
komen zij tot de conclusie dat de reclasserings-
maatschappelijk werkers wel degelijk meer 
doen dan veel praten, nl. dat zij veel praktische 
activiteiten op materieel en justitieel gebied 
verrichten. 
Waarschijnlijk hangt dit misverstand samen 
met het vermelde onderscheid tussen dringende 
en belangrijke zaken. Reclasseringsmedewerkers 
zijn vaak bezig met het behandelen van 
dringende zaken. Omdat zij deze minder 
belangrijk vinden, worden zij in de verslag- • 
legging `naar buiten' (bijv. ten behoeve van 
onderzoek) nogal eens vergeten. 
Bal e.a. (1982) hebben de hulpverlening, 
vooral voorzover die plaatsvindt via gesprekken, 
vrij grondig onderzocht. Zij komen tot de 
conclusie dat er op deze wijze weliswaar hulp 
verleend wordt maar dat dit vaak weinig 
planmatig en systematisch gebeurt. Zo ver-
zuimen maatschappelijk werkers nog we! eens 

17 	aan te sluiten bij het vorige gesprek, tussendoor 
samenvattingen en conclusies te maken en het 
gesprek af te ronden met duidelijke afspraken 
voor het vervolg. Voorts komen de onder-
zoekers tot de conclusie dat de reclasserings-
medewerkers alles wat zich voordoet aan-
pakken. 
Bal e.a. (1982) gaan ook in op belemmerende 
factoren zoals deze ervaren worden door maat-
schappelijk werkers. Als belangrijkste hinder-
paal om optimaal materiee hulp te verlenen 
zien de maatschappelijk werkers de huidige 
economische situatie, woningnood en werk-
loosheid. Daarnaast gaan zij in op belemmeren-
de factoren die te maken hebben met het 
justitiele apparaat, met de organisatie van de 
A.R.V., met de clienten en het ontbreken van 
de deskundigheid bij de maatschappelijk wer-
kers om optimaal psycho-sociale (imma- 
teriele) hulpverlening te kunnen geven. 
Zowel Bal e.a. (1982) als Boelens en Winkels 
(1983) wijzen erop dat op landelijk niveau 
beleidsdoelen in erg algemene termen gesteld 
worden en dat het maken van keuzen en het 
leggen van prioriteiten vaak vermeden wordt. 
lets dergelijks speelt zich af op het regionale 
niveau. Een gevolg hiervan is dat de werkwijze 
tussen de teams erg verschilt (hetgeen ook al 
uit de eerste W.O.D.C.-onderzoeken geconclu- 



deerd was). Maar ook op teamniveau zijn er 
maar zelden echte beleidsplannen. Daar komt 
bij dat de professionaliteit van het maatschap- 
pelijk werk weinig inmenging van buiten 
verdraagt. De maatschappelijk werker voelt 
zich uiteindelijk alleen en zelf verantwoordelijk 
voor wat hij/zij (wel of niet) doet. Resultaat 
van dit alles is dat er erg grote verschillen 
tussen reclasseringsmaatschappelijk werkeis 
zijn. In dit verband wordt wel gesproken over 
een sterzameling kleine zelfstandigen'. 

Naast deze twee hoofdpunten noemen Bal e.a. 
(1982) en Boelens en Winkels (1983) nog een 
aantal andere wensen: meer kennis van de 
sociale kaart,betere contacten met de rechter-
lijke macht, meer training in beleidsmatig 
denken, meet training in onderhandelen en 
meet vaardigheden in het projectmatig werken. 
De vraag mag evenwel gesteld worden of de 
onderzoekers zich daarmee niet zelf schuldig 

18 	maken aan datgene wat zij de reclassering 
verwijten: geen keuze kunnen maken. 

3.4. Venvachangen van reclasseringsmede-
werkers 
Uit het voorgaande (3.2) bleek dat het aspiratie-
niveau van reclasseringsmaatschappelijk werkers 
betrekkelijk hoog ligt: men wil op een therapie-
achtige manier omgaan met clienten en op deze 
wijze de 'important' problemen aanpalcken. 
Zij voelen zelf echter aan dat zij voor dat 
soort werk niet voldoende zijn toegerust. Uit 
Spickenheuer en Brand-Koolen (1979) blijkt 
dan ook dat wanneer gevraagd wordt op welk 
gebied men meer scholing behoeft, `praktisch 
therapeutisch werk' het vaakst genoemd 
wordt, gevolgd door `gezinsbehandeling' en 
"crisisinterventie'. Voorts blijkt uit Spicken-
heuer (1984) dat de reclasseringsmedewerker 
bij de clienten hogere verwachtingen veronder-
stelt dan deze in werkelijkheid hebben. Het 
ziet er dus naar uit dat de reclasseringsmede-
werkers hun hoge aspiratieniveau projecteren 
op de clienten en ervan uitgaan dat de clienten 
erg hoge verwachtingen van hun hulp hebben. 
Zoals in het vorige hoofdstuk gebleken is, 
is het maar zeer ten dele waar dat clienten 
zulke hoge verwachtingen hebben. In veel 
gevallen is men er zich wel degelijk van bewust 



dat de reclassering nu eenmaal een beperkt 
aantal mogelijkheden heeft. 

4. Contacten tussen clienten en reclasserings-
medewerkers 
In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op de 
contacten tussen degenen die in het voorgaande 
beschreven werden, de client en de reclas- 
seringsmaatschappelijk werker. Daartoe 
worden eerst een aantal formele gegevens van 
de contacten bezien; daarna wordt ingegaan 
op de inhoud van de contacten en op de 
afstemming tussen reclasseringsmedewerker 
en client. 

4.1. Algemene gegevens 
Uit onderzoekgegevens verzameld in 1977 
(Brand-Koolen e.a., 1978) bleek dat de reclas-
sering ruim een kwart van de tijd aan contacten 
met de clienten besteedde*. Voor de full-time 

19 	uitvoerende werkers was dit wat hoger, nl. 
ongeveer een derde van de tijd. Zij hadden 
gemiddeld 27 directe clientencontacten per 
10 werkdagen, dit is 2,7 contacten per dag. 
Een kwart van deze contacten duurde korter 
dan een kwartier en driekwart langer dan een 
kwartier. De gemiddelde tijd voor een contact 
was ongeveer 45 minuten. Hoewel het 
moeilijk is tijdsbestedingscijfers goed te 
vergelijken (hoe zijn de activiteiten precies 
ingedeeld?) lijken Kerner e.a. (1983) in Duits-
land en Ericsson (1978) in Zweden toch tot 
een ander percentage cliententijd te komen. 
Kerner e.a. vermelden dat 45% van de tijd 
van alle werkers te zamen aan gesprekken met 
clienten wordt besteed. De gemiddelde 
gespreksduur was een half uur. Ericsson geeft 
25% voor algemene tijd aan, aanzienlijk minder 
dan in 1977 voor Nederland bleek te gelden, 
maar wel dichter bij de in de nieuwe normering 
(Reclassering op een nieuwe leest, 1984) 

* De overige tijdsbesteding van alle medewerkers zag 
er als volgt uit: 11% van hun tijd aan contacten en 
werkzaamheden t.b.v. clidnten; 3% aan werkzaam-
heden van gezinnen van clienten/groepen clienten; 
11% aan rapportage en gespreksverslagen; 26% aan 
werkbegeleiding, werkbespreking en andere interne 
en externe vergaderingen en 22% aan diverse 
andere werkzaamheden. 



hiervoor uitgetrokken tijd. Het is overigens 
niet ondenkbaar dat ook in Nederland mede 
onder invloed van de discussie die op het tijds-
bestedingsonderzoek volgde — de tijd besteed 
aan directe clientencontacten is toegenomen. 
Volgens het A.R.V. signaleringssysteem 
(Beljaars en Brons, 1983) vond in 1983 rujm 
een derde van de contacten op het bureau 
plaats, jets minder dan een derde bij de 
clienten thuis en eveneens ongeveer een derde 
elders, met name op het politiebureau of in 
een penitentiaire inrichting. Veel clienten 
(ruim 60%) worden op het politiebureau in het 
kader van de zg. vroeghulp voor het eerst met 
de reclasseringsmedewerker geconfronteerd. 
Nog eens 20% ontmoet de reclasseringswerker 
voor het eerst in het Huis van Bewaring. Het 
zijn dan ook meestal politie en/of justitie die 
de eerste aanzet tot de hulpverlening geven 
(Spickenheuer, 1984). Clienten vinden in het 
algemeen dat de reclassering voldoende bereik- 

" 20 	baar en beschikbaar is (zie ook Kerner e.a., 
1984). In veel plaatsen is er een piket-dienst 
voor de avonden en de weekeinden, dit vooral 
om eventueel vroeghulp te kunnen verlenen 
bij insluitingen op het politiebureau. 

4.2. Inhoud van de contanen 
De inhoud van de contacten wordt mede 
bepaald door de fase van het justitiele proces 
waarin de client zich bevindt. In de vroeghulp 
ligt het accent sterk op de onmiddellijke 
problematiek: in een aantal gevallen dienen 
praktische zaken geregeld te worden en 
sommige in bewaringgestelden (vooral first-
offenders) hebben een sterke behoefte aan 
informatie over wat er gebeuren gaat. Haar-
naast kan de reclasseringsmedewerker gegevens 
verzamelen en een zgn. vroeghulprapport 
schrijven. Pit rapport wordt geacht een bijdrage 
te leveren aan de beslissing over de.voorlopige 
hechtenis, een bijdrage die overigens maar 
zeer bescheiden kan zijn (zie o.a. Tigges en 
Nuijten-Edelbroek, 1981). been volgende 
fase kan de voorlichtingsrapportage een 
belangrijke rol spelen; de contacten dienen 
dan (mede) om gegevens voor deze rapportage 
te verzamelen. In de meeste gevallen wordt 
het rapport met de client besproken. Ten 
slotte kunnen in latere fasen nog de voorbe- 



reiding op de rechtszitting, de begeleiding 
tijdens de detentie en de voorbereiding voor 
het ontslag een rol spelen. 
Naast deze justitiele aspecten speelt in alle 
fasen de meer algemeen gerichte hulpverlening. 
In paragraaf 5 wordt daar verder op in gegaan. 

4.3. Afstemming tussen reclasseringsmede-
werker en client 
In het voorafgaande is gebleken dat zowel 
problemen als doelen door de clienten en 
de maatschappelijk werkers soms verschillend 
worden gedefinieerd. Veel problemen worden 
door de reclasseringsmedewerker als imma-
terieel en door de client als materieel bestem-
peld. Soms wordt dit opgelost door een 
schijnbare afstemming: client en reclasserings-
medewerker praten wel over hetzelfde, maar 
vanuit een ander kader omtrent oorzaken en 
mogelijke oplossingen. Soms praten reclas-
seringsmedewerker en client langs elkaar heen 

21 	(Bal e.a., 1982). Voorts weten de clienten 
vaak niet wat de reclassering voor hen kan 
doen. Ook blijkt dat reclasseringsmedewerkers 
vaak meer pralctische dingen voor clienten doen 
dan de clienten weten. Hoewel dit alles 
wellicht een erg somber beeld oproept blijkt 
uit het onderzoek van Spickenheuer (1984) 
dat de meeste clienten alle problemen die zij 
zelf onderkennen ook met de reclasserings-
maatschappelijk werker besproken hebben. 
In het algemeen vinden clienten het prettig 
over hun problemen met de maatschappelijk 
werkers te kunnen praten. (Dit geldt overigens 
minder voor relationele problemen.) Bal e.a. 
(1982) constateren dat de reclasseringswerkers 
nogal wat tijd uittrekken voor het opbouwen 
en in stand houden van een goede relatie, een 
relatie die zij onmisbaar achten voor het 
hulpverleningsproces. Uit verschillende onder-
zoeken blijkt dat de clienten de `praatpaar-
functie van de maatschappelijk werker erg 
waarderen (zie ook Willis, 1981). 

5. Materiele en immateriele hulpverlening 

5.1. Geschiedenis van een discussie 
Het vraagstuk van de materiele en immateriele 
hulpverlening heeft vele jaren de gemoederen 
van vooral beleidsmakers en onderzoekers 



bezig gehouden en loopt als een rode draad 
door alle onderzoeken heen. 
In Brand-Koolen c.a. (1978) werd geconsta-
teerd dat een groot percentage van de tijd 
die aan clienten besteed werd, gevuld werd met 
gesprekken, met name op het bureau. 

• Op grond daarvan werd de (voorlopige) 
conclusie getrokken dat .er  sprake zou zijn van 

• een kloof tussen reclasseringsmedewerker en 
client: de reclasseringsmedewerker zou vooral 
geinteresseerd zijn in psycho-sociale hulp-
verlening en de client in materiele (praktische) 
hulpverlening. 
Dit beeld werd bevestigd in Spickenheuer en 
Brand-Koolen (1979). Het persoonlijk func-
tioneren van de clienten werd door de reclas-
seringsmedewerkers als het belangrijkst gezien. 
De materiele hulpverlening vond men wel nodig 	' 
en ook nuttig als opstap tot de `echte' hulp- 
verlening, maar niettemin toch van minder 
niveau. 

22 	Terzijde zij opgemerkt dat rond de publikaties 
van deze beide rapporten door reclasserings- 
medewerkers in persoonlijke gesprekken wel 
gezegd is dat het onderscheid tussen materiele 
en immateriele hulpverlening niet zo duidelijk 
was als onderzoekers en beleidsmakers ver-
onderstelden, maar deze uitspraken vonden, 
in ieder geval aanvankelijk, weinig gehoor. 
Het onderzoek van Bal e.a. (1982) concludeer-
de vervolgens dat clienten veel om materiele 
hulpverlening vragen, maar dat de reclasserings- 
medewerkers moeilijkheden ondervinden bij 
het oplossen van deze vragen. Anderzijds 
bleken ook in dit onderzoek de reclasserings-
medewerkers sterk gericht te zijn op de psycho-
sociale hulpverlening, een gerichtheid die 
maar zeer gedeeltelijk leek aan te sluiten bij 
de hulpvraag van de clienten. 
Op grond van de veronderstelde kloof tussen 
reclasseringsmedewerker en client en met name 
op basis van het `gebleken' tekort aan aandacht 
voor de materiele hulpverlening, startte in 
1980 het onderzoek van Boelens en Winkels 
(1983). Doel van dit project was de materiele 
hulpverlening te evalueren en met behulp van 
experimenten na te gaan op welke wijze uit-
breiding van de materiele hulpverlening 
mogelijk zou zijn. De onderzoekers kwamen 
evenwel tot de ontdeklcing dat, hoewel de 



reclasseringsmedewerkers wel gericht zijn op 
de immateriele hulpverlening, zij in feite veel 
meer materiele hulpverlening verrichten dan 
verwacht werd. In feite konden de onder- 
zoekers in de door hen bestudeerde gevallen 
weinig of geen tekorten in deze ontdekken. Dit 
beeld wordt bevestigd door Spickenheuer 
(1984). Hoewel ook hij meent dat de reclas-
seringsmedewerkers meer immateriele proble-
men zien en de clienten meer materiele pro-
blemen, concludeert hij ook dat de clienten 
wel degelijk aandacht voor hun materiele 
problemen gekregen hebben. De kloof die 
tussen reclasseringsmedewerker en client zou 
bestaan dient volgens hem voor een groot deel 
toegeschreven te worden aan jargon en 
retoriek. Volgens hem (1984) benadrukken 
zowel reclasseringsmedewerkers als clienten 
de materiele problemen, maar zij benoemen 
deze anders. Voor de client is een materieel 
probleem een concrete zaak die meestal door 

23 	andere veroorzaakt is en waar hij (zij) een 
concrete oplossing voor wil. Voor de reclas-
seringsmedewerker is een materieel probleem 
vaak een symptoom van persoonlijk disfunc-
tioneren; dit materiele probleem moet in 
zijn/haar visie wel opgelost worden, maar dan 
moet tevens `aan de client zelf' gewerkt 
worden. Een andere verklaring voor het feno-
meen van de verdwenen kloof zou kunnen zijn 
dat (een deel van de) reclasseringswerkers 
in de loop van de tijd anders zijn gaan denken 
en/of (moeten) werken (te denken valt aan 
het meewerken aan de totstandkoming van 
dienstverleningsafspraken, zie Bol en Over- 
water, 1984). Dit zou aansluiten bij de 
bevindingen van Willis' onderzoek (1981). 
Op grond van eerdere onderzoeken naar de 
Engelse reclasseringshulp verwachtte Willis 
een conflict aan te treffen tussen de (praktisch 
gerichte) wensen van de clienten en de 
(psycho-sociaal gerichte) oogmerken van de 
reclasseringswerkers. Tot zijn verbazing vindt 
hij een totaal gebrek aan conflict. Hij conclu-
deert hieruit dat de reclasseringsmedewerkers 
de beleidsmakers en onderzoekers een stap 
voor zijn en al lang doen wat de laatsten nog 
aan het bedenken zijn. 



5.2. Mated& hulpverlening 
Zoals uit het voorgaande bleek, wordt de 
materiele problematiek door de reclasserings-
medewerkers wel degelijk onderkend, al 
zullen zij deze vaak een andere plaats toe-
kennen dan de client. Volgens verschillende 
onderzoekers beperkt de materiele hulp-
verlening* zich niet tot het 'praten over' 
maar worden wel degellik veel activiteiten 
in deze sfeer verricht. Deze activiteiten bestaan 
veelal uit bemiddelen, verwijzen, onder-
steunen. Ook Willis (1981) vond — zoals 
vermeld — de nodige activiteiten in deze. 
Vooral met betreklcing tot de werksituatie 
bleken de reclasseringsmedewerkers zeer 
actief. Er waren weinig aanwijzingen dat de 
medewerkers zich bij bijv. werkloosheid be-
perkten tot de vrijblijvende aansporing om 
werk te zoeken; integendeel, in veel gevallen 
werden door reclasseringsmedewerkers en 
client concrete stappen genomen om het 

• 24 	probleem op te lossen. Bieker (1984) daaren- 
tegen concludeert dat het vertrouwen van 
clienten in de mogelijkheden van de reclas-
sering praktische problemen op te lossen bepaald 
begrensd is. Opvallend is dat Bal e.a. (1982) 
een veel lagere inschatting van de materiele 
hulpverlening geven. Uit verschillende andere 
onderzoeken blijkt echter dat reclasserings-
medewerkers nogal wat concrete activiteiten 
'even tussendoor' doen en deze daarna niet 
aan bijv. clienten (of onderzoekers) melden. 
Omdat het onderzoek van Bal e.a. (1982) 
sterk geconcentreerd was op de gesprekken 
tussen reclasseringsmedewerker en client zijn 
deze `activiteiten tussendoor' wellicht aan de 
aandacht van de Leidse onderzoekers ontsnapt. 
Veel meer materiele hulp verlenen dan bemid-
delen, verwijzen en ondersteunen doet de 
reclassering niet en kan zij, volgens zowel de 
reclasseringsmedewerkers als de clienten zelf, 
ook niet doen. In het onderzoek van Boelens 
en Winkels (1983) is geprobeerd de materiele 
hulpverlening nit te breiden door het opzetten 
van een aantal projecten (sportproject, woon- 

* De onderzoeken defini6ren dit begrip verschillend. 
Zo wordt door Boelens en Winkels meer onder deze 

• hulpverlening verstaan dan bijv. Spickenheuer dit 
doet. 



project, we rkgeve rsproje ct). Uit het onde rzoek-
verslag wordt duidelijk hoe moeilijk dit is. 
De pogingen faalden in eerste instantie dan 
ook, gedeeltelijk door onervarenheid van de 
initiatiefnemers en gedeeltelijk door de 
passieve en/of chaotische gedragswijzen van 
de clienten. Toch zien de onderzoekers wel 
mogelijkheden voor dit soort projecten en 
latere ervaringen lijken hen daarin gelijk te 
geven (voor wat betreft het woonproject en 
het werkgeversproject). 

5.3. De immateriele hulp 
Zoals reeds eerder aangeduid is het reclasse-
ringswerk in het voetspoor van het algemeen 
maatschappelijk werk lange tijd sterk georien- . 
teerd geweest op de immateriele hulpverlening. 
Deze orientatie staat uiteraard niet op zichzelf. 
Al sinds de vijftiger jaren staat de resocialisatie 
en de hulpverlening (niet alleen aan delinquen-* 
ten!) in het teken van het zogenaamde 

25 	̀medische' model. De redenering daarachter 
luidt (sterk vereenvoudigd) dat de mens in 
wezen een goede inborst heeft. Gaat er iets 
fout dan heeft men kennelijk te maken met 
een `ziekte' of handicap. Het wegnemen daar-
van zal als vanzelf het ongewenste gedrag doen 
beeindigen. Op dit model zijn talloze resocia- 
lisatieprogramma's en methoden gebouwd. Ook 
het 'social casework' en het `procesmatig 
werken' van het maatschappelijk werk ademen 
deze sfeer. 
Sinds Martinson in 1974 echter de noodklok 
luidde ('nothing works') is deze vorm van 
hulpverlening sterk in discussie geraakt (zie 
Thomassen, 1979 en van Emmerik, 1983). 
De psycho-sociale of immateriele hulpverlening 
kan een groot terrein van allerlei activiteiten 
bestrijken. In het onderzoek van Spickenheuer 
en Brand-Koolen (1979) is zeer uitgebreid 
ingegaan op de inhoud van de hulpverlening. 
Daarbij bleek de immateriele hulpverlening 
zeer hoog te scoren. Het meest belangrijk — 
en het vaakst toegepast — vond men de 
hulpverlening gericht op het persoonlijk func- 
tioneren. Het hoogst scoorde het item 
`proberen het zelfinzicht van de client te 
bevorderen'. In het algemeen vond men dat 
men veel aan deze persoonlijk gerichte hulp-
verlening deed, maar men zou er in een aantal 



gevallen graag meer aan doen. Ook de wensen 
in de sfeer van scholing lagen sterk in het 
vlak van de psycho-sociale hulpverlening. 
Zoals reeds vermeld is sindsdien duidelijk 
geworden dat de immateriele hulpverlening 
niet meer zo'n dominante plaats in de hulp- 
verlening heeft (of had!). Soortgelijke 
tendensen zijn ook in Engeland (Willis, 1981) 
en Duitsland (Bieker, 1984) merkbaar. Intus-
sen lijken Bal e.a. (1982) en Boelens en 
Winkels (1983) de discussie bepaald te verhel-
deren door een onderscheid naar de volgende 
soorten psycho-sociale hulpverlening te maken: 
— een vertrouwens- c.q. hulpverleningsrelatie 
opbouwen; volgens de Leidse onderzoekers 
wordt hier relatief erg veel tijd aan besteed; 
— psychische stoomissen van de client 
helpen oplossen. Hiermee worden de meer 
therapie-achtige activiteiten bedoeld. (Voor- 

• zover dem in de praktijk al werkelijk worden 
uitgevoerd, lijken ze niet erg succesvol. Het 

26 	is trouwens de vraag of reclasseringsmede- 
werkers dit kunnen); 
— praatpaal zijn voor de client. Dit element 
komt in de verschillende onderzoeken naar 
voren (zie bijv. ook Winkels, 1980) en wordt 
door de clienten erg gewaardeerd; 
— functioneren van de client verbeteren. Het 
gaat hierbij om de clienten te leren zich in 
sociale situaties te redden. Ook dit wordt door 
de medewerkers erg belangrijk gevonden. 
Volgens Bal e.a. (1982) maken de reclasserings-
medewerkers dit onderscheid niet en beschou-
wen zij alles als psycho-sociale hulpverlening. 
Bovendien hebben de onderzoekers nogal wat 
kritiek op de manier waarop de immateriele 
hulp gegeven wordt. Zij vinden deze met 
name niet doelmatig. Hoewel de reclasserings-
medewerkers zelf het genoemde onderscheid 
tussen de verschillende vormen van immateriele 
hulpverlening niet lijken te maken, lijkt het 

. voor de verdere discussie over het reclasserings-
werk erg belangrijk. Wij komen hier bij de 
beleidsaanbevelingen (hoofdstuk 8) nog op 
terug. 

6. Justitiele hulpverlening 

• 6.1. Algemene gegevens 
Mle drie de onderzoeken concluderen dat de 



reclasseringsmedewerkers de nodige aandacht 
aan de justitiele hulpverlening geven. Spicken-
heuer (1984) vermeldt dat 66% van de geiliter-
viewde clienten, voorzover zij in verzekering 
gesteld waren, op het politiebureau bezoek 
van de reclassering kregen. Het meest belang-
rijk tijdens de vroeghulp zijn de praktische 
hulp en de emotionele steun door de maat-
schappelijk werker. Berekeningen van diverse 
onderzoekers wijzen uit dat de vroeghulp- 
rapportage varieert tussen de 9 en 20%. Tijdens 
de voorgeleiding voor de Officier van Justitie 
en/of de Rechter-Commissaris is de reclasse- 
ringsmedewerker meestal niet aanwezig. 
Spickenheuer komt op ongeveer 13% aanwe-
zigen, Bergsma e.a. (1983) vinden niet meer 
dan 5 a 6%. Toch blijkt uit de interviews dat 
de clienten deze aanwezigheid erg op prijs 
stellen. Van de 107 clienten uit het onderzoek 
van Spickenheuer (1984) die in preventieve 
hechtenis gezeten hadden, waren er slechts 8 

27 	niet bezocht. Driekwart van de clienten stelde 
dit bezoek op prijs, den kwart zag het nut er 
niet van in. Volgens Spickenheuer (1984) wordt 
voor viervijfde van de clienten van de reclas-
sering een voorlichtingsrapport uitgebracht. 
Tijdens de rechtszitting is de maatschappelijk 
werker in veel gevallen (70%) aanwezig. Deze 
aanwezigheid dient ter ondersteuning van de 
verdachte en om — zo nodig — een toelichting 
op het rapport te kunnen geven. In veel geval-
len heeft de maatschappelijk werker de client 
ook voorbereid op de zitting door middel van 
het geven van informatie over de gang van 
zaken. 
Tij dens de detentie wordt een deel van het werk 
overgenomen door de maatschappelijk werkers 
in de penitentiaire inrichtingen. Toch houdt 
ook de thuis-reclassering nog wel enig contact. 
Een andere taak van de reclassering is het 
verplicht verlenen van hulp en steun aan 
justitiabelen. Dit verplicht contact kan worden 
opgelegd als een bijzondere voorwaarde bij 
een voorwaardelijke veroordeling of bij een 
voorwaardelijke invrijheidsstelling. Slechts 
zelden wordt nog zonder een uitdnikkelijke 
bereidverklaring vanwege de reclasseringsinstel-
ling in geval van een voorwaardelijke veroor-
deling de bijzondere voorwaarde van verplicht 
reclasseringscontact opgenomen (Fokkens, 



1981). Ten slotte dient nog venneld te 
worden dat sinds enige tijd de reclassering 
de dienstverlening kan voorbereiden en 
begeleidery(zie bijv. Bol en Overwater, 1984) 
en dat zij ook een rol kan spelen in de voor-
bereiding van het individuele verlof (Rook en 
Sampiemon, 1984). 

6.2. Begeleiden en bemiddelen 
Binnen de reclassering is juist de justitiele 
hulpverlening het meest problematisch. Waar 
er altijd een zekere spanning tussen het justitie 
gericht werken en het client gericht werken 
zal zijn, weet men in een periode die zo sterk 
op de hulpverlening aan de client gericht is, 
met de justitiele hulpverlening niet goed raad. 
Wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
begeleiden en bemiddelen, dan laat het aantal 
spanningsvelden zich enigszins reduceren. 
Begeleiding heeft dan betrekking op de 
ondersteuning van en informatie aan de client 

28 	met betrekking tot de verschillende justitiele 
fasen. Bemiddeling•heeft betreklcing op de 
werkzaamheden ten behoeve van het justitiele 
proces, bijv. voorlichting, dienstverlening. 
Sommige activiteiten, bijv. meegaan naar de 
rechtszitting kunnen beide functies vervullen. 

63. Begeleiding 
Clienten blijken een grote behoefte te hebben 
aan informatie en begeleiding. Dit geldt 
vooral indien de situatie voor de betrokkene 
nieuw is. In de vroeghulpsituatie is de behoefte 
aan informatie en aan ondersteuning dan ook 
erg groot. Voorts is deze behoefte erg duidelijk 
te onderkennen bij first-offenders (Boelens 
en Winkels 1983). Volgens Spickenheuer 
en Brand-Koolen (1979) vinden de reclasse- 
ringsmedewerkers dit ook belangrijk (zij het 
niet zo belangrijk als de immateriele hulp-
verlening). Toch constateren Bal e.a. (1982) 
en Boelens en Winkels (1983) dat clidnten 
vaak slecht voorbereid op de zitting verschijnen 
en vinden zowel Spickenheuer (1984) als 
Winkels (1980) dat een aantal clienten de 
functie van het voorlichtingsrapport niet kent. 
De inhoud kennen zij meestal we!. 

64. Berniddeling, dienstverlening aan just itie 
Dienstverlening aan en client en justitie is een 



veel controversieler zaak. Bij de clienten blijkt 
ook aan deze vorm van hulpverlening behoefte 
te bestaan. De reden daarvan is dat men denkt 
of hoopt op die manier een lichtere straf 
en/of diverse voordelen (bezoek, telefoneren 
in detentie) te krijgen. 
Voor veel maatschappelijk werkers is deze 
verlening van diensten aan justitie echter een 
probleem omdat hierbij de mogelijkheid ont-
staat dat zij in de klem raken tussen de wensen 
van de client (er goed afkomen) en de wensen 
van justitie (bijv. objectieve informatie). Alle 
drie de onderzoeken laten zien dat de reclas-
seringsmedewerker in dat geval een ambiva-
lente houding inneemt en geen echte keuze 
kan maken. Hoewel hij achter de client staat, 
wil hij toch niet in alles met hem meegaan. 
En hoewel hij bereid is justitie van informatie 
te voorzien, heeft hij/zij er toch wel moeite 
mee als dat de client zou kunnen opbreken. 
Gevolg is dat hij bij bijv. de voorlichtings- 

29 	rapportage kiest voor de functie `belichten van 
de belevingswereld van de client' en/of dat de 
client een betreklcelijk grote invloed heeft 
op de inhoud van het rapport. In andere geval-
len kiest hij ervoor een beschrijving te geven 
van de relatie die zich tussen hem en de client 
aan het ontwikkelen is. Op deze manier kan hij 
achter de client blijven staan en toch de waar-
heid spreken. Hoewel dit ongetwijfeld een 
ingenieuze oplossing van het probleem is, 
leidt dit wel weer tot nieuwe moeilijkheden, 
dit maa1 met de rechterlijke macht, die met 
dergelijke rapporten niet erg gelukkig is. 
Verschillende onderzoekers concluderen dan 
ook dat de functie van het voorlichtings-
rapport onduidelijk is en dat hierover tussen 
de diverse betrokkenen geen overeenstemming 
bestaat. 
Ook Junger-Tas en Tigges (1981) constateren 
aanzienlijke tekortkomingen in de voorlich- 
tingsrapportage met betrekking tot de 
betrouwbaarheid, validiteit en relevantie van 
de behandelde onderwerpen. Zij menen o.a. 
dat het hoofdzakelijk naar voren brengen van 
beleving en visie van de client zijn doel vol-
strekt voorbij schiet en dat de beslisser die 
informatie naast zich neer zal leggen. 
Ook bij de vroeghulp blijkt iets dergelijks. En 
hoewel alle betrokkenen de vroeghulprappor- 
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tage belangrijk vinden, blijken de marges 
waarbinnen de reclassering echt jets kan doen 
toch betrekkelijk klein (zie biiv. Tigges en 
Nuijten-Edelbroek, 1981). 
Met betrekking tot de positie van de reclas-
seringsmedewerker tussen client en justitie, 
dient nog venneld te worden dat er een zekere 
verschuiving lijkt op te treden. Bleek in 1979 
(Spickenheuer en Brand-Koolen) nog een 
zeer gereserveerde houding ten aanzien van veel 
dat naar controle of toezicht zweemde, uit 
het dienstverleningsonderzoek (Bol en Over-
water, 1984) blijkt dat deze reserve aan het 
verminderen is. De vraag die hierbij gesteld kan 
worden is of deze verschuiving alleen de 
dienstverlening geldt (omdat men deze van zo 
groot belang acht) of dat veeleer van een 
algemene accent-verlegging sprake is. Gezien 
de recente discussies binnen (en over) het 
reclasseringswerk kan dit laatste zeker het 
geval zijn. 

7. Resultaten van de hulpverlening 
De vraag naar de resultaten van de hulpver-
lening kan wel gesteld, doch moeilijker beant-
woord worden. Evenals bij de definiering van 
de problemen van de clienten, geldt ook voor 
de resultaten van de hulpverlening dat het 
antwoord in sterke mate afhangt van degene 
die het antwoord geven moet. Zo verstaan de 
clienten onder resultaat vaak iets anders dan 
de reclasseringsmedewerkers, om van justitie 
nog maar te zwijgen. 
In het onderstaande zal op de oordelen van 
deze drie `partijen' worden ingegaan. Meer 
objectieve criteria lijken recidive en de wijze 
van functioneren van de client. Junger-Tas 
en Tigges (1981) geven hierover enige gegevens 
op grond van de buitenlandse literatuur. Als 
criteria voor effectiviteit werden onder meer 
gehanteerd: een verminderde recidive, een 
verbetering van sociaal functioneren en een 
verbeterd functioneren in de gezinskring. 
Zij menen dat in het algemeen in de meeste 
landen reclasseringstoezicht niet geleid heeft 
tot grote successen met betrekking tot reso-
cialisatie of vermindering van recidive. Voorts 
dat onderzoek overvloedig heeft aangetoond 
dat de resultaten die (justitiele) werkers 
boeken in termen van sociale integratie en 



recidive, over het algemeen niet zoveel 
gunstiger liggen dan de uitkomsten van de 
vrijheidsstraf. Toch zijn er voldoende argu-
menten die pleiten voor ambulante hulp-
verlening aan justitiabelen en zijn deze auteurs 
optimistisch over een aantal hulpverlenings-
modaliteiten. Aangezien in Nederland geen 
onderzoek in de zin van een dergelijke effect-
meting is gedaan, zal vooralsnog genoegen 
genomen moeten worden met meer subjectief 
getinte oordelen. Daarbij moet dan ook nog 
bedacht worden dat de clienten wier oordeel 
in de onderzoeken gevraagd is de clienten zijn 
die de hulpverlening nog steeds krijgen en dus 
in ieder geval niet erg ontevreden zijn. 

7.1. Tevredenheid van de chenten 
Allereerst dient opgemerkt te worden dat 
clienten in het algemeen twee onafhankelijke 
oordelen over hun hulpverlener hebben (zie 
Stikker en van Gelder, N.I.M.A.W.O., 1980). 

31 	Het eerste oordeel betreft de inzet van de 
hulpverlener en de daaraan verwante vraag of 
hij/zij wel of niet aardig gevonden wordt. Het 
tweede oordeel betreft de feitelijke resultaten 
van het werk. Zoals gezegd zijn beide oordelen 
tamelijk onafhankelijk van elkaar. De algemene 
tendens is dat clienten veel waardering hebben 
voor de inzet van maatschappelijk werkers 
maar dat feitelijke resultaten in mindere mate 
geboekt worden. Bij de tevredenheid over de 
reclasseringshulp zien wij hetzelfde verschijnsel 
optreden. In alle onderzoeken, ook over de 
vroeghulp (zie bijv. Bergsma e.a., 1983), komt 
naar voren dat de clienten in het algemeen erg 
tevreden zijn over de houding en opstelling 
van de reclasseringsmedewerker. 
Ook Willis (1981) vond een hoge mate van 
tevredenheid van de clienten terwijl Bieker 
(1984) en Gibbs (1982) voor respectievelijk 
Duitsland en Amerika eveneens tot een heel 
behoorlijke score kwamen. Dit verandert 
echter wanneer gevraagd wordt naar feitelijke 
resultaten. Daarover verschillen de meningen. 
Het oordeel van de clienten over de feitelijke 
resultaten is in het algemeen minder positief 
dan hun oordeel over de houding en opstelling 
van de reclasseringsmaatschappelijk werker. 
Sommigen vinden dat weinig is opgelost. 
Anderen geven meer oplossingen aan, maar 



lijken daarbij tegelijkertijd rekening te houden 
met de beperkte mogelijkheden van de reclas-
sering (zie bijv. Spickenheuer, 1984). Onte-
vredenheid is Cr over het ontbreken van macht 
en invloed van de reclassering. Uit alle onder-
zoeken komt voorts naar voren dat de emotio-
nele ondersteuning, het `praatpaal zijn door 
de clienten sterk wordt gewaardeerd. 

7.2. Tevredenheid van de reclasseringsmede-
werkers 
Over de tcvredenheid van de reclasseringsmede-
werkers zijn de meningen enigszins verdeeld. 
Volgens Spickenheuer (1984) zeggen reclas-
seringsmedewerkers eerder dan clienten dat 
een probleem (ten dele) is opgelost. Bal e.a. 
(1982) constateren ten aanzien van de materiele 
hulpverlening echter het tegenovergestelde. 
Voorts blijkt dat zij ervan uitgaan dat de kans 
op resultaten groter is naarmate er meer 
overeenstemming over de probleemdefiniering 
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	is tussen reclasseringsmedewerker en client. 
Uit het onderzoek van Spickenheuer (1984) 
blijkt echter dat dit (gemeten naar de tevreden-
heid van client en reclasseringsmedewerker) 
niet noodzakelijk is. 

7.3. Tevredenheid van justitie 
Het is wellicht tekenend voor de tijd (en tijd-
geest) waarin de drie onderzoeken plaats 
vonden dat in geen van de projecten aandacht 
besteed is aan de tevredenheid van justitie. 
Wel is dit gedaan in het kader van de onder- 
zoeken over vroeghulp, voorlichting en 
dienstverlening. Hieruit blijkt dat hoewel op 
beleidsniveau wel eens klachten gehoord 
worden, men meer in concreto zegt nog niet 
eens zo ontevreden te zijn. In ieder geval 
wordt telkenmale vermeld dat justitie de 
medewerking van de reclassering erg belangrijk 
vindt. Toch ligt hier wel degelijk een spannings-
veld. Dit blijkt allereerst uit de bovenvermelde 
klachten. Maar ook in `Beslissen in eenvoud' 
(van Duyne, 1983) zijn opmerlcingen gemaakt 
door de Officieren van Justitie over de 
`geringe' kwaliteit van voorlichtings- en psy-
chiatrische rapporten. Junger-Tas en Tigges 
meenden in 1981 op basis van een literatuur- 
studie dat de inhoud van voorlichtings-
rapporten weinig betrouwbare, valide en 



relevante informatie bevatte. 
Voorts vermelden zowel Bal e.a. (1982) als 
Boelens en Winkels (1983) dat de contacten 
tussen de reclassering en het justitieel apparaat 
uiterst moeizaam verlopen: de reclassering 
vindt justitie erg moeilijk bereikbaar en voelt 
zich niet serieus genomen. En ten slotte is 
er enige twijfel op zijn plaats over de invloed 
die de reclassering op justitie heeft. Hoewel 
zowel de reclasseringsmedewerkers als de 
clienten denken dat de (vroeghulp) rapporten 
veel invloed hebben, is deze invloed waar-
schijnlijk veel kleiner dan men denkt (zie ook 
Van Duyne en Verwoerd, 1985) en zelfs 
kleiner dan menig lid van de rechterlijke 
macht zich realiseert (Tigges en Nuijten-
Edelbroek, 1981; Rook, 1984). 

8. Beleidsaanbevelingen 

8.1. Inleiding 
33 	Van de verschillende onderzoekers hebben 

vooral Bal e.a. (1982) en Boelens en Winkels 
(1983) zich bezig gehouden met de vraag 
welke conclusies de reclassering uit het ver-
richte onderzoek zou kunnen of moeten 
trekken. Ook de werkgroep op de samenvat-
ting waarvan dit artikel gebaseerd is (zie de 
voetnoot op bladzijde 5) heeft zich met deze 
vraag bezig gehouden. Centraal in deze aan- 
bevelingen staat de conclusie dat de reclassering 
dreigt te verdrinken in de problemen en dat zij 
dus keuzes zal moeten maken. Ook over de 
richting waarin die keuze zou moeten gaan 
bestaat overeenstemming tussen de auteurs: 
minder therapeutische; op psycho-sociale 
problemen gerichte hulp en meer op het straf-
rechtelijk gebeuren gerichte hulpverlening. 
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen, dat de 
reclassering veelal te maken heeft met moeilijke 
clienten die op velerlei terreinen problemen 
hebben: hun vaardigheden en eigenschappen 
maken niet alleen hun reeds zwakke sociaal-
economische situatie extra problematisch, 
doch bemoeilijken ook nogal eens de hulp-
verleningscontacten. Uit de onderzoekresul-
tateh, zoals neergelegd in hoofdstuk 3, blijkt 
dat reclasseringsmedewerkers, naast justitiele 
activiteiten en het oplossen c.q. hanteerbaar 
maken van materiele problematiek, zich ten 



doe! stellen psycho-sociale hulp te verlenen. 
In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat veel 
reclasseringsmedewerkers daar nauwelijks 
aan toekomen. De meeste tijd wordt in beslag 
genomen door urgente (vooral materiele en 
justitiele) problemen. Deze gang van zaken levert 
bij de reclasseringswerkers nogal wat frustratie op. 
Ook in de materiele hulpverlening zien de 
reclasseringsmedewerkers zich veelvuldig met 
machteloosheid geconfronteerd. In hoofdstuk 2 
is beschreven dat financien, werk en huis-
vesting de meest voorkomende materiele 
problemen zijn. Dit zijn echter juist de ter-
reinen, waarop in de hele samenleving 
structurele tekorten bestaan. 
De aspiraties van de reclasseringswerkers 
blijken dus nogal eens te botsen met de moge-
lijkheden in de dagelijkse praktijk: ze willen 
het heist alle clienten bij alle soorten proble-
men helpen, maar door de veelvoud en corn-
plexiteit van de problemen komen ze niet aan 
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	alles toe. Een dergelijke situatie noopt tot 
planmatige prioriteitenstelling. In paragraaf 2.3 
is beschreven, dat dit niet of nauwelijks 
gebeurt. Dit kan verklaard worden uit een 
combinatie van organisatorische en emotionele 
factoren. 
Bal e.a. (1982) en Boelens en Winkels (1983) 
wijzen erop, dat de beleidskaders, op landelijk 
en regionaal niveau geformuleerd, vrij abstract 
zijn en daardoor multi-interpretabel; gevolg is, 
dat het beleid op teamniveau zeer verschillend 
ingevuld kan worden. Bovendien blijkt op 
teamniveau weleens een tekort aan beleids-
matig denken te bestaan. Een derde organisa-
torische factor is, dat er niet altijd sprake is 
van een sturende rol van de teamcoordinator. 
Daarnaast spelen waarschijnlijk emotionele 
factoren een rol. Reclasseringswerkers blijken 
het vaak moeilijk te vinden om in hun werk 
prioriteiten te stellen. Prioriteitenstelling 
vereist, dat men besluit aan bepaalde 
categorieen hulpvragers minder aandacht te 
geven; een dergelijk besluit lijkt voor hen 
moeilijk te accepteren.* 

* Illustratief is in dit geval dat twee vragen over het 
geven van prioriteiten aan bepaalde groepen clienten 
in het onderzoek van Spickenheuer en Brand-Koolen 
(1979) mislukten omdat de teclasseringsmedewerkers 
deze niet konden of wilden 



Het maken van duidelijke keuzes omtrent 
doelstellingen, doelgroepen, taken en rol van 
de reclassering zal echter blijkens Bal e.a. 
(1982) en Boelens en Winkels (1983) niet 
alleen ten goede komen aan de werkinhou-
delijke aanpak, doch uiteindelijk ook aan de 
arbeidssatisfactie van de reclasseringsmede-
werkers. 

8.2. Prioriteiten en posterioriteiten 
Een aantal onderzoekers hebben voorstellen 
gedaan omtrent een afbakening van het taken-
pakket van de reclassering. Bal e.a. (1982) 
bevelen aan prioriteit te geven aan de justitiele 
hulpverlening. Materiele en psycho-sociale 
hulpverlening dient naar hun mening zoveel 
mogelijk te geschieden door niet-reclasserings-
instellingen; hiertoe moet de reclassering 
goede samenwerking en doorverwijsprocedures 
met andere hulpverleningsinstanties ontwik-
kelen (zie ook Spickenheuer en Brand-Koolen, 

35 	1979 en Nuijten-Edelbroek en Tigges, 1979). 
Boelens en Winkels (1983) achten materiele 
en psycho-sociale hulpverlening alleen een 
reclasseringstaak als deze een bijdrage kunnen 
leveren aan voorkoming van strafrechtelijk 
ingrijpen. Indien het primaire werkveld van 
de reclassering het strafrechtelijk gebeuren is, 
betekent dit dat de reclassering zich zoveel 
mogelijk dient te beperken tot activiteiten 
gericht op die personen, die met het straf-
recht in aanraking komen. Dit zijn vooral die 
personen, die als verdachte of afgestrafte 
verwikkeld zijn in de strafrechtspleging. 
Ms men ervoor kiest zich alleen te richten op 
hen, die met het strafrecht in aanmerking zijn 
gekomen, dan resteert echter nog steeds een 
zeer omvangrijke doelgroep, die vermoedelijk 
ook groeiende is. Hier binnen zullen dan ook 
nadere keuzes gemaakt moeten worden. Zo zal 
men moeten besluiten, aan welke categorieen 
men prioriteit wil geven, bijv. aan gedeti-
neerden, jongeren, etnische minderheden e.d. 
In dit verband dient vermeld te worden, dat 
door diverse instellingen reeds prioriteiten 
gesteld zijn. Maar ook dient men met de effec- 
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	tiviteit van de hulpverlening rekening te 
houden. Zo zou men zich, naar aanleiding 
van de door Boelens en Winkels (1983) 
gegeven typologie van hulpvragen, de vraag 



kunnen stellen of c.q. in hoeverre de reclas-
sering zich in moet zetten voor 'cloorgewin-
terde' recidivisten die niet open staan voor 
gedragsverandering. Een dergelijke keuze 
omtrent de doelgroep van de reclassering 
zou bij kunnen dragen aan een selectievere 
intake. 
Daarnaast dient de reclassering alert te zijn 
op de duur van de relatie met haar clienten. 
Zodra de justitiele problemen naar de achter-
grond zakken zou de reclassering de hulp- 
verleningsrelatie in principe moeten beeindigen; 
so nodig kan dit gepaard gaan met overdracht 
van de client aan een andere instating. Voor-
waarde voor een tijdige overdracht is dan we!, 
dat niet-justitiegebonden instellingen bereid 
zijn cm reclasseringsclienten over te nemen en 
dat de reclassering een actief verwijzingsbeleid 
voert. 

8.3. De justitiele hulpverlening 
36 	In hoofdstuk 6 is geschetst, dat veel reclasse- 

ringswerkers bij hun rapportage-activiteiten 
naar justitie blijven steken in een ambivalente 
houding: ze slagen er niet altijd in orn een 
evenwichtige afweging te maken tussen de 
belangen van de client en die van de samen-
leving . 
Daamaast blijkt uit diverse onderzoeken, dat 
tussen de leden van de rechterlijke macht en 
reclasseringsmedewerkers een spanningsveld 
bestaat. In hoofdstuk 7 werden een aantal 
klachten genoemd: reclasseringsmedewerkers 
vinden justitie erg moeilijk bereikbaar en voelen 
zich door justitie niet serieus genomen. Boven-
dien constateren diverse onderzoekers, dat 
getwijfeld moet worden aan de invloed van 
reclasseringsmedewerkers op justitiele beslis-
singen. 
Bal e.a. (1982), menen dat de reclassering zich 
moet ontwikkelen tot onderhandelaar tussen 
justitie en client, waarbij'een duidelijk eigen 
visie wordt ontwikkeld ten aanzien van de 
wijze, waarop client- en justitiebelangen kunnen 
samengaan. Enerzijds wordt hiermee aan de 
eigen positie van de reclassering ten opzichte 
van de rechterlijke macht recht gedaan; ander-
zijds vergroten reclasseringsmedewerkers daar-
mee hun geloofwaardigheid voor leden van de 
rechterlijke macht. 

1 
1 



Bemiddeling tussen justitie en client kan op 
diverse wijzen geschieden. Allereerst dient dan 
aan de voorlichting gedacht te worden. Van 
meer recente datum zijn de mogelijkheden voor 
dienstverlening, bemiddeling bij verlof en alter- 
natieven voor de preventieve hechtenis. 
De jongste loot aan deze stam is een thans in 
Assen lopend experiment waarbij onder 

• bepaalde voorwaarden art. 26 WVW'ers de 
mogelijkheid krijgen een deel van hun straf te 
ruilen voor de verplichting een voorlichtings-
programma te volgen (Bovens, in voorberei-
ding). 
Bemiddeling stelt een aantal eisen aan de 
reclasseringsmedewerkers. Deze eisen komen 
vooral naar voren in de literatuur over de 
voorlichtingsrapportage, maar gelden op 
verschillende manieren ook voor andere 
bemiddelingsvormen. In de eerste plaats dient 
de reclasseringswerker niet te zwichten voor 
de druk van clienten om zaken fraaier voor te 

37 	stellen dan ze zijn. 
In de tweede plaats dient de reclasseringsmede-
werker zorgvuldig rekening te houden met de 
gebruikswaarde, die zijn rapporten en/of 
voorstellen voor de leden van de rechterlijke 
macht hebben: voorstellen voor alternatieven 
dienen in concrete termen geformuleerd en 
uitvoerbaar te zijn, de rechterlijke macht moet 
erop kunnen rekenen dat beloften nagekomen 
worden, en de voorstellen dienen afgestemd 
te zijn op beslissingsruimte die de rechterlijke 
macht, gezien de zwaarte van het delict en de 
persoon van de verdachte, heeft (zie ook 
Vlottes, 1977, Brand-Koolen, 1979 en Rook 
1984). 
Om rapportage en voorstellen goed af te 
kunnen stemmen op de behoeften en moge-
lijkheden van de rechterlijke macht zal de 
reclasseringsmedewerker beter zicht moeten 
hebben op het beleid van de zittende en 
staande magistratuur. De samenwerking tussen 
reclasseringswerkers en de rechterlijke macht 
is thans niet altijd optimaal: deze zou verbeterd 
moeten worden door meer openheid van de 
rechterlijke macht en meer assertiviteit van 
de reclasseringswerkers. Wellicht zal de in 
hoofdstuk 6 vermelde neiging van de reclas-
seringsmedewerkers om minder afwijzend 
tegenover controlerende taken te staan, bij- 



dragen aan de gewenste openheid van de 
rechterlijke macht. 
Een laatste probleem met betrekking tot de 
rapportage aan de rechterlijke macht is dat de 
reclasseringswerkers niet altijd over voldoende 
altematieven voor preventieve hechtenis 
beschikken. Om alternatieven voor preventieve 
hechtenis te creeren zijn op arrondissements-
niveau al diverse pogingen ondernomen, doch 
deze liepen herhaaldelijk stuk op bijv. de 
geringe bereidheid van G.G.Z.-instellingen 
(Instellingen voor Geestelijke Gezondheids-
zorg). In dit verband moge verwezen worden 
naar de vele inspanningen van de Amsterdamse 
Reclasseringsraad, beschreven door Delfos en 
Spanjersberg (1982). 

8.4. De materiele hulpverlening 
In hoofdstuk 2 en paragraaf 8.1 werd beschre-
ven, dat de materiele problemen van reclas-
senten vooral betrekking hebben op financier', 

38 	werk en huisvesting en dat dit juist de terreinen 
zijn, waarop de reclassering weinig kan berei-
ken omdat het hier om structurele maat-
schappelijke problemen gaat. Ook met betrek-
king tot de materiele hulpverlening zal de 
reclassering moeten beslissen tot hoever zij zal 
gaan en welke prioriteiten zij zal stellen. Er-
van uitgaande dat deze keuze aan moet sluiten 
hi] de doelstellingen van de reclassering, zou 
de materiele hulpverlening zich moeten beper-
ken tot personen, die met het strafrecht in 
aanraking komen. 
Gezien het feit, dat werkloosheid een omvang-
rijk maatschappelijk probleem is geworden, 
kan men zich bijv. afvragen in hoeverre het 
nog zinnig is als de reclasseringswerkers veel 
energie steken in het zoeken van betaalde 
banen. Boelens en Winkels (1983) vermelden 

• dat de werkloze reclassenten onder te verdelen 
zijn in een categorie die wel en een categorie 
die niet in staat is tot en behoefte heeft aan 
een betaalde baan. Men zou de eerstgenoemde 
categorie clienten kunnen wijzen op allerlei 
bestaande tijdelijke regelingen, zoals bijv. 
T.A.P., werkzaamheden verrichten met behoud 
van uitkering ed. Men kan zich tevens de vraag 
stellen, in hoeverre reclasseringswerkers tijd-
bestedingsprojecten voor haar clienten dienen 
op te zetten. Gezien de reclasseringsdoelstel- 



ling `voorkoming van recidive' zou helpen 
aan een zinvolle tijdbesteding een reclasserings-
taak moeten zijn. Met het oog op de maat-
schappelijke factoren lijkt het ons echter raad-
zaam, dat de reclassering zich bij het ontbreken 
van (onbetaalde) tijdbestedingsprojecten 
beperkt tot het tot stand brengen van dit soort 
projecten; na de start ervan zou de reclassering 
deze projecten zo snel mogelijk over moeten 
dragen aan andere instellingen of vrijwilligers. 
Ook op het gebied van huisvesting zal de 
reclassering zich beperkingen moeten opleggen. 
De reclassering zou ook hier kunnen aansluiten 
bij het strafrechtelijk gebeuren. Dit betekent 
dat de hulp vooral gericht wordt op die 
gevallen, waarin door de beschikbaarheid van 
passende huisvesting preventieve hechtenis 
wellicht kan worden voorkomen en vervolgens 
op die personen, die aansluitend op de detentie 
geen onderdak hebben. 
Op het gebied van financien zijn de mogelijk- 

39 heden van de reclasse ring thans al beperkt tot 
bemiddeling tussen financiele instellingen en 
client, tot hulp bij budgettering en tot verwij-
zing. 

8.5. De immateriele hulpverlening 
In hoofdstuk 5 kwam reeds aan de orde, dat 
veel reclasseringswerkers thans een viertal 
zeer verschillende activiteiten tot psycho-
sociale hulpverlening rekenen. Kort samen-
gevat komen deze activiteiten op het volgende 
neer: 
1. het opbouwen van een vertrouwens- c.q. 
hulpverleningsrelatie; 
2. het helpen oplossen van psychische stoor-
nissen; 
3. het fungeren als praatpaal; 
4. de verbetering van het sociaal functioneren 
van de client. 
Over de tweede activiteit, het helpen oplossen 
van psychische (en psycho-sociale) stoor-
nissen, zijn de onderzoekers unaniem van 
mening dat dit geen taak voor.  de reclassering 
is. De vraag is ook of reclasseringsmedewerkers 
daartoe voldoende zijn toegerust. Een goede 
verwijzing lijkt een betere aanpak voor dit 
soort problemen. 
In hoofdstuk 4 werd gemeld, dat reclasserings-
werkers nogal wat tijd uittrekken voor het 



opbouwen en in stand houden van een goede 
relatie. Het opbouwen en in stand houden van 
een goede relatie zouden evenwel geen doelen 
op zich mogen zijn, doch steeds ten dienste 
moeten staan van het verbeteren van het 
functioneren van de client. 
Ten slotte bleek uit veel onderzoek, dat 
dienten de `praatpaal'-functie, inclusief het 
geven van emotionele steun en raad, stork 
waarderen. De meeste auteurs gaan ervan uit 
dat deze activiteit — binnen zekere grenzen — 
inderdaad een functie heeft in het redasserings-
werk. 

9. Slotbeschouwing 
De discussie over de plaats en de taak van de 
reclassering wordt niet alleen in Nederland 
gevoerd. 
Whitehead (1984) geeft een goed overzicht 
van de mogelijkheden die thans in Amerika 
in discussie zijn. Bovendien stelt hij de niet 

40 	onbelangrijke vraag wat de verschillende 
varianten voor de individuele reclasserings-
medewerker zullen betekenen. (Een bewerlcing 
van zijn artikel is in dit nummer van Justitiele 
Verkenningen opgenomen) 
Een van de mogelijkhederivoor de reclasse-
ring in Amerika is doorgaan op dezelfde weg, 
maar dan beter, dat wil zeggen nauwkeuriger 
op het individu afgestemd. Deze afstemming 
kan door de rechter gedaan worden die dan de 
voorwaarden bij een voorwaardelijke veroor-
deling nauwkeuriger dan tot nu toe omschrijft. 
Of de afstemming kan door de reclasserings- . 
medewerker gedaan worden, hierin gesteund 
door wetenschappelijk geevalueerde check-list 
en classificatie-systemen (Gibbs, 1982, 
Cockran, 1981*). Vervolgens zijn er de — ook 
in Nederland af en toe opduikende — voorstel-
len om hulpverlening en justitiele taken te 
scheiden. Van belang voor deze bespreking zijn 
voorts de diverse controle-modellen. Daarbij 
moet wel aangetekend worden dat controle 
in Amerika veel verder gaat dan wij gewend 
zijn. Men kan dat aardig zien aan onderzoek-
vragen: in Spickenheuer en Brand-Koolen 
(1979) werd de controle-geneigdheid gemeten 

*Ook van dit artikel is eon bewerking in dit nummer 
opgcnomen. 



door vragen te stellen in termen van `een stuk 
extra begeleiding' en `poolshoogte nemen'. 
Amerikaanse onderzoekers vragen reclasserings-
medewerkers of zij bereid zouden zijn een 
wapen te dragen `Zodat de reclassenten zich 
bewust zijn van mijn autoriteit'. Dergelijke 
verschillen in aanmerking nemend, kan toch 
opgemerkt worden dat de aard van de discus-
sie, te weten de vraag naar de plaatsbepaling 
tussen client en justitie dezelfde is. Ook in 
Engeland lijkt een dergelijke discussie op 
komst. In de zeventiger jaren werd daar — zon-
der succes — geexperimenteerd met vormen 
van verhoogde reclasseringsinzet (Folkard e.a., 
1974, 1976). Volgens Willis is het reclasserings-
werk inmiddels opgeschoven van een sterk 
accent op de immateriele hulp naar een grotere 
gerichtheid op de materiele hulpverlening. 
Vorig jaar echter kwam van het Home Office 
het verzoek tot nauwere aansluiting bij justitie, 
in ieder geval in de voorlichtingsrapportage. 

41 	Die aansluiting zou dan vooral gezocht moeten 
worden in vormen van onderhandeling en 
bemiddeling. Met Bal e.a. (1982) en Boelens 
en Winkels (1983) kan geconstateerd worden 
dat hier nog een heel terrein braak ligt en dat 
de reclassering een duidelijke eigen visie zou 
moeten ontwikkelen ten aanzien van de vraag 
op welke wijze clienten en justitiebelangen 
kunnen samengaan. Binnen het spanningsveld 
tussen client en justitie lijkt de reclasse ring 
dan op te schuiven in de richting van justitie. 
Ms de reclassering zich tot een serieuze onder-
handelingspartner weet te ontwikkelen, kan 
dit echter ook weer in het belang van de 
clienten zijn. Ook in Duitsland is men zich 
(Bieker, 1984*, Kerner e.a., 1984) bewust van 
de spanning tussen client en justitie, danwel 
hulp en controle. Er is evenwel in zoverre een 
verschil dat in Duitsland de reclassering orga-
nisatorisch een onderdeel van het justitie-
apparaat vormt. 

Aansluitend op hetgeen in de inleiding werd 
vermeld, kunnen we voor Nederland de 
conclusie trekken dat de ontwikkelingen 
wijzen op een nadere aansluiting bij het 

* Zie voor het artikel van Bieker, elders in dit 
themanummer. 



justitiele gebeuren. De extreme welzijns-optie 
(aansluiting bij W.V.C.) is verworpen, de 
keuze om duidelijker aansluiting te zoeken 
bij de strafrechtspleging is in feite al gemaakt. 
Niet de richting waarin het zal gaan, staat nog 
echt ter discussie, maar veeleer de vonnen 
waarin en de manieren waarop. De justitiele 
hulpverlening is een wezenlijk onderdeel van 
het werk van de reclassering. Indien de accen-
ten gelegd worden op de materiele en/of 
immateriele hulpverlening onderscheidt zij 
zich in niets meer van bijv. het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Het bovenstaande laat 
onverlet dat er ten tijde van de justitiele 
hulpverlening gewerkt kan worden aan even-
tuele materiele of immateriele problemen van 
de client. Indien deze problematiek nog aan-
wezig is na de gang van de client door het 
justitiele proces, dient de reclassering sterk 
te overwegen de client over te dragen naar het 
Algemeen Maatschappelijk Werk. 

42 	In het vorige hoofdstuk is bij de paragraaf 
Justitiele hulpverlening' al het een en ander 
gezegd over de mogelijkheden die er voor de 
reclassering lijken te liggen op dit terrein. 
Tevens is aangegeven dat er meer openheid 
bij de rechterlijke macht zou moeten zijn, 
zodat de rol van onderhandelaar die de 
reclassering zich eigen moet maken, optimaal 
kan worden ingevuld. 
Het voorgaande in ogenschouw nemend is 
het te verwachten dat de reclassering — na de 
reorganisatie — de justitiele hulpverlening 
verder zal invullen en uitbouwen. 
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Veranderingen in de taak 
van de reclassering 

Consequenties voor een vergeten groep: 
de reclasseringsmedewerker* 

door J. T. Whitehead 

In de afgelopen tien jaar is van verschillende 
kanten aangedrongen op een herbezinning op 
de taak van de reclassering. Hierbij stond als 
regel centraal het voordeel dat men verwachtte 
voor de client en voor de samenleving. 
Er was nauwelijks enige aandacht voor de con-
sequenties die de voorgestelde veranderingen 
zouden hebben voor een andere belangrijke 

47 	medespeler in de reclassering: de reclasserings- 
medewerker. In dit artikel wordt nagegaan 
welke effecten de belangrijkste voorstellen op 
het werk van deze vergeten groep zouden heb-
ben. Dit is mogelijk door recent onderzoek van 
de schrijver naar job burnout** en arbeids-
satisfactie van reclasseringsmedewerkers. 
Het is belangrijk om dit na te gaan, omdat een 
negatieve invloed in de eerste plaats zou kun-
nen leiden tot verminderde arbeidssatisfactie 
en ontslagname en in de tweede plaats tot het 
saboteren van de herzieningen. 

Het controle-model 
Hieronder valt o.a. het voorstel van Barkdull 
(1976) waarin een voorwaardelijke veroorde-
ling niets met mildheid te maken heeft, maar 
neerkomt op een gecontroleerd verblijf in de 
gemeenschap onder strikte voorwaarden, die 
zijn toegesneden op het individuele geval. De 
reclassering moet deze voorwaarden aan de 

* Dit is een enigszins verkorte weergave van: 
Probation mission reform: implications for the for-
gotten actor — the probation officer. 
In: Criminal justice review, 9e jrg., nr. 1, voorjaar 
1984, blz. 15-21. 
** Hieronder wordt verstaan de uitputting, het 
`opbranden' in een baan. 



rechter voorstellen en er, nadat zij zijn opge-
legd, op toezien dat zij worden nageleefd. 
Controle wordt dus het belangrijkste aspect van 
het werk. De medewerker moet precies weten 
waar zijn client is en wat hij uitvoert. Zonodig 
moet deze zelfs op druggebruik onderzocht 
worden. Daarnaast zou de reclasseringsmedewer-
ker zijn client moeten verwijzen en eventueel 
zelf hulp en advies geven bij huwelijks-, gezins-
en andere dagelijkse problemen, maar dit zou 
altijd op de tweede plaats komen. Hoofddoel 
van het reclasseringswerk is in deze optiek zor-
gen dat de delinquent de voorwaarden nakomt 
die hem door de rechter zijn opgelegd. Onder 
deze voorwaarden zou in zeer veel gevallen het 
betalen van boetes en schadeloosstelling aan 
het slachtoffer vallen. 
McCleary (1978) wil in het geheel geen hulp 
en begeleiding door de reclassering meer. De 
enige taak behoort volgens hem controle te 
zijn, uitgevoerd door bureaucraten die geselec- 

48 	teerd zijn met geen ander criterium dan hun 
capaciteit om deze uit te oefenen. Hij kwam tot 
deze voorstellen na een analyse van de proble-
men die rijzen bij het casework met ex-gedeti-
neerden met V.I. 
Kort geleden (1980) is door Fogel, McAnany 
en Thomson, aanhangers van het 'justice model', 
een verandering van de taak van de reclassering 
voorgesteld die lijkt op het plan van Barkdull. 
De.voorwaardellike veroordeling behoort vol-
gens hen een beperking van de Vrijheid in te 
houden, waarbij de reclasseringsmedewerker 
niets anders hoeft te doen dan er op letten dat 
de voorwaarden nageleefd worden. Hij is dus 
noch politieagent, noch behandelaar, hi] staat 
in dienst van de rechtbank. 
Het is hem echter toegestaan, hij wordt zelfs 
aangemoedigd, om zijn client te helpen op de 
manier waarop hij graag geholpen zou willen 
worden en waaropIde reclasseringsmedewerker 
in staat is te helpen. Deze voorstellen zijn in 
zoverre ruimer dawdle van Barkdull, dat de 
reclassering niet alleen op het naleven van de 
voorwaarden moet letten, maar daarnaast tot 
taak heeft tussenpersoon te zijn tussen daders 
en slachtoffers (schadeloosstelling), tussen 
daders en de gemeenschap (dienstverlening) en 
tussen daders en hulpverlenende instellingen, 



Het twee-pijler-model van John Conrad 
Het voorstel van Conrad brengt een radicale 
taakverdeling mee. Hij is het met Barkdull en 
de aanhangers van het 'justice model' eens, dat 
een voorwaardelijke veroordeling niet langer 
een gunst kan zijn waarbij reclasseringsmede- 
werkers toezicht houden op een in getale 
aanvaardbare caseload, die in de praktijk een niet _ 
te hanteren hoeveelheid werk vertegenwoordigt. 
De voorwaardelijke veroordeling moet een 
reele sanctie zijn en eerst-veroordeelden moe-
ten als regel hetzij schadeloosstelling betalen, 
hetzij dienstverlening verrichten. Om te berei-
ken dat de voorwaardelijke veroordeling een 
betekenisvolle straf zal zijn moet een speciaal 
bureau worden opgericht, het Bureau voor 
Toezicht op Veroordeelden, dat hetzij onder 
de rechtbank, hetzij onder de politie zou moe-
ten vallen. Alle veroordeelden die niet naar de 
gevangenis gaan zouden dagelijks, wekelijks of 
maandelijks in persoon rapport moeten uit- 

49 	brengen aan een medewerker van dat bureau, 
dat als enige taak heeft: het in ontvangst nemen 
van het gerapporteerde, het verifieren van de 
inhoud en het doorgeven aan de rechter van 
inbreuken op de wet of op .de  voorwaarden. 
De keerzijde van de munt is een aparte instel-
ling die diensten verleent en begeleiding ver-
schaft aan de voorwaardelijk veroordeelden. 
Dit zou een overheidsdienst of een particu-
here instelling kunnen zijn. Eventueel zou de 
benaming reclassering hiervoor gehandhaafd 
kunnen worden. Maar het is ook mogelijk hier-
voor geen speciaal op veroordeelden gerichte 
instelling in het leven te houden, maar het ver-
richten van deze diensten toe te vertrouwen 
aan bestaande algemene instellingen voor maat- 
schappelijk werk. Conrad geeft in ieder geval - de 
voorkeur aan particuliere instellingen, omdat 
deze waarschijnlijk meer vertrouwen zullen 
genieten en dus meer gebruikt zullen worden 
dan een overheidsdienst, zoals op dit moment 
de reclassering in Amerika is. 
Deze tweedeling in een toezichthoudende en 
een hulpverlenende instantie zou er aan de ene 
kant voor zorgen dat in de behoeften van de 
veroordeelden wordt voorzien, maar zou aan 
de andere kant veroordeelden die niet naar de 
gevangenis hoeven, er aan herinneren dat hun 
slechte gedrag onplezierige consequenties heeft. 



Het 'case-manager'-model 
In dit door Dietrich (1979) voorgestelde model 
zien de reclasseringsmedewerkers af van iedere 
poging om veranderingen te weeg te brengen 
of de veroordeelde te behandelen, omdat zij 
hiervoor toch niet de juiste papieren hebben en 
omdat zij geen absolute vertrouwelijkheid en 
vrijwilligheid kunnen garanderen. Hierdoor zou 
meteen voorkomen worden dat de clienten 
simplistische of op dwaling berustende advie-
zen krijgen. Dietrich vindt dat de reclasseerders 
in plaats daarvan de rol van 'case manager' op 
zich moeten nemen en de clienten moeten ver-
wijzen naar instellingen in de gemeenschap. 
De taak van de 'case manager' is: ten eerste op 
de hoogte blijven van de hulpverlening die in 
de gemeenschap beschikbaar is, ten tweede de 
voorwaardelijk veroordeelde voorbereiden op 
zijn verwijzing (vaak mislukken verwijzingen 
bij gebrek aan een dergelijke voorbereiding) en 
ten derde contact onderhouden met de hulp- 
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hulp ontvangt. Hij moet er zodoende voor zor-
gen dat zijn client inderdaad in relatie treedt 
en blijft met de hulpverlener, hetgeen veel be-
kwaamheid in het hanteren van intermense-
lijke relaties kan vergen en de vaardigheid om 
gecompliceerde menselijke situaties te begrij-
pen. 
In een soortgelijk voorstel van Dell'Apa, 
Jorgenson en Sigurdson (1976) zouden de 
reclasseringsmedewerkers in teamverband 
moeten arbeiden, waarbij de een geheel op de 
hoogte is van de mogelijkheid om hulp te krij-
gen bij het zoeken van werk, de ander van de 
behandelingsmogelijkheden enzovoort. 

Het geindividualiseerde model 
Clarke heeft in 1979 voorgesteld dat de 
rechter een aan de eisen van het individuele 
geval aangepaste vorm van voorwaardelijke 
veroordeling moet opleggen. Hij onderscheidt 
daarbij drie categorieen. In de eerste plaats 
een voorwaardelijke veroordeling voor delin-
quenten die kort gehouden moeten worden 
om te zorgen dat zij niet recidiveren. De rech-
ter moet zodanige voorwaarden opleggen, dat 
zij hetzij minder gelegenheid hebben om straf-
bare feiten te plegen, hetzij, als zij dat doen, 
sneller gepakt worden. De tweede mogelijk- 



heid is een voorwaardelijke veroordeling die 
gericht is op schadeloosstelling, voor zover de 
veroordeelde in staat is om die te betalen. De 
derde legitieme vorm van voorwaardelijke ver-
oordeling zou op resocialisatie gericht zijn, 
maaralleen als daarvan werkelijk enig‘resul-
taat te verwachten valt, zoals bijv. een ont-
wenningskuur voor een overigens gezagsgetrouw 
iemand, die alleen delicten pleegt als hij dron-
ken is. 
Clarke meent dat het verkeerd is een voor-
waardelijke veroordeling uitsluitend op te leg-
gen als een soort symbolische straf, om te. 
laten zien dat `er jets is gedaan'. Men kan 
beter een boete opleggen dan een voorwaarde-
lijke veroordeling die geen direct nut heeft en 
die toch nooit herroepen zal worden. 
Dat de voorstellen van Clarke als een herzie-
ning aangemerkt kunnen worden wijst er op, 
dat de realiteit van het gebruilc van de voor-
waardelijke veroordeling nogal verschilt van 

51 	hetgeen er oorspronkelijk mee was bedoeld. 
Dit laatste komt namelijk in grote trekken over-
een met wat Clarke wil. 

Het radicale model 
Radicale theoretici zien het strafrechtssysteem 
in het algemeen en de reclassering in het bij-
zonder als conservatieve krachten die werken 
voor het in stand houden van de sociale status 
quo. De reclassering, zo zeggen zij, streeft de 
aanpassing van de delinquenten na, maar in een 
slecht functionerende maatschappij is aanpas-
sing niet de oplossing, maar het probleem. Zij 
vinden alle voorstellen die in dit artikel wor-
den beschreven gepruts in de marge en zijn van 
mening dat de reclassering . niet zou moeten 
proberen om de delinquent aan het sociale 
systeem aan te passen, maar om structurele ver-
anderingen in dit systeem aan te brengen. 

Het handhaven van de status quo, reclassering 
als resocialisatie 
Zoals o.a. blijkt uit artikelen in tijdschriften 
als 'Federal Probation' is de stroming die vindt 
dat de reclasseringsmedewerker een soort pro-
fessionele therapeut moet zijn, die zijn werk 
helaas moet verrichten in een de client afge-
dwongen situatie, geenszins uitgestorven. Ook 
in handboeken zien wij de reclassering nog als 



zodanig beschreven en het voorlichtingsrapport 
is daarbij een soon diagnose die aan de behan-
deling vooraf gaat. 
De stroming is niet zo sterk als hij wel eens 
geweest is, maar zelfs recente beschrijvingen 
van de reclassering wijzen er op dat de reclas-
seringsmedewerkers resocialisatie als hun be- ,  
langrijkste taak zien. 

Implicaties voor de reclasseringsmedewerkers 
De herzieningsvoorstellen gaan er van uit dat 
zij voordelen zullen bieden aan de clienten en 
aan de samenleving. Aanhangers van het con-
trole-model en van het twee-pijlermodel belo-
ven het terugdringen van de criminaliteit of op 
zijn minst het tegemoetkomen aan de in de 
samerdeving levende wens tot bestraffing. 
Het 'case-manage-model zou meebrengen dat 
de veroordeelden geholpen zouden worden 
door beter gekwalificeerde mensen dan de 
huidige reclasseerders. Het geihdividualiseerde 

52 	model zou volgens Clarke efficienter zijn omdat 
er minder mensen voorwaardelijk veroordeeld 
zouden worden en effectiever omdat er meer 
toezicht zou zijn op degenen die wel voor-
waardelijk veroordeeld worden. Zij die de status 
quo willen handhaven gaan er van uit dat de 
reclasseringsmedewerkers een verandering kun-
nen teweegbrengen in de delinquent, en dus 
recidive kunnen tegengaan. 
In geen enkel voorstel wordt echter 'aangegeven 
of er ook voordelen voor de reclasseringsmede-
werkers zullen zijn en wat misschien nog be-
langrijker is, er wordt ook niet ingegaan op 
eventuele nadelen. Dat is een ernstige tekort- 
koming, want iedere verandering zal de mede- , 
werking van de reclasseerders behoeven. 
De hieronder volgende analyse van de implica-
ties voor de reclasseringsmedewerkers is geba-
seerd op een recent onderzoek onder personeel 
van de reclassering in New York State, Connec-
ticut en Indiana. In juli 1981 werden 1517 
vragenformulieren verzonden en er kwamen 
968 antwoorden binnen (64%). De vragen 
hadden betrekking op arbeidssatisfactie, 'job 
burnout', rolconflicten, ed. 
Onze analyse is gebaseerd op de antwoorden 
van de 711 reclasseringsmedewerkers die op de 
enquete antwoordden. 
De meesten van hen waren manlijk (59,5%), 



blank (95%), gehuwd (61%) en universitair 
gevormd (91%). Hun gemiddelde leeftijd was 
33,9 jaar. 

Mogelijke effecten van het controle-model 
Jarenlang is er op gewezen dat het reclasse-
ringswerk een rolconflict meebrengt, omdat 
er zowel hulp verleend moet worden als toe-
zicht moet worden uitgeoefend. In het onder-
zoek was 71% van de ondervraagde reclasse-
ringsmedewerkers het eens met de uitspraak: 
Ten van de moeilijkste aspecten van ons werk 
is dat we moeten proberen te helpen en ook 
moeten proberen te zorgen voor het naleven 
van de voorwaarden.' Het verminderen van, 
dit rolconflict zou voor hen een positief aspect 
van het controle-model zijn. 
Negatief zou echter zijn, dat zij hun nieuwe 
rol als te beperkt zouden kunnen ervaren. Als 
de hulpverlening zo op de achtergrond wordt 
geschoven en de aandacht zozeer op het be- 
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probleem van het slachtoffer dat vindt dat het 
niet voldoende aandacht krijgt, schiet de inter-
actie tussen client en reclasseringsmedewerker 
er bij in. Uit het onderzoek blijkt dat de reclas-
seerders een te beperkte rol die te veel op toe-
zicht is gericht als negatief zouden ervaren. 

Zo zei 83% van de steekproef dat zij geen 
schietwapen zouden willen dragen om hun 
gezag te vergroten, en 76% dat zij zouden 
proberen jets aan eventuele huwelijksproble-
men van hun client te doen. Dit wijst er op 
dat zij niet graag in het controle-model zouden 
willen werken. Daarnaast gaven zij aan dat zij 
arbeidssatisfactie ontleenden aan interpersoon-
lijke contacten met hun clienten. Velen zeiden 
dat zij de problemen van hun clienten heel 
goed wisten aan te pakken (61%), of dat zij 
met gemak een ontspannen atmosfeer schiepen 
met hun clienten (82%), en 32% verklaarde 
dat zij zich tenminste een maal per week echt 
opgewekt voelden na een nauw contact met 
een client. Het is twijfelachtig of dit soort 
voldoening in het controle-model nog zou 
bestaan. 
Tevredenheid over het werk blijkt altijd samen 
te hangen met afwisseling. Van de steekproef 
geeft 88% aan dat die afwis:?,ling er op het 
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ogenblik is, maar ook die zou natuurlijk af-
nemen bij een eenzijdig accent op het toezicht. 
Dat zou echter gecompenseerd kunnen worden 
door een aantal nieuwe taken. In het 'justice 
model' zou de reclasseringsmedewerker funge-
ren als tussenpersoon tussen de veroordeelde 
en de rechter, de veroordeelde en het slacht-
offer en de veroordeelde en de gemeenschap. 
Zij zouden de sanctie uit moeten leggen aan 
de veroordeelde, de betaling van de schade-
vergoeding moeten regelen en controleren en 
toezicht moeten houden op de dienstverlening. 
Dit zou voor voldoende afwisseling kunnen 
zorgen. 
Om kort te gaan, het controle-model zou de 
stress kunnen verminderen die het gevolg is 
van het rolconflict, maar zou stress opwekken 
doordat het werk als te beperkt wordt ervaren, 
als saai en onvoldoende uitdagend. Het 'justice 
model' zou hiervoor echter misschien compen-
satie bieden. 

Mogelijke effecten van het twee-pijler-model 
Mensen die werken bij het voorgestelde Bureau 
voor Toezicht op Veroordeelden — aangenomen 
dat dit toezicht niet aan de politie zou worden 
toevertrouwd — zouden dezelfde problemen 
hebben als voor het controle-model zijn be-
schreven. 
Als er een speciaal Bureau voor de Begeleiding 
zou worden opgericht zouden de medewerkers 
van dit bureau geen rolconflict hebben, omdat 
hulpverlening hun enige taak zou zijn. Ook 
zouden zij volop gelegenheid hebben om te 
komen tot die interpersoonlijke aspecten van 
het werk waarover zoveel reclasseerders posi-
tieve geluiden hebben laten horen. Maar Conrad 
geeft er eigenlijk de voorkeur aan dat zo'n 
bureau er helemaal niet komt en dat de hulp-
verlening wordt toevertrouwd aan bestaande 
algemene instellingen. 

Mogelijke effecten van het 'case manager'-model 
Het belangrijkste positieve effect van dit model 
lijkt te zijn dat het de overbelasting van de 
reclasseringsmedewerkers zou tegengaan. In de 
steekproef verklaarde 54% van hen `dat zij 
nooit genoeg tijd leken te hebben om alles te 
doen wat zij doen moesten'. Deze overbelasting 
bleek daarnaast een van de belangrijkste oor- 



zaken van 'burnout' te zijn. 
Ook verklaarde 60% van de ondervraagden dat 
zij hun taak niet goed konden verrichten door-
dat er onvoldoende middelen waren. Ook dit 
gevoel bleek weer met stress samen te hangen. 
Omdat in het 'case manager'-model verwijzen 
in de plaats komt van hulpverlenen, zou de 
overbelasting verminderen en daarmee de stress. 
Ook zou het rolconflict minder groot zijn. De 
reclasseerders zouden om te kunnen verwijzen 
wel gevoelig moeten zijn voor de noden van de 
client, maar zij zouden niet zo'n vertrouwelijke 
therapeutische relatie met hen behoeven te 
hebben als die waar directe hulpverlening om 
vraagt. 
Een negatief aspect van dit model zou echter 
zijn, dat de hulpverlening juist voor veel van 
de arbeidssatisfactie zorgt en dat het maar de 
vraag is of verwijzen dit in gelijke mate zou 
doen. 
Er zou natuurlijk vermeden moeten worden 

55 	dat financiele overwegingen hervormingen 
uithollen. Zo zouden de caseloads die nu niet 
te hanteren zijn voor directe hulpverlening, 
opgevoerd kunnen worden tot zij ook niet 
meer te hanteren zijn voor het enkele verwijzen. 

Mogelijke effecten van het geihdividualiseerde 
model 
Omdat resocialisatie alleen nagestreefd zou 
worden in gevallen waarin een directe link 
bestaat tussen verandering van de delinquent 
en diens geneigdheid tot het plegen van straf- 
bare feiten, zou het rolconflict beperkt worden.• 
Hulpverlening en toezicht zouden in zekere zin 
samenvallen. De delinquent uit het voorbeeld 
pleegt immers geen delicten meer als hij niet 
meer drinkt. 
Als geen voorwaardelijke veroordelingen meer 
gegeven worden aan mensen `waar jets mee 
moet gebeuren maar geen gevangenisstrar, zou 
de overbelasting verminderen, doordat er geen 
`papieren' zaken waar hij verder niet veel mee 
kan op het bureau van de reclasseringsmede-
werker zouden komen.* Er zijn misschien wel 
medewerkers die de voorkeur geven aan dat 

* In de Verenigde Staten is een voorwaardelijke 
veroordeling zonder toezicht in het algemeen niet 
mogelijk. 



soort zaken, maar dat komt vaalc voort uit de 
noodzaak zich tegen de overbelasting te ver-

. dedigen. 
Een probleem zou kunnen zijn dat de rechter 
een ander beleid moet voeren en dat het rol-
conflict weer op zou duiken als de rechters 
teruggleden naar hun oude gewoontes. 

Mogelijke effecten van het radicale model 
De mogelijke implicaties van dit model vallen 
buiten het bestek van dit artikel en buiten de 
grenzen van het onderzoek. De literatuur en 
de ervaring leren dat de meeste reclasserings- 
medewerkers conservatiever zijn dan de radicale 
theoretici. Wel zijn velen (44%) ontevreden of 
onzeker over hun loopbaan bij de reclassering, 
maar het is onmogelijk om te voorspellen of 
zij tevredener zouden zijn in een radicale vorm 
van reclassering. Duidelijk is, dat veel reclas-
seerders het werken met mensen op prijs stel-
len en men kan zich voorstellen dat het voeren 
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	van politieke actie beschouwd zou worden als 
jets dat de persoonlijke contacten in de weg • 
staat. 

Mogelijke effecten van het handhaven van 
de status quo 
Hierbij zou de situatie gehandhaafd worden, 
waarin 71% van de ondervraagden last heeft 
van het rolconflict (hulp en controle), 54% 
zich overbelast voelt en 60%.van mening is dat 
er onvoldoende middelen zijn om alle taken 
goed ult .  te voeren. Daarnaast voelt 22% ten 
minste een keer per week dat zij aan 'burnout' 
lijden, 25% ten minste een keer per week dat 
zij harder zijn geworden in hun omgang Met 
mensen sinds zij dit werk doen en 10% met 
dezelfde frequentie dat het ze eigenlijk niet 
kan schelen wat er met sommige clienten 
gebeurt. 
Daar staat tegenover, dat 88% van de reclas-
seringsmedewerkers afwisseling rapporteert, 
86% vrijheid om te beslissen hoe het werk 
gedaan wordt en 96% meestal weet wat hen 
te doen staat. 
Tevredenheid over de instelling waarvoor zij 
werkten werd door 61% van de reclasseerders 
aangegeven en tevredenheid over hun loopbaan 
bij de reclassering door 54%. 
Maar als 44% van hen ontevreden is of niet 



zeker weet of zij wel tevreden zijn, is er toch 
reden voor ongerustheid, vooral als we in aan-
merking nemen dat uit ander onderzoek blijkt 
dat mensen in het algemeen de neiging hebben 
in enquetes hun arbeidssatisfactie te overdrijven. 
De vrij grote ontevredenheid, het belangrijke 
rolconflict en de aanzienlijke hoeveelheid 
chronische stress in het werk wijzen allemaal 
op de noodzaak tot verandering. 

Samenvatting en conclusie 
Alle besproken modellen hebben voor de 
reclasseringsmedewerkers positieve en nega-
tieve kanten, maar het 'case manager'-model 
biedt hen de meeste voordelen en de minste 
nadelen. Twee bronnen van stress, het rol-
conflict en de overbelasting, worden terugge-
drongen en de mogelijkheid om een relatie 
met de client op te bouwen, hetgeen tot 
arbeidssatisfactie leidt, blijft bestaan. 
Ook komt in dit model de nadruk niet al te 

57 	zeer op het toezicht te liggen. In andere model- 
len zou de reclasseringsmedewerker een soort 
politieagent worden en dit wijkt wel erg af 
van de traditionele beroepsethiek. In een der-
gelijk model zou een ander soort mens het 
reclasseringswerk moeten doen, misschien 
iemand die geihteresseerd is in gezagshand-
having op laag niveau of iemand die van 
bureaucratisch regelen houdt. Het is de vraag 
of dat is wat de samenleving en de clienten en 
de reclasseerders nodig hebben. 
Het enige andere model dat voordelen voor 
laatstgenoemden biedt is de `justice'-versie 
van het controle-model, waarin het rolconflict 
wordt teniggedrongen omdat de behandeling 
vrijwillig zou zijn, waarin meer variatie in het 
werk mogelijk is en waarin intermenselijke 
relaties met de client mogelijk blijven. De 
reclasseerder zou door kunnen gaan met po-
gingen jets aan de noden van de client te doen 
en tegelijkertijd iets voor het slachtoffer kun-
nen doen. Dat zou de kans op satisfactie ver-
dubbelen. 
Ten slotte zij opgemerkt, dat het 'case mana-
ger'-model en het 'justice'-model elkaar niet 
uitsluiten en dat een hervorming die de beste 
elementen van beide combineert waarschijn-
lijk de meeste voordelen zou bieden voor de 
vergeten groep in dit veld. 



Reclasseringshulp in de ogen 
der clienten* 

door R. Bieker 

1. Probleemstelling 
De strafrechtshervormingen van de jaren '60 
hebben het werk van de reclassering ongetwij-
feld in betekenis doen toenemen. Terwij1 vaor 
1969 slechts een kwart van de voorwaardelijk 
veroordeelde meerderjarigen onder reclasse-
ringsbegeleiding kwam, is dit percentage in-
middels gestegen tot 75. Bij steeds meer veroor-
deelden worth de vrijheidsstraf geheel of 
gedeeltelijk niet ten uitvoer gelegd, maar `ver-
vangen' door reclasseringsbegeleiding. De op 
stapel staande wetswijzigingen m.b.t. de voor- 

58 ' 	waardelijke veroordeling zullen dit proces van 
verschuiving der sociale controle van de ene 
instantie naar de andere nog versnellen. Meer 
dan ooit is het daarom geboden dat men zich 
afvraagt, onder welke voorwaarden deze 
ambulante strafrechtelijke instantie haar 
speciaal-preventieve taakstelling verwezenlijken 
kan. In het hier beschreven onderzoek is ervan 
uitgegaan, dat de mogelijke effectiviteit van ' 
het reclasseringswerk afhankelijk is van de 
bereidheid tot medewerking der reclassenten, 
d.w.z. van hun bereidheid zich open te stellen 
voor interactie met de hulpverlener. Dit uit-
gangspunt gaf aanleiding tot de volgende drie 
onderzoeksvragen: 
— Hoe wordt de reclasseringsbegeleiding feite-
lijk door de client ervaren? 
— Welke subjectieve ervaringen met reclasse-
ringsmedewerkers beinvloeden bij de elienten 
mede de beoordeling van de hulpverlening? 
— Van welke aard is de subjectieve bereidheid 
der clienten, zich te onderwerpen aan de 
redasseringshulp? 
Het antwoord op deze vragen kan wellicht de 

* Dit is een verkorte weergave van: Bewahrungshilfe 
im Spiegelbild Ihrer Adressaten — Ergebnisse einer 
empirischen Untersuchung. 
In: Bewahrungshilfe, 31e jrg., nr. 4,1984, blz. 
299-313. 



juistheid aantonen van de stelling, dat bepaalde 
structurele kenmerken van de reclassering de 
bereidheid tot medewerking bij de clienten in 
de weg staan. 
Dergelijke structurele barrieres kunnen zich op 
de volgende drie punten voordoen. 
1) Het dwangelement. Doordat de reclasserings-
begeleiding meestal dwingend wordt voor-
geschreven, wordt niet voldaan aan een basis-
voorwaarde van een goede samenwerking tussen 
client en'hulpverlener, iii. dat er bij de betrok-
kene zelf een uitgesproken behoefte aan hulp 
bestaat. 
2) Gebrekkige middelen. De middelen die aan 
hulpverleners ter beschikking staan om de 
clienten daadwerkelijk te.helpen, zijn zeer 
beperkt. Vooral waar het materiele problemen 
en primaire levensbehoeften betreft zijn zij 
niet bij machte ook maar enige invloed te doen 
gelden (bijv. op de arbeidsmarkt). 
3) Controlerende taak. Niet alleen treedt de 

59 reclasseringsmedewerker op als hulpverlener, 
tegelijkertijd ook vervult hij een controlerende 
taak ten behoeve van justitie. Hierdoor kan het 
vertrouwen van de reclassent worden onder-
mijnd. 

2. De onderzoekmethode 
De hier te presenteren gegevens zijn verkregen 
d.m.v. gestandaardiseerde vragenlijsten welke 
werden ingevuld op basis van gesprekken met 
228 clienten van de reclassering in de deel-
staten Wuppertal en Keulen. De gesprekken 
waren anoniem en werden gevoerd buiten de 
aanwezigheid van derden. Van elke reclas-
seringsmedewerker werden ongeveer 4 a 5 
clienten geinterviewd. De werving geschiedde 
via persoonlijke bemiddeling door de sociaal 
werkers zelf. 
De onderzochte groep had het Jugend Gericht 
Gesetz (JGG) of het Wetboek van Strafrecht 
(StGB) overtreden, behoorde tot het mannelijk 
geslacht, had de Duitse nationaliteit en werd 
reeds minstens een half jaar door de reclas-
sering begeleid. Ongeveer een derde deel van 
de aangezochte reclassenten weigerde aan het 
onderzoek mee te werken. 



3. Uitkomsten van het onderzoek 

3.1. Algemeen oordeel over de reclasserings-
begeleiding 
Men zou verwachten dat het merendeel der 
clienten de reclasseringsbegeleiding beschouwt 
als een justitiele beslissing met een straf-
karakter. Deze veronderstelling wordt door 
onze gegevens echter slechts ten dele bevestigd. 
In ieder geval waardeert 58,3% der onder-
vraagden de begeleiding als positief, terwijI 
`slechts' 40,4% er negatief of onverschillig 
tegenover staat. 
Voor wie echter het `helpen' en `adviseren' 
inherent is aan de taak van de reclassering, 
moet het felt dat nog geen 6 op de 10 clienten 
een ondubbelzinnig positief oordeel geven 
over de begeleiding, onbevredigend zijn. 
Wanneer men bij de interpretatie der uitkom-
sten bovendien nog rekening houdt met het 
felt dat (in de eerste fase van het onderzoeks- 

60 	project) velen slechts een relatieve waardering 
voor de reclassering uitspraken ('Het is ver-
velend, maar beter dan de bajes'), valt het 
ergste te vrezen t.a.v. de bereidheid der ellen-
ten, zich werkelijk open te stellen voor een 
interactie met de hulpverlener. 
Om een aanwijzing te krijgen over het effect 
dat uitgaat van de praktische uitvoering van de 
reclasseringshulp op de zienswijze van de 
clienten op deze `ambulante sociale controle' 
werd hun gevraagd wat zij er bij het begin van 
de contacten van vonden, en hoe zij er op het 
moment van ondervraging tegenover staan. 
Een overzicht van de resultaten wordt gegeven 
in tabel 1. 

Tabel 1. Algemeen oordeel over de geboden reclas-
seringshulp bij het begin van de contacten en ten 
tijde van het interview. 

Bij aan- 	Heden 
yang 

positief 	 51,1 	58,3 
pos. noch neg. 	 22,7 	24,6 
negatief 	 24,4 	15,8 
weet niet (meer) 	1,8 	1,3 

100% 	100% 

N= 225 	N= 228 
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Ongetwijfeld leiden de concrete ervaringen tot 
een vermindering van negatieve beoordelingen; 
anderzijds blijkt ook na een half jaar van 
reclasseringservaring 40% der ondervraagden 
nog steeds geen positieve waardering voor de 
reclasseringshulp te kunnen opbrengen. 

3.2. Opvattingen op grond van de opgedane 
ervaringen 

3.2.1. Totaal-beoordeling van het optreden der 
reclasseringsmedewerkers 
De algemene opvattingen zoals weergegeven 
in tabel 1 zeggen nog weinig over de persoon-
lijke ervaringen der ondervraagden. Tabel 2 
geeft weer, hoe de clienten de kwaliteit van 
hun persoonlijke ervaringen samenvatten. 

Tabel 2. Ervaring der clienten met de huidige hulp-
verlener. 

vooral positief 	 87,2% 
evenzeer positief als 
negatief 	 7,9% 
vooral negatief 	 3,1% 
kan ik niet beoordelen 	1,8% 

100% 

Het hoge percentage `positief toont aan dat 
de persoon van de maatschappelijk werker in 
het algemeen `geen problemen' oplevert. Op-
vallend zijn echter de grote verschillen in 
beoordeling van contacten vroeger met die 
van nu. Voorzover men al eerdere contacten 
had (een derde deel der ondervraagden) 
spreekt 37% van deze groep over slechte erva-
ringen in het verleden. Een verklaring voor de 
huidige oververtegenwoordiging van positieve 
ervaringen is mogelijk, dat degenen die thans 
een slecht contact met de hulpverlener hebben, 
reeds bij voorbaat weigerden om aan het 
onderzoek mee te doen. 

3.2.2. De reclasseringsmedewerker als 
vertrouwenspersoon 
Wanneer de clienten aan de hulpverlener in-
formatie verstrekten die eventueel ten over-
staan van justitie in hun nadeel gebruikt zou 
kunnen worden, werd dit door ons opgevat 
als een bewijs van vertrouwen. Ruim een derde 



der ondervraagden blijkt aan de hulpverleners 
geen potentieel igevaarlijke informatie' te 
verstrekken. Bijna tweederde doet dit wel. Ook 
bij directe navraag naar het vertrouwen dat 
men heeft in de hulpverlener, blijkt deze ver-
houding ongeveer zo te liggen. Kennelijk doet 
het er voor de meeste clienten, in tegenstelling 
tot wat veelal gedacht wordt, niet zoveel toe 
dat ook de berichtgeving aan justitie tot de 
taken der reclassering behoort. 

3.2.3. De reclasseringsmedewerker air contra-
leur 
Het feit dat de reclasseringsmedewerker in de 
ogen van bijna de helft der ondervraagden niet 
alleen ails vertegenwoordiger van de client 
optreedt maar evenzeer in opdracht van 
justitie werkzaam is, leidt tot de veronderstel-
ling dat de clienten controle en bewaking tot 
het takenpakket van de hulpverlener rekenen. 
Dit betekent niet dat de reclassenten ook het 

62 gevoel hebben dat ze inderdaad streng gecon-
troleerd worden. `Slechts' een vierde van de 
ondervraagden voelt zich bewaakt door de 
hulpverlener; de overige driekwart heeft dat 
gevoel niet. 
Ook wanneer men kijkt naar controlerende 
handelingen in concreto, vallen de resultaten 
gunstig uit voor de hulpverleners: 
— driekwart van de ondervraagden ontkent, 
door de reclasseringsmedewerker herhaaldelijk 
Mitgehoord' te worden. 
— 94% heeft tot nu toe geen `onverhoopte 
huisbezoeken' meegemaakt. 
— 89% heeft niet meegemaakt dat de hulp-
verlener buiten zijn medeweten om informatie 
over hem heeft ingewonnen bij anderen. 
Door de meerderheid der ondervraagden wordt 
het optreden van de hulpverleners als niet-
repressief beschouwd. 

3.2.4. De middelen tot hulpverlening warn-over 
de reclassering beschikt 
Op de vraag of de reclassenten de gesprekken 
met de hulpverleners als nuttig hebben ervaren, 
antwoordt 39% met `zelden of nooit' en 61% 
met 'sink'. 
Het relatief hoge percentage negatieve 
reacties ligt uitgaande van de zienswijze van de 
clienten niet aan een te geringe hoeveelheid 
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tijd die de hulpverleners ter beschikking heb-
ben. Integendeel zegt ongeveer 90% van de 
ondervraagden, dat de hulpverlener altijd tijd 
kan vrijmaken, wanneer zij hem nodig hebben. 
De vraag naar het 'nut' van de interactie werd 
niet alleen in het algemeen gesteld maar ook 
uitgesplitst naar soort probleem. In tabel 3 
wordt een overzicht gegeven. 
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De clienten blijken vooral veel te hebben aan 
gesprekken over problemen met justitie en 
over problemen met instanties zoals het 
arbeidsbureau en de sociale dienst. Aan hulp 
bij problemen op het werk had men het minst, 
ofschoon toch nog 47% der clienten ook deze 
gesprekken als nuttig aanduidde. 

13. Het inroepen van reelasseringshulp in 
probleemsituaties 
De hiervoor gepresenteerde beoordelingen van 
het nut der geboden reclasseringshulp zegt nog 
weinig over de mate waarin men geneigd is, in 
probleemsituaties de reclassering 'in te schakelen' 
Een algemene bereidheid, zich bij problemen 
tot de reclassering te wenden, blijkt uit het 
gegeven dat driekwart van alle ondervraagden 
instemt met het standpunt Ten blij, in geval 
van moeilijkheden naar de reclasseringsmede-
werker te kunnen stappen'. Daarmee is echter 
nog geen antwoord gegeven op de vraag of en 

64 	in welke specifieke situaties die bereidheid zich 
vooral voordoet. Om hierover meer duidelijk-
heid te krijgen,'werd de ondervraagden ver-
zocht, aan te geven of zij een bepaald probleem 
bij voorkeur alleen zouden oplossen, dan wel 
samen met de reclasseringsmedewerker, of 
samen met een andere persoon of instantie. In 
nevenstaande figuur wordt een overzicht ge-
geven van de antwoorden. 
Het blijkt dat bij voorkeur een beroep op de 
reclasseringsmedewerker wordt gedaan als het 
gaat om moeilijkheden met justitie en conflic-
ten met instanties (sociale dienst, arbeids-
bureau etc.). Het minst heeft men behoefte 
aan hulp bij het zoeken van werk of woning, 
en bij psychische problemen of problemen 
met de partner. Dit laatste is opmerkelijk, 
vooral aangezien de hulpverlener juist m.b.t. 
psychische problemen en conflicten met de 
partner voornamelijk als persoonlijke raadgever 
werkzaam is en derhalve anders dan bij mate- 
riele problemen niet afhankelijk is van de 
medewerking van derden, 
Samenvattend kan men zeggen dat weliswaar 
75% der ondervraagden blij is, in geval van 
nood een beroep op de reclassering te kunnen 
doen, maar dat wanneer we naar de lijst van 
probleemgebieden kijken, de interesse van de 
clienten nogal begrensd is. 
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4. Structurele determinanten van de hulp-
behoefte? 
De vraag is nu, of de onderzoekgegevens ook 
aanwijzingen kunnen geven voor het bestaan 
van een samenhang tussen bepaalde structurele 
kenmerken van het hulpverleningssysteem der 
reclassering, en de behoefte aan hulp bij de 
reclassenten. 
De gegevens doen het volgende concluderen: 
1) De ondervraagden blijken ervan uit te gaan, 
dat zij veel problemen wel alleen of met behulp 
van derden zullen kunnen oplossen: 111.a.w. de 
clienten betwijfelen het nut van de hulp-
verlening die krachtens de wet of naar het oor-
deel van de rechter aan de reclassering wordt 
toebedacht. Het ontbreken van die hulp-
behoefte moet daarom worden opgevat als het 
gevolg van een structureel probleem van de 
reclasseringshulp, nl. dat men de clienten niet 
betrekt bij de beslissing over beta! dan niet 
toevoegen van een reclasseringsmedewerker. 

66 	2) Aangezien men mag aannemen dat de hulp- 
behoefte der clienten affiankelijk is van de 
mate waarin men verwacht ook daadwerkelijk 
geholpen te kunnen worden, is de conclusie 
te rechtvaardigen dat het structurele kenmerk 
`gebrek aan middelen' de bereidheid zich te , 
onderwerpen aan de hulpverlening negatief 
beinvloedt. 
3) Minder duidelijk dan verwacht komt in de 
bier geanalyseerde gegevens de subjectieve 
betekenis van de controlerende taak der 
reclasseringsmedewerkers naar voren. Meer dan 
60% van de reclassenten zou de hulpverlener 
ook potentieel nadelige informatie verschaffen. 
Het zou echter voorbarig zijn, daaruit te con-
cluderen dat de onderzoekers de mogelijke be-
zwaren van de client tegen de binding met het 
justitiele systeem overschatten en wel op de 
volgende gronden: ten eerste kan er bij de 
clienten een discrepantie bestaan tussen wat zij 
denken te zullen doen, en wat zij in werkelijk- 
heid doen; ten tweede kan het zijn dat de 
clienten zich niet gerealiseerd hebben dat er 
wel eens misbruik van hun vertrouwen gemaakt • 
zou kunnen worden. 

5. De geldigheid der verIcregen resultaten 
Tot slot dient nog te worden opgemerkt, dat 
er mogelijk sprake is geweest van een selectie 
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bij de samenstelling van de steekproef. Deze 
kan zich bijv. hebben voorgedaan doordat de 
reclasseringsmedewerkers zelf moesten bemid-
delen bij het zoeken van reclassenten, of door-
dat personen met negatieve ervaringen niet aan 
de vraaggesprekken wensten deel te nemen. 
Dit zou kunnen betekenen, dat de hier bespro-
ken uitkomsten ten gunste van de reclassering 
zijn vertekend. Dit in aanmerking genomen 
kunnen sommige bevindingen alleen maar nag 
minder tevreden stellen dan zonder dat reeds 
het geval is; wanneer men er althans van uit-
gaat dat de reclassering meer is dan een goed-
kope manier om strafzaken af te doen. 



Classificatie van reclasserings- 
clienten op grond van risico's 
en behoeften* 

door D. Cockran 

Gedurende de laatste twintig jaar is de reclas-
sering blootgesteld geweest aan opmerkelijk 
veel kritisch onderzoek, zowel van binnenuit 
als van buitenaf. De diverse boeken en studies 
geven een gevarieerd inzicht in de vele proble-
men op dit terrein. 
Al deze literatuur lijkt zich op eon centraal 
probleem te richten: de beslissingen met 
betrekking tot het juiste niveau van reclasse- 
ringsbemoeienis worden genomen zonder 
gebruikmaking van een duidelijk classificatie-
systeem. De instrumenten, die gebruikt worden, 

68 	zijn vaak weinig verfijnd en niet gebaseerd op 
ondersteunend onderzoek. Er zijn een paar 
uitzonderingen, voornamelijk in enkele Ameri-
kaanse steden. 
Eind 1978 werd bij diverse reclasserings-
bureaus in Hampden, Plymouth en Suffolk 
een classificatiesysteem op beperkte schaal 
getest. Dit onderzoek breidde men later uit tot 
andere districten. Het systeem werd op basis 
van de resultaten aangepast. 
De doelstelling van de ontwikkeling van een 
dergelijk systeem in Massachusetts was de ont-
wikkeling van een managementsysteem dat een 
optimaal functioneren van de reclasseringshulp 
mogelijk maakt. Zeker in een periode van 
opdrogende financiele bronnen en een verande-
rende opstelling van het publiek ten aanzien 
van de filosofie van de reclassering, lijkt het 
een plicht een goed classificatiesysteem te ont-
wikkelen. 
Alhoewel clienten-classificatie altijd heeft 
bestaan, is er nooit een hornogeen, officieel 
systeem ontwikkeld. Op het eind van de 
twintigste eeuw heeft de reclassering meer dan 

* tilt is een verkorte weergave van: Risk need client 
classification system. In: International journal of 
offender therapy and comparative criminology, 
25e jrg., nr. 3, 1981, blz. 248-1254. 



ooit te voren de opdracht om op een eerlijke 
en gelijkwaardige wijze de belangen te dienen 
van de rechtbank, de (reclasserings)client en 
de gemeenschap. De ontwikkeling van een 
classificatiesysteem zou recht doen aan deze 
opdracht. 
Een nadere bestudering van de reclasserings-
vereniging in Massachusetts leert dat er onge-
veer 70.000 clienten per jaar worden bereikt. 
Deze clienten verschillen in de volgende op-
zichten: 
1) Hun risicograad voor de gemeenschap; d.w.z. 
de kans dat ze nieuwe misdrijven zullen begaan 
en ervoor veroordeeld worden in de tijd dat ze 
begeleiding krijgen. 
2) Hun fysieke en psycho-sociale behoeften. 
3) Hun motivatieniveau en hun vaardigheid om 
levensstijl en -situatie te veranderen. 
Zodoende wordt duidelijk dat een systema-
tische en professionele schatting, alsook een 
registratie van deze client-karakteristieken een 

69 	verantwoorde besluitvorming met betrekking 
tot begeleidingsstrategieen zullen vergemakke-
lijken. Ook zullen hierdoor een grotere con-
trole en efficientie met betrekking tot het 
management mogelijk worden. 
Het 'Risk/need client classification system' dat 
hieronder zal worden beschreven, verschaft de 
reclasseringsmedewerkers in Massachusetts 
een objectieve schaal ter voorspelling van de 
risicograad en een handvat voor het beoordelen 
van de motivatie van een client en diens vaar-
digheden in relatie tot de behoeften. Dit 
systeem benadrukt ook het belang van het 
stellen van specifieke doelen voor elke client 
en van het evalueren van hetgeen door de client 
tijdens de begeleidingsperiode is bereikt. 
Het classificatiesysteem bestaat uit twee aparte, 
maar aan elkaar gerelateerde onderdelen: het 
schatten van risico's van een client en het 
beoordelen van zijn behoeften en vaardigheden. 
Het eerste gebruikt een schaal om de risico-
categorie te meten: strafblad, eerdere reclas-
seringservaringen, leeftijd ten tijde van de 
eerste veroordeling, aantal adreswijzigingen 
gedurende de laatste twaalf maanden, gezins-
structuur, evt. verslavingsproblematiek en de 
attitude van de client. Deze gegevens worden 
gewogen en aan de hand hiervan wordt de 
totale risicoscore bepaald, die uiteindelijk het 



niveau van begeleiding van de client bepaalt. 
Indien de reclasseringsmedewerker meent dat 
de totale risicoscore geen goede afspiegeling 
is van het actuele risico dat een client vertegen-
woordigt, kan hij de client met toestemming 
van zijn supervisor, op een meer geeigend 
niveau van begeleiding plaatsen. De hier 
gehanteerde risicoschaal werd ontwikkeld aan 
de hand van diverse gegevens uit de praktijk. 
Deze gegevens worden sinds 1928 verzameld. 
Het tweede was het beoordelen van de behoef-
ten en vaardigheden van de client. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat begeleiding 
door de reclassering die expliciet gericht is op 
specifieke behoeften, succesvol is in de bestrij-
ding van recidivisme onder reclasseringsclienten. 
De gebieden waar de behoeften liggen zijn: op-
leiding, werk, huwelijks- en gezinsrelaties, 
sociale contacten, alcohol- en druggebruik, 
gezondheid, levensomstandigheden en budget-
tering. Een belangrijke vooronderstelling hier- 

70 	bij is dat indien iemand niet goed functioneert 
op deze gebieden, hij het zeer moeilijk heeft 
in deze maatschappij. 
Zodoende probeert de reclasseringsmedewerker 
door beoordeling van de behoeften en vaardig-
heden, de potentiele mogelijkheden van de 
client op elk gebied in te schatten door zijn 
vaardigheid en/of motivatie te bepalen. 
Bij tussenkomst van de reclasseringsmede- 
werker is het van belang te weten of er sprake 
is van een motivatie- of van een vaardigheids-
probleem (of beide) in een bepaalde behoefte- 

• 	categorie. 
Gezien het feit dat het bepalen van vaardig-
heden en motivatie een zeer subjectieve bezig-
heid is, zijn de volgende vragen opgesteld als 
richtlijn: 

Ter bepaling van de vaardigheden van de client: 
1) Wat was in het verleden de prestatie van de 
client t.a.v. een bepaalde behoefte? 
2) Heeft de client ooit enige vaardigheid gehad 
op dat gebied? 
3) Is de vaardigheid dusdanig diep weggezakt 
dat de client de vermogens niet meer bezit? 
4) Heeft de client de noodzakelijke kennis? 
5) Wat heeft de client voor vaardigheid om 
verantwoording te nemen voor zijn gedrag t.a.v. 
de problemen? 



6) Wat is het probleemoplossend vermogen op 
dit gebied? 
7) Wat is de besluitvaardigheid van de client 
op dit gebied? 

Ter bepaling van de motivatie (bereidwillig-
heid) van de client: 
1) Vindt de client het gebied waarop de behoef-
ten liggen belangrijk? 
2) Is de client bereid de noodzakelijke taken 
uit te voeren? 
3) Heeft de client zelf vertrouwen in zijn 
vaardigheid om de noodzakelijke taken uit te 
voeren? 
4) Wat is het doorzettingsvermogen van de 
client om bepaalde problemen te overwinnen? 
5) Heeft de client enige mate van initiatief in 
dat opzicht? 
6) Heeft de client een gevoel van onafhankelijk-
heid dat hem toestaat zich bezig te houden met 
zijn behoeften? 

71 	7) Is de client bereid verantwoording te nemen 
voor het omgaan met zijn behoeften? 
Om de wijze van begeleiden die de reclasseerder 
moet toepassen te bepalen, wordt in aanvulling 
hierop gebruikgemaakt van de concepten zoals 
Blanchard en Hersey die ontwikkeld hebben in 
'Management of organisational behavior' (3e 
editie 1977). Deze en andere auteurs vertellen 
ons dat bij een poging het gedrag van anderen 
te veranderen twee zaken in het oog moeten 
worden gehouden: taakgedrag en relationeel 
gedrag. 
Taakgedrag wordt bepaald door de mate waarin 
de reclasseringsmedewerker zich bezig houdt 
met een denrichtingcommunicatie door duide-
lijk te zeggen wat van een client verwacht 
wordt. Exact te bepalen wat er van een client 
verwacht wordt, kan angstreducerend werken 
doordat de complexiteit van een taak beperkt 
wordt. 
Relationeel gedrag is de mate waarin een 
reclasseringsmedewerker zich begeeft in twee-
richtingscommunicatie door sociale en emotio-
nele ondersteuning te geven en door wederzijds 
vertrouwen, respect en warmte op te bouwen. 
De algemene regel voor een correct gebruik 
van taak- en relationeel gedrag is als volgt: 
1) Wanneer de client zowel motivatie als 
vaardigheid mist, moet de nadruk liggen op 



taakgedrag, met controle en toezicht als 
strategie. 
2) Wanneer de client motivatie bezit, maar 
vaardigheid mist, zal de nadruk zowel moeten 
liggen op taak- als op relationeel gedrag om 
gebruik te maken.van de motivatie van de 
client. 
3) Wanneer de client de vaardigheid heeft maar 
de motivatite mist, ,moet de nadruk nauwelijks 
liggen op taakgedrag en sterk op relationeel 
gedrag in een poging de client te motiveren om 
de vaardigheden die.hij bezit te gebruiken. 
4) Wanneer een client zowel vaardigheid als 
motivatie bezit, moet hi] zelfstandig zijn 
problemen oplossen; de nadruk ligt bier noch 
bij taak- noch bij relationeel gedrag. 
Naast de mogelijkheid om de hulp adequaat 
in te zetten bij het verwezenlijken van de doel-
stellingen, biedt het classificatiesysteem de 
volgende voordelen voor de reclasseringsmede- . 
werkers: 

	

72 	— Het biedt de reclasseringsmedewerker nauw 
omschreven procedures. 
— Het biedt hem/haar een nauw omschreven 
taak en inbreng. 
— Het biedt hem/haar een hoog en bruikbaar 
niveau Van vertrouwen in wat hij/zij doet. 
— Het biedt hem/haar een concrete basis 
voor inzicht in het gedrag van de client. 
Voor de client kan het gebruik van het risico/ 
behoefte-classificatiesysteem de volgende voor- 

	

. 	delen bieden: 
— Het verschaft de client inzicht in het bege-
leidingsproces en zijn rol daarin. 
— Het maakt detlient bewust van de geboekte 
vooruitgang. 
— Het geeft de client inzicht in de achtergron-
den van het ontstaan en het voortduren van 
zijn afwijkend gediag. 
— Het maakt de client ervan bewust dat hij 
verantwoordelijk•is voor het verschaffen van 
correcte informatie over zijn gedrag in het 
verleden, heden en toekomst. 

• 	— Het biedt de 'client de verzekering dat het 
begeleiden door de redassering een doel heeft 
dat bereikbaar is met ziln medewerking. 
— Het geeft de client een duwtje in de goede 
richting door succesvol gedrag te onderkennen. 
Het is belangrijk voor ogen te houden dat 
bovenstaand classificatiesysteem niet bedoeld 



is om de client in een vakje te stoppen maar 
om te laten zien dat er bepaalde keuzemogelijk-
heden zijn. 
Het systeem onderkent dat een goede planning 
begint met het onderkennen van behoeften, 
niet met programma's. Het is een proces dat 
wordt uitgevoerd in viff stappen: 
1) Het analyseren van de behoeften: na een 
gesprek met de client en het verrichten van een 
anamnese, kan de reclasseringsmedewerker het 
risico- en behoeftenniveau van de client vast-
stellen en analyseren. 
2) Het vaststellen van doeleinden: de reclas-
seringsmedewerker moet besluiten wat hij tot 
stand wil brengen tijdens het begeleidings-
proces. 
3) Het opstellen van een werkplan: de reclas-
seerder moet beslissen of hij primair met de 
client werkt of dat gebruik gemaalct wordt van 
de hulp van derden. 
4) Het uitvoeren van het werkplan: de reclas- 

73 	seringsmedewerker moet zorgen dat de client 
adequate hulp krijgt. Een tijdschema moet 
hiervan deel uitmaken. Tussenstappen zijn 
hierbij belangrijk. 
5) Het evalueren van het werkplan: ten minste 
eenmaal per zes maanden zal het werkplan 
doorgenomen moeten worden om te zien wat 
in werkelijkheid bereikt is en welke aanpas-
singen noodzakelijk zijn. 
In deze periode moet het plan ook bekeken 
worden door de supervisor van de reclasserings-
medewerker. 
Iedere zes maanden dienen de vijf stappen van 
dit proces weer doorgenomen te worden, om- 

. dat het systeem gebaseerd is op de premisse 
dat mensen in staat zijn te veranderen en dat 
ook doen. 
Een voortdurende (her)evaluatie van elke 
client is daarom belangrijk. 

Conclusie 
Er wordt al eeuwen lang gesproken over een 
rechtvaardige en menselijke behandeling en 
rehabilitatie van de wetsovertreder. We weten 
wel wat er veranderd zou moeten worden in 
het strafrechtsysteem, maar slechts zelden lukt 
het om deze veranderingen . uit te voeren. De 
invoering van een classificatiesysteem in de 
reclassering lijkt een haalbare verandering, in 
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het belang van zowel de client, als van de 
reclassering. Ten slotte kan het een bijdrage 
leveren aan een betere bescherming van de 
maatschappij. 



Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bif de documentatie- 

75 	afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie tegen betaling kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook leiers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik malcen van de diensten van 
deze afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Hammerstein-Schoonderwoerd, W. C. E. Kunstmatige 
inseminatie, in vitro fertilisatie, embryo - transfer... 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 6e jrg., nr. 8, 
december 1984, bli. 225-232 (N). 

Ongeveer 10 tot 15% van de echtparen is onvrijwillig 
kinderloos..Er 2ijn medische technieken, zoals kunst-
matige inseminatie, in vitro fertilisatie en embryo-
transfer, ontwikkeld als oplossing voor een aantal 
gevallen van onyruchtbaarheid. Wettelijke regelingen, 
algemene richtlijnen en eenduidige afspraken ontbre-
ken echter vaak. De auteur behandelt een aantal 
vragen van medische, ethische en juridische aarci, die 
de verschillende methodes oproepen eh doet suggesties 

• 
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voor het opstellen van regels. Volgens haar moet KI 
bij voorkeur ondcr mcdisch toezicht plaats vinden en 
zijn er duidelijke criteria voor het donorschap nodig. 
Met betrekking tot de vraag welke vrouwen er voor 
in aanmerking komen, geeft zij zelf de voorkeur aan 
een twee-ouder relatie. I.v.m. de rechtspositie van het 

. kind, is het geven van informatie over zijn aficomst en 
het beschikbaar stellen van medische gegevens over 
de donor gcwenst onder handhaving van de anonimi-
telt. 13ij in vitro fertilisatie en embryo-transfer doen 
zich in geval van invriczen van embryo's kwestics voor 
als bewaartermijn; het na afloop daarvan vernietigen 
of beschikbaar stollen aan de wetenschap of derden; 
het stellen van grenzen aan wetenschappelijk onder-
zoek op embryo's; embryo-donatie; het op Len lijn 
stellen met KI en het sluiten van draagmoedercon-
tracten, die in feite nietig zijn en tot ongewenste 
juridische en maatschappelijke complicaties kunnen - 
leiden. 
Met litcratuuropgave. 

2 
Ketting, E. en P. Leseman. Abortus provocatus in 
Nederlandse ziekenhuizen. 
Medisch contact, 39e jrg , nr. 44,2 november 1984. 
blz. 1407-1410 (N). 

Door het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuolo-
gisch Onderzoek werd in 1984 eon schriftelijke 
enquate gchouden onder de gynaecologen in Neder-
land naar hun standpunt en Weld t.a.v. abortus 
provocatus in de afgelopcn jaren (voor de invoering 
van de nicuwe abortuswet). Eon vierde deel van alle 
abortussen wordt in ziekenhuizen uitgevoerd. Bijna 
de helft van alle gynaecologen noemt de wens van de 
vrouw als uitgangspunt van hun handclen; in de 
praktijk is er dus geen wezenfijk verschil tussen de 

• indicatie voor eon abortus die in het ziekenhuis of die 
in eon kliniek wordt uitgevoerd. Er zijn duidelijke 
regionale verschillen (behoudend standpunt in het 
zuiden en het oosten des lands). Doze zijn van meer 
invloed dan de kerkelijke signatuur van de zieken-
huizem T.g.v. de nieuwe abortuswetgeving hoeft men 
goon grote veranderingen to verwachten. Een heldere 
wettelijke basis ontbreekt nog steeds; het beleid zal 
vooral bepaald worden door de intcrpretatie van het 
kernwoord "onontkoombare noodsituatie. 
Met literatuuropgave. 

3 
Rood -de Boer, M. Rechtsvragen met betrekking tot 
moederschap. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrccht, 6e jrg., nr. 8, 
december 1984, blz. 232-238 (N). 

De wet onderscheidt t.a.v. het ouderschap twee 
relevante aspecten, nl. het zorg - en het afstammings-
aspect. Over het vaderschap en over rechtsgevolgen 
voor in of buiten het huwelijk geboren kinderen en 
adoptie zijn allerlei wettelijke regelingen, over de 
mocder daarcntegen wordt weinig gezegd. Het vadcr- 
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schap is tot een rechtsvermoeden en soms een fictie 
geworden, het moederschap is nog steeds een rechts-
feit, gebaseerd op het biologisch criterium van 
zwangerschap en baring. De commissie Wiarda vroeg 
indertijd al aandacht voor het `psychologisch moeder-
schap', waarbij de nadruk ligt op het liefde- en zorg-
aspect (blokkaderecht van pleegouders). Nu de m oge-
lijkheid tot toepassing van in vitro fertilisatie een feit 
is geworden, is een herziening van de definitie van 
moederschap noodzakelijk. De auteur pleit ervoor om 
in geval van in vitro fertilisatie en draagmoederschap, 
waarbij levering van het genetische materiaal en het 
verrichten van de zwangerschap en baring door ver-
schillende vrouwen plaats vindt, dit niet als een 
rechtsfeit te beschouwen, maar te zien als een vraag-
stuk van kinderbescherming en de toewijzing van het 
moederschap door de rechter te laten regelen. Het is 
tevens van belang om als jurist mee te denken over de 
oplossingen van aldus door de ontwikkeling van de 
medische technieken opgeroepen rechtsvragen en dit 
niet alleen over te laten aan de medische wereld. 

4 
Sas, C. De Wet ketenaansprakelijkheid — enige over-
wegingen bij een evaluatie-onderzoek. 
Beleid en maatschappij, 1 le jrg., nr. 9, september 
1984, blz. 255-265 (N). 

De Wet Ketenaansprakelijkheid stelt de hoofdaan-
nemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
sociale premies, loonbelasting en omzetbelasting bij 
onderaanneming en het ter beschiklcing stellen van 
arbeidskrachten. Tijdens de parlementaire behande-
ling van de wet is verzocht om een evaluatie. In dit 
artikel warden enige aspecten van deze evaluatie 
belicht. De auteur gaat in op het verschijnsel mala-
fiditeit in het kader van onderaanneming. Vervolgens 
wordt aingegeven welke beleidstheorie de wetgever 
aanvankelijk hanteerde toen deze de Wet Ketenaan-
sprakelijkheid ontwikkelde om er de terugdringing 
van de malafiditeit mee te bewerkstelligen. Daarna 
wordt de parlementaire besluitvorming van deze wet 
geanalyseerd, waarbij.de auteur constateert dat het 
politiek proces een mengsel is van rationale argumen-
tatie, conflicterende belangen, macht en compromis-
vorming. Tot slot worden de gevolgen van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid voor de fiscus en de bedrijfs-
verenigingen besproken en voor bedrijven die met de 
consequenties van de wet worden geconfronteerd. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Brillon, Y. Attitudes du public face a la justice 
penale et vision du monde. 
Revue de science criminelle et de droit penal com-
pare, nr. 3, juli/september 1984, blz. 479-488 (F). 
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'De auteur betoogt in dit artikel dat de beoordeling 
van de strafrechtspleging per definitie geschiedt in 
het spanningsveld tussen het ideale on de realiteit. 
De zogenaamde rechtvaardige rechtspleging kan niet 
moor of minder strong, snot, partijdig enz. zijn, omdat 
rechtvaardig een ideaal begrip is. Dit heeft volgens 
hem tot gevolg dat de kritiek op de strafrechtspleging 
altijd aanwezig blijft on stork zal worden bepaald 
door de visie op doze rechtspleging van degene die de 
concrete kritick uit. Doze visie hangt volgens de 
auteur weer nauw samen met de positic van de 
criticus in de samenleving on diens wereldbeeld. Zijn 
conclusie die hij trekt uit doze ingevvikkelde samen-
hang is, dat voor de bestudering van de houding van 
mensen tegenover de strafrechtspleging moor moot 
worden onderzocht dan alleen de uitgesproken mening 
van het publiek. 
Met literatuuropgave. 

6 
Cavender, G. Justice, sanctioning and the justice 
model. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22c jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 203-213 (USA). 

Volgens de auteur is or eon ontwikkeling to consta-
teren waarin in toenemende mate in de rechtspleging 
wordt gestraft uit vergelding. Naar zijn mening word 
in het verleden bij de straftoemeting moor gedacht 
aan de beinvloeding van het gedrag van de veroordeel-
de. Men gelooft volgens hem niet moor in rehabilitatie 
van de dader, De auteur constateert dat vergelding 
altijd aan het straffen ten grondslag heeft gelegen. 
Dit was ook het geval in de tijd dat men met de straf 
gedragsbeinvloeding beoogde. Volgens hem heeft de 
rechtvaardiging van het overheidsoptreden bij straf-
oplegging altijd gelegen in de vergelding van de mis-
daad. In het verleden werden aan doze strafoplegging 
meer rationele doeleinden meegegeven dan de laatste 
paar jaar het geval is. De auteur wijst or in dit 
verband op dat o.a. de proportionaliteit, eon van de 
aspecten van de vergelding als grondslag van het straf-
recht, in de knel dreigt to komen bij de hantering van 
de vergelding als strafdoel. Als grondslag van de straf 
behoort de vergelding immers de grenzen van de om-
yang van de straf to bepalen, binnen welke eon 
bepaalde gedragsbeinvloeding (van dader of derden) 
mag worden nagestreefd. 
Met literatuuropgave. 

7 
Eliaerts, C. on T. Peters. De korte gevangenisstraj en 
de alternatieve sancties: beleidsopties en praktijk op 
het niveau van de parketten, de rechters en de 
penitentiaire administratie. 
Panopticon, Se jrg., nr. 3, meihuni 1984, blz. 199 — 
212 (B). 

In dit artikel wordt door de auteurs een vergelijking 
gemaakt tussen het door de parketten, de rechters 
on de penitentiaire administratie verdedigd beleid op 
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het gebied van de korte gevangenisstraf en de alter-
natieve sancties enerzijds en de werkelijke toepassing 
ervan in de strafrechtsbedeling anderzijds. Daartoe 
geven zij een overzicht van recente uitspraken van 
participanten aan het strafrechtsbedelingssystecm 
over het vervolgingsbeleid, het strafvorderings- en 
straftoemetingsbeleid, het strafuitvoeringsbeleid (het 
beleid van het parket), het beleid van de rechters en 
van de penitentiaire administratie. Hierna gaan zij in 
op de mate waarin de beleidsopties ook in de praktijk 
worden doorgevoerd en welke knelpunten hicrbij aan 
het licht komen. Zij constateren o.a. dat er een 
frappante tegenstelling bestaat tussen de theorie en 
de praktijk van de toepassing van alternatieve straffen. 
Er dient gezocht te worden naar een alternatief voor 
de voorlopige hechtenis. Een gefundeerde beleids-
voering inzake straftoemeting en strafuitvoering 
dient geruggesteund te worden door empirische 
statistische informatie. Deze ontbreekt echter geheel. 
Met literatuuropgave. 

8 
Galaway, B. A survey of public acceptance of 
restitution as an alternative to imprisonment for 
property offenders. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 108-117. 

De auteur geeft in dit artikel de resultaten weer van 
ee'n onderzoek dat hij heeft gedaan naar de bereid-
heid bij de bevolking om het vergoeden van de scha-
de en de teruggave van het voordeel door de did als 
een alternatief voor een vriTheidsstraf te accepteren. 
Voordat hij dit doet beschrijft hij de onderzoek-
methode die hij heeft gevolgd. Hij heeft gebruik 
gemaakt van cen zogenaamde postenquete. Bij de 
beschrijving van de methode benadrukt hij het 
belang van een goede vraagstelling. Volgens hem is 
er cen groot verschil te onderkennen in de manier 
waarop het probleem tot nu toe is onderzocht. Om 
dit toe te lichten geeft hij ccii overzicht van de 
onderzoeken die tot nu toe hiernaar zijn gedaan. In 
het ene geval is gevraagd of deze financiele verreke-
ning een goed middel wordt gevonden on de 
gevangenisbevolking tcrug te brengen, terwijl in het 
andere geval meer wordt gevraagd of de dief wel of 
niet een vrijheidsberoving verdient. De vraagstelling 
in zijn onderzoek richt zich voornamelijk op dit 
laatste aspect. De uitkomst is dat de meerderheid 
van de respondenten accepteert dat het bij een 
financiele verrekening blijft, mits hieraan strikt de 
hand wordt gehouden. 
Met literatuuropgave. 

9 
Jongman, R. W., H. Timmerman en G. Kannegieter. 
Werklozen voor de rechter. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., september/ 
oktober 1984, blz. 245-255 (N). 
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In dit onderzoek wordt een vergelijking getrokken 
tussen straffen opgelegd aan werkende plegers van 
ecnvoudige diefstal en straffen opgclegd aan werk-
laze plegers van hetzelfde delict. Over eon periode 
van 15 jaar word eon steckprocf van 1500 uittreksels 
van politierapporten van elk van beide categorieen 
genalayscerd. Eon aantal factoren die van invloed 
kunnen zijn op straftoemeting zoals etnische af-
komst, leeftijd, sckse, beroepsniveau en type delict, 
werden op voorhand onder controle gehouden. Tij-
dens de analyse word rekcning gehouden met de in-
vlocd van vier andere factoren, to weten recidivisme, 
ernst van het misdrijf, het wel of niet beschikbaar 
zijn van ecn voorlichtingsrapport en voorlopige 
hcchtenis. Uit dc resultaten van de analyse block dat 
werklozen aanzienlijk vaker gevangenisstraf opgelegd 
krijgen dan werkenden. Recidivisten, verdachten 
waar een voorlichtingsrapport over was uitgcbracht, 
en plegers van zwaardere diefstallen blijken strenger 
gcstraft to worden. Zonder iiitzondering krijgen de. 
werklozen in doze drie categorie6n vaker gevangenis-
straf opgclegd dan werkenden. Bovendicn bleek dat 
werklozen vaker voorlopigc hechtenis opgelegd • 	, 
krijgen. Dit leidt op zich weer tot eon grotere kans' • 
op cen vcroordeling tot gevangenisstraf. Ten slotte ■ 

lijkt het crop dat de gemiddelde duur van de gevan; 
genisstraf voor werkloze first-offenders langer is clan. 
voor werkenden. Voor recidivisten block ditanders 
to liggen. Volgens de onderzoekers zijn genoemdc' • . 
conclusics van voorlopige aard omdat zij louter geba-
seerd zijn op kwantitatief onderzoek. Verder onder-
zoek volgt. 
Met literatuuropgave. 	-  

10 
Kruttschnit<C. Sex and criminal court dispositions; 
the unresolved controversy. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e 
jrg., nr. 3, augustus 1984, blz. 213-232 (USA). 

Onderwerp van dit onderzoek is eon \feel voorko-
mend stereotype, de relatief soepele bchandeling van 
vrouwen in de strafrechtspleging. Kennis hicrover is 
voornamclijk gebaseerd op onderzoek dat gericht is 

top statns-kemnerken als ras en sociale klasse of op 
onderioek gericht op de relatie sekse—vonnis. In dit 

. onclerzoek betrckt de auteur ook typische sekse-
gerelateerde statuskenmerken. D.m.v. eon multiple 
regressie analyse ondcrzockt de auteur welk effect 
doze on anderc kenmerken als de aard van het delict, 
ras en voorgcsehiedenis van de verdachte hebben op 
de zwaarte van het vonnis on op con eventucic voor-

"Ionige'invrijheidsstelling. De gegcvens zijn verkregen 
pit pen geslaagde aselecte steekproef van 523 vrou-
'wen on 504 mannen, veroordecld wegens diefstal, 

'•- valsheid in gcschrifte of drugbezit tussen 1972 en 
1976. Het blijkt dat sekse ben significant effect heeft 
op zowel de zwaarte van het vonnis als op de beslis-
.sing'tot vonilopige invrijheidstelling. Het stereotype 

• lijkt aldus to warden beyestigd. Welke anderc facto-
' fen .op doze ,beslisiingen van invloed zijn wordt ook 
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door sekse bepaald. Het trekken van conclusies 
wordt echter bemoeilijkt door de onmogelijkheid 
een verantwoorde vergelijking tussen mannen en 
vrouwen te maken, omdat een aantal belangrijke 
kenmerken of bij mannen Of bij vrouwen onvoldoen-
de variantie vertoont. Voorts is het moeilijk de 
bevindingen van dit onderzoek te generaliseren naar 
de huidige tijd, waarin er sprake is van een relatief 
groter aantal vrouwelijke rechters en officieren van 
justitie dan tussen 1972 en 1976 het geval was. 
Met literatuuropgave. 

11 
Schaik, F. Bewaring verzekerd. 
Nederlands juristenblad, 59e jrg., nr. 35,13 oktober 
1984, blz. 1106- 1108. 

De overbelasting van het justitiele apparaat, en in het 
bijzonder van de Arrondissementsrechtbanken met 
de daarbij behorende parketten, staat recentelijk 
sterk in de belangstelling. Naar de mening van de 
auteur heeft geheel ten onrechte een gevolg van de 
overbelasting van het justitiele apparaat tot nu toe 
geen aandacht gekregen, nl. de positie van de ver-
dachte in het eerste stadium van het strafproces. In 
dit artikel geeft de auteur inzicht in de opzet van het 
systeem van bewaring en gevangenhouding, zoals dit 
in het Wetboek van Strafrecht is geregeld. Hij con-
stateert dat er zes beslissingsmomenten door drie van 
elkaar onafhankelijke instanties zijn, waarbij de 
verdachte viermaal wordt gehoord. Vervolgens be-
schrijft de auteur de praktijk bij de Rechtbank in 
Amsterdam. Hij constateert dat in Amsterdam de 
toetsing van de toepassing van de vrijheidsberoving 
door de rechterlijke macht onvoldoende plaatsvindt. 
In de fase van de bewaring verliest de verdachte for-
meel een en materieel twee gelegenheden om zijn 
standpunten toe te lichten en wordt het aantal 
beslissingsmomenten gehalveerd. Daarnaast is de 
behandeling van de vordering tot gevangenhouding 
door de raadkamer gedegradeerd tot een wel zeer 
marginale toetsing van het bevel tot bewaring. Hij 
concludeert dat dit apsect van de overbelasting van 
het justitiele apparaat meer aandacht dient te 
krijgen. 

12 
Sebba, L. and G. Nathan. Further explorations in 
the scaling of penalties. 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 3, 
juli 1984, blz. 221-249. 

De auteurs hebben eerder gepubliceerd over de ernst-
schaal van sancties. In dit artikel gaan zij op dit 
vraagstuk nader in. Hierbij benadrukken ze dat ook 
de praktijk van de strafrechtspleging er baat bij heeft 
over een dergelijke ernstschaal te beschikken. Zeker 
nu, zoals de auteurs vaststellen, in toenemende mate 
een standaardisering van straffen optreedt. In dit 
artikel wordt nader ingegaan op de resultaten van 
een onderzoek naar o.a. het verschil in waardering 



van de straf door verschillende bevolkingsgroepen en 
het relatieve ernstoordeel over de doodstraf. Aan 
de hand van een aantal tabellen en grafieken brengen 
de auteurs in beeld hoe de waardering van straffen 
bij verschillende respondenten kan verschillen. Hun 
conclusie is dat de waardering van de zwaarte van 
straffen verschilt per bevolkingsgroep. Zij kunnen 
niet vaststellen in welke zin dit verschil samenhangt 
met de sociografische kenmerken van de bevolkings-
groepen. De auteurs achten•aanwijzingen in de resul-
taten van het onderzoek aanwezig dat vooral de 
betrokkenheid bij verschillende typen delicten eon 
rol speelt. 
Met literatuuropgave. 

13 	 • 
Stenning, P. C. and C. D. Shearing. Corporate 
justice; some preliminary thoughts. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 79-86. 

De laatste tien jaar is volgens de auteur eon aanzien-
lijke toename vast to stellen in het aantal private 
ondernemingen die in de een of andere vorm de taak 
van de overheid overnemen op het gebied van de 
criminaliteitsbestrijding en preventie. Zij wijzen in 

82 	dit artikel op het effect hicrvan op de waarde die 
door de hevolking aan crimineel gedrag wordt 
gehecht. Zolang uitsluitend de overheid zich op dit 
terrein beweegt, blijft volgens hen crimineel gedrag 
fundamenteel verwerpelijk als zijnde eon aantasting 
van de basisvoorwaarden voor eon samenleving. leder-
een in die samenleving voelt zich daarbij mede-
verantwoordelijk. De auteurs zijn van mening dat bij 
eon overname van de bestrijding van criminaliteit 
door private ondernemingen de kans bestaat dat de be-
volking zich or niet langer van bewust is dat het om 
eon collectief Mang gaat daf met doze bestrijding 
wordt gediend. Dit achten zij eon gevaarlijke conse-
quentie waar de overheid rekening moo dient to hou-
den. 

14 
Child, The, witness. Themanummer. 
Journal of social issues, 40e jrg., nr. 2, 1984, blz. 
1-175 (USA). 

Dit themanummer is gewijd aan de problematiek van 
kinderen in de rol van getuige; eon onderwerp waar-
aan vole voetangels kleven, zowel psychologische als 
juridische. Na eon inleidend artikel over dc geschie-
denis van het psychologisch onderzoek on de wet-
geving m.b.t. kindercn in de rol van getuige, wordt 
door verschillende auteurs globaal ingegaan op drie 
thema's: het ooggetuigeverslag, de cmotionele 
reacties on de geloofwaardigheid van kinderen, die 
getuige zijn van eon misdrijf on hierover later ver-
hoord worden. Het blijkt dat, indien bepaalde voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen (met 
name t.a.v. de juiste opvang van de kindergetuigen), 
kinderen als getuige eon belangrijker rol kunnen ver- 
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vullen dan in het verleden werd aangenomen. Aan-
bevelingen hiervoor worden gedaan in het slot-
artikel. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

15 
Allatt, P. Residential security: containment and 
displacement of burglary. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
2, juni 1984, blz. 99-116 (GB). 

Via allerlei preventieprogramma's worden regelmatig 
adviezen gegeven over beveiliging van woningen 
tegen inbraak. Het effect daarvan op inbraak is 
echter nog weinig onderzocht. In dit artikel gaat de 
auteur na in hoeverre extra beveiliging van een 
bepaald wooncomplex invloed had op de inbraak-
cijfers en op een eventuele verschuiving van inbraak 
naar andere aangrenzende buurten of andere soorten 
eigendomsdelicten binnen het doelgebied. In North-
umbria werd hiertoe een experiment opgezet, 
waarbij als woongebieden betrokken werden: een 
doelgebied met huurwoningen van slechte reputatie, 
die extra beveiligd werden; een controlegebied en 
twee aangrenzende gebieden met o.a. koopwoningen. 
Er vond een trendanalyse van vijf jaar politic-
statistiek (1977-1982) in het betrokken gebied 
plaats evenals interviews onder een aantal bewoners 
van de doel- en controlewoningen vaer en na het 
aanbrengen van beveiligingen. Hoewel het aan-
brengen van het beveiligingssysteem niet optimaal 
uitvoerbaar was i.v.m. de bestaande situatie (beper-
king tot de begane grond, mankementen, onzorg-
vuldigheden en oncontroleerbare factoren van bui-
tenaf), bleken de beveiligingsmaatregelen toch cen 
positieve invloed te hebben op de omvang van in-
braak. Er vond wel een beperkte verschuiving naar 
andere gebieden plaats en iets mecr naar andere soor-
ten criminaliteit binnen het doelgebied, maar dit be-
hoeft niet aan het experiment toegeschreven te wor-
den, aldus de auteur. 

16 
Bockweg, H., E. Mulders en M. Moerings. Burgers en 
bewaking.. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., september/ 
oktober 1984, blz. 270-284 (N). 

In dit artikel worden de resultaten van een onder-
zoek beschreven naar de kennis die het publiek heeft 
over particuliere beveiligingsorganisaties en in het bij-
zonder over de taken, rechten en bevoegdheden van 
de particuliere bewaker. Alvorens de onderzoeks-
gegevens worden besproken gaan de auteurs in op 
het ontstaan, de ontwikkeling en de groei van de 
beveiligingsindustrie. Ook de overheidsmaatregelen 
die genomen zijn ten aanzien van deze branche 
komen hierbij aan de orde. Het onderzoek, dat be- 



84 

stond uit eon enquete onder winkelend publiek in 
eon bepaald winkelcentrum in Nederland, wijst uit 
dat het publiek slecht op de hoogte is van de compe-
tentie van particuliere beveiligingsdiensten. Bijna de 
helft van de ondervraagden is van mening dat zij na 
betrapping op winkeldiefstal moot ingaan op een 
verzoek van eon bewaker om mee te gaan. Niet alleen 
de onbekendheid is groot, de bereidwilligheid om op 
bepaalde verzoeken in to gaan, ook al weet men daar-
toe niet verplicht to zijn, blijkt nog groter to zijn. 
Het gevaar voor misbruik van doze omstandigheden 
is volgens de auteurs niet denkbeeldig. Aan het slot 
van het artikel doen zij dan ook aanbevelingen voor 
verbetering van de bestaande wetgeving ten einde de 
burgers een betcre rechtsbescherming to bieden tegen 
inogelijk onrechtmatig optreden van leden van be-
veiligingsorganisaties. , 
Met literatuuropgave. • 

17 
Farnworth, M. Male—female differences in 
delinquency in a minority-group sample. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e 
jrg., nr. 3, augustus 1984, blz. 191-212 (USA). 

In dit onderzoek maala de auteur gebruik van eon 
multi-variate methode, multiple regressie analyse, 
om twee hypotheses to toetsen. De eerste: manne-
lijke on vrouwelijke criminaliteit worden door het 
zelfde model verklaard. De tweede: de aard van het 
effect van de sekse op delinquent gedrag is indirect, 
via sociale relaties binnen school en gezin. De stook-
proof bestaat uit 99 zwarte 15-jarige jongens on 
meisjes uit de zelfde buurt, met ouders uit de zelfde 
lage inkomensklasse. In het getoetste model zijn de 
onafhankelijke variabelen: sekse on sociale relaties 
binnen school en gezin. (binding met vader, betrok-
kenheid bij school, etc:). De afhankelijke variabelen, 
zijn vier soorten delinquent gedrag: geweld, diefstal 
on vernieling van eigendommen, onwettig gedrag 
zondcr slachtoffers en gedrag dat slechts VOOT min- 
derjarigen ontwettig is, zoals het gebruik van alcohol. 
Het blijkt dat het getoetste model (gebaseerd op de 
sociale bindingen theoric van Hirschi) betrokkenheid 
bij geweldsdelicten on voor minderjarigen onwettig 
gedrag van zowel manncn als vrouwen kan verklaren. 
Het effect van de factor sckse is bij geweldsdelicten 
zeer groot en direct, onafhankelijk van de in het 
onderzoek betrokken sociale relaties. Verder onder-
zoek zal moeten uitmaken of het sekse-effect via 
andere medierende factoren verldaard kan worden. 
Voor de andere vormen van delinquent gedrag blij-
ken voor mannen on vrouwen verschillende modellen 
nodig. Van sekseconvergentie, zoals gevonden in het 
Uniform Crime Report, is hier geen sprake. In het 
algemeen blijkt het sekse-effect additief van aard. 
Met literatuuropgave.. 

18 
Figueira -McDonougliO. Feminism and delinquency; 
in search of an elusive link. 
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British journal of criminology, 24e jrg., nr. 4, okto-
ber 1984, blz. 325-342. 

Doel van het onderzoek was het toetsen van een drie-
tal hypotheses omtrent de mogelijke relatie tussen 
een feministische orientatie en delinquent gedrag: 
1) de gelijke kansen hypothese, 2) de frustratie 
hypothese en 3) de competitie hypothese. Het theo-
retisch model dat werd gehanteerd was een aan-
gepaste versie van Stinchcombe's herformulering van 
de frustratie theorie van Merton. Een feministische 
orientatie verhoogt het aspiratie-niveau en daarmee 
de kans op afwijkend gedrag, terwijl deze orientatie 
op haar beurt beInvloed wordt door ras en klasse. 
Het onderzoek werd verricht onder een nationaal 
demografisch representatieve steekproef van 491 
Amerikaanse vrouwelijke studenten. De gegevens 
over criminaliteit berusten op 'self report' over het 
aan het onderzoek voorafgaande jaar. De resultaten 
van een causale en een interactieve analyse geven een 
op zijn hoogst zwak en partieel verband aan tussen 
een feministische orientatie en criminaliteit; geen 
van de drie hypotheses kon duidelijk worden beves-
tigd. De onderzoekster concludeert dat de invloed 
van een feministische orientatie op delinquent gedrag 
veel complexer, minder rechtlijnig en vager is dan 
sommige criminologen veronderstellen. Wanneer 
Teministische orientatie' als een begrip wordt opge-
vat met meer dimensies, dan kan dat licht werpen 
op de complexiteit van de relatie. 
Met literatuuropgave. 

19 
Griswold, D. B. Crime prevention and commercial 
burglary; a time series analysis. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 5,1984, 
blz. 493 -501 (USA). 

Dit onderzoek handelt om de vaststelling van de in-
vloed van het laten branden van de binnen- en 
buitenverlichting (nadat ze, indien niet aanwezig, 
was aangebracht) en andere beveiligingsmaatregelen 
op het aantal inbraken in bedrijfspanden. Tevens 
ging de auteur na of deze invloed van blijvende aard 
was. De gegevens van het onderzoek hadden betrek-
king op de periode 1975-1979 en een bepaald stads-
gedeelte van Portland, Oregon. De auteur vergeleek 
de door hem opgestelde tijdreeks m.b.t. de maande-
lijks geregistreerde inbraken in deze wijk met de tijd-
reeks m.b.t. het aantal inbraken per maand in de 
gehele stad. Een derde tijdreeks betrof de maande-
lijkse ontwikkeling van de verhouding van deze beide 
aantallen. De in het onderzoek toegepaste preventie-
maatregelen leidden tot een significante verminde-
ring van het aantal geregistreerde inbraken. Tevens 
bleek dit effect van blijvende aard te zijn. 
Met literatuuropgave. 

20 
Maxfield, M. G. The limits of vulnerability in 
explaining fear of crime: a comparative analysis. 
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Journal of research in crime and delinquency, 21e 
jrg., nr. 3, augustus 1984, blz. 233-250 (USA). 

In dit artikel, een herziene versie van de voordracht, 
gehouden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 
American Society of Criminology in november 1982, 
onderzoekt de auteur m.b.v. een covariantie analyse 
de oorzaken van de angst voor criminaliteit in drie 
verschillende wijken van San Francisco. Het onder-
zoek richt zich primair op de verschillen in angst 
voor criminaliteit tussen de drie wijken. Voorts komt 
aan de ordc hoc wijk-kenmerken deze verschillen 
kunnen verklaren. De onderzoeksgegevens zijn geba-
seerd op surveys per telefoon onder 539 aselect ge-
kozen inwoners van San Francisco en onder de in-
woners van de wijken Visitacion Valley (n=448), 
Mission (n=201) en Sunset (n=453). Volgens politic-
rapporten heeft Mission een voor San Francisco nor-
maal niveau van criminaliteit, Visitacion Valley een 
hoger en Sunset een lager niveau. De auteur onder-
zoekt of variabelen als feitelijke criminaliteit, geper-
cipieerde criminaliteit, sckse en leeftijd de angst voor 
criminalitcit kunnen verklaren, waarna hij onder-
zoekt of de wijk-variabele nog icts aan de verklaarde 
variantie kan toevoegen. De resultaten laten zien dat 
dit inderdaad het geval is, hetgeen betekent dat de 
verschillen in angst niet geheel door subjectieve 
criminaliteit of persoonlijke kwetsbaarheid (sekse, 
leeftijd) verklaard kunnen worden. Voorts blijkt het 
effect van leeftijd op angst voor criminaliteit per 
wijk verschillend. In de onveiligste wijk, Visitacion 
Valley, is het verband tussen gepercipieerde crimina-
liteit en angst het sterkst, maar ouderen zijn er niet 
banger dan jongeren. Persoonlijke kwetsbaarheid 
blijkt een belangrijker bron van angst in wijken waar 
de mate van feitclijke en gepercipieerde criminaliteit 
minder sterk is. 
Met literatuuropgave. 

21 
Messner, S. F. The 'dark-figure' and composite 
indexes of crime; some empirical explorations of 
alternative data sources. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 5,1984, 
blz. 435-444 (USA). 

Er bestaan twee belangrijke bronnen van criminali-
teitsstatistieken: de cijfers van de door de FBI ver-
strekte Uniform Crime Reports (UCR) en die van het 
National Crime Survey (NCS). De UCR geeft de 
geregistreerde criminaliteit weer, het NCS geeft 
[evens ecn schatting van niet geregistreerde criminali-
teit. Elke onderzoeker die een uitspraak wil doen 
over de oorzaken van criminaliteit staat voor de 
keuze welke van deze twee databronnen to gebrui-
ken. De bedoeling van de auteur is om na te gaan in 
welke mate dcze keuze van invlocd is op schattingen 
van de criminaliteitsomvang. Hij gebruikt de NCS en 
de UCR gegevens over 26 Amerikaanse stedcn. Hi) 
berekent eerste de mate waarin de criminaliteits-
cijfers van een vijftal delicttypen van beide databron- 



87 

nen met elkaar correleren. Niet elk delict is echter 
even ernstig en om deze vijf categorieen toch verge-
lijkbaar te maken worden de cijfers van deze cate-
gorieen gewogen volgens verschillende wegingsproce-
dures. Door aantallen te wegen worden de NCS en 
UCR gegevens onderling vergelijkbaar. De auteur 
concludeert dat er niet veel correlatie bestaat tussen 
de gewogen cijfers van de in de UCR en NCS ge-
noemde delicttypen. Dit betekent dat de conclusies 
die een onderzoeker trekt over de oorzaken van 
criminaliteit afhankelijk zijn van de gebruikte data-
bron. 
Met literatuuropgave. 

22 
Kerckvoorde, J. van. Tien jaar slachtofferenquetes in 
Nederland; een selectie. 
Panopticon, 5e jrg., nr. 3, mei/juni 1984, blz. 240— 
257 (B). 

Aangezien slachtofferstudies in Belgie nagenoeg 
onbekend zijn, geeft de auteur in kort bestek een 
overzicht van de slachtofferstudies in Nederland, zo-
als deze sinds 1973 eerst door het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie Centrum en sinds 
1980 door het Centraal Bureau voor Statistiek 
(C.B.S.) worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in een 
jaar een op de drie Nederlanders slachtoffer is 
geweest van mintens een van de in de enquete voor-
gelegde delicten. Slachtofferschap hangt samen met 
een aantal sociobiografische en situationele factoren. 
Voor specifieke groepen kunnen aan de hand hiervan 
victimisatierisico's worden berekend. De kans dat het 
slachtoffer bij de politie melding van het delict 
maakt bedraagt bijna een op drie, waarna de politie 
in twee van de drie gevallen proces-verbaal opmaakt. 
Een en ander verschilt wel sterk per delicttype en er 
treedt ook verandering op: wat er wordt aangemeld 
(en dat wordt minder) wordt wel vaker geregistreerd. 
Op grond hiervan constateert de auteur dat de 
politiestatistiek een volledig onjuist beeld geeft van 
de omvang van de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

23 
Wolfe, N. T., F. T. Cullen and J. B. Cullen. Describ-
ing the female offender: a note on demographics 
of arrests. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 5,1984, 
blz. 483-492 (USA). 

Het is de bedoeling van de auteurs om met bun 
onderzoek, betrekking hebbend op de periode 
1969-1975, een profiel te geven van de vrouwelijke 
delinquent. Zij maakten gebruik van politiele arres-
tatiecijfers van een stad in het zuiden van de U.S.A. 
De gegevens analyserend van 2507 vrouwelijke wets-
overtreders kwamen de auteurs tot de volgende de-
mografische karakteristieken: zij is vaak jong, zwart, 
slecht opgeleid, werkloos of doet ongeschoold werk, 
en ongetrouwd. Er konden geen conclusies worden 



getrokken aangaande recidivisme. Naar het schijnt 
zijn oudere vrouwen vergeleken met jongere vaker 
betrokken bij geweldsdelicten. In het onderzoek ging 
het am vermogens- en geweldsmisdrijven, fraude, 
alcoholmisbruik, gebruik van en handel in drugs, 
seksuele delicten, en overtredingen in de sfeer van de 
openbare orde. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

24 
Ellis, D. Crowding and prison violence; integration 
of research and theory. 
Criminal justice and behavior, 1 le jrg., nr. 3, septem-
ber 1984, blz. 277-308 (USA). 

Zijn conclusies die zijn gebaseerd op literatuuronder-
zoek over het verschijnsel overbevollcing toepasbaar 
op gevangenissen? Zelfs wanneer het onderzoek 
specifiek is gericht op het gevangeniswczen, vertoont 
het naar de mening van de auteur veelal een belang-
rijke tekortkoming, namelijk dat vele onderzoekers 
zich alleen hebben gebaseerd op de offici6e gegevens, 
i.p.v. gebruik te maken van self-report gegevens van 

88 	zowel het personeel als de gedetineerden over de 
plaatsvindende formele en informele sociale controle. 
Ms er een empirisch aantoonbaar verband bestaat 
tussen socialc dichtheid en verschijnselen van geweld 
(zoals zelf-mutilatie, geweldpleging, moord), welke 
factoren of mechanismen liggen dan aan dit verband 
ten grondslag? De auteur maakt een analytisch onder-
who'd tussen twee theoretische begrippen: over-
bevolking heeft het karakter van een subjectief 
evalucrend oordeel over een objectief structuredl 
kenmerk van een gevangenis, namellik sociale dicht-
heid. Een belangrijk element in zijn theoretisch 
model vormt het sociale-controlebegrip dat op ver-
schillende manieren door de sociale dichtheid in een 
gevangenis wordt beinvloccl. Hierbij spelen de grootte 
van de gevangcnis, de duur van de vrijheidsbencming, 
het felt dat de mogelijkheden om behoeften te 
bevredigen schaars zijn/worden en de factor leeftijd, 
een rol. Tot slot beschrijft de auteur de toepasbaar- 
heid van zijn model op ecn concrete situatie. 
Met literatuuropgave. 

25 
Kelk, C. Het gevangeniswezen: een afbraak van 
verworvenheden? 
Nedcrlands juristenblad, 59e jrg., nr. 29, 1 september 
1984, blz. 897-907. 

Met een korte schets van de ontwikkelingen in het 
gevangeniswezen sedert de Tweede Wereldoorlog 
geeft de auteur in dit artikel zijn visie op de 
bezuinigingseffecten in het gevangeniswezen. Aan de 
hand van publikaties op wetenschappelijk gebied 
toont hij aan dat er in de zestigcr en begin zeventiger 
jaren een toenemende belangsteliing bestond voor het 
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resocialisatie-aspect van de straf. Er groeide volgens 
hem een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk, 
die ertoe leidde dat de gevangenisstraf in toenemen-
de mate werd gehumaniseerd. In de loop van de 
jaren zeventig trad er volgens de auteur een kentering 
op in het denken over het gevangeniswezen. De 
capaciteit kwam steeds meer in de belangstelling, 
terwijl de financien een steeds grotere rol gingen 
spelen. Terwlil op dat moment de gedachtenvorming 
over het beheer van het gevangeniswezen in de richting 
van decentralisatie ging, was feitelijk de ontwikkeling 
in de besluitvorming steeds meer centralistisch 
geworden. Zijn conclusie is dat er hierdoor sprake is 
van een dalend peil van de detentiesituatie. 
Met literatuuropgave. 

26 
Williams, T. A. and G. N. Soutar. Levels of custody 
and attitude differences among prison officers: a 
comparative study. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 87-94. 

In 1983 heeft Williams de resultaten van zijn onder-
zoek naar de houding van bewaarders gepubliceerd. 
Een van zijn belangrijkste conclusies was dat de 
houding van de bewaarder voor een belangrijk deel 
wordt beinvloed door de mate waarin hij of zij met 
gedetineerden in contact moet treden en vooral de 
aard van dit contact. Hoe meer de bewaarder in zijn 
functie gedwongen is de gedetineerden terecht te 
wijzen en hen in hun vrijheid te beperken, des te meer 
afstand schept hij of zij in de verhouding tot die 
gedetineerden. Zij zien zichzelf in dat geval meer in 
conflict met de gedetineerden, dan dat zij zichzelf als 
begeleider zien. De auteurs van dit artikel hebben ter 
controle van deze conclusies bewaarders uit zeer 
verschillende inrichtingen geinterviewd. Zij stellen 
aan de hand van de antwoorden op de vragen vast dat 
de houding van de bewaarders bij streng gesloten in-
richtingen inderdaad aanzienlijk verschilt van de hou-
ding van hun collega's bij open inrichtingen. De hou-
ding van de bewaarders bij inrichtingen voor vrouwen 
is volgens hen niet in dezelfde zin vergelijkbaar. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

27 
Benjamin, C. The criminal court experience as the 
catalyst to crisis intervention. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 67-78. 

De auteur stelt vast dat veel mensen die meestal als 
gevolg van een negatieve ervaring met het gerecht in 
aanraking komen, hierbij toch zoeken naar een moge-
lijkheid om een positieve wending aan hun probleem 
te geven. Op basis van de ervaringen van een aantal 
maatschappelijk werkers verbonden aan het gerecht 



analyseert de auteur de betekenis van de rechtspraak 
als katalysator bij de oplossing van problemen. Een 
eerste zaak die uitgebreid wordt beschreven, heeft 
betrekking op eon jeugdig slachtoffer van seksueel 
geweld. Deze jongen was nog maar kortgeleden met 
zijn ouders in Australie aangekomen. De auteur be-
schrijft de traumatische ervaring van zowel het delict 
als van de behandeling ter terechtzitting. Aan de hand 
van con gefaseerde strategic laat hij zien hoe de maat-
schappelijk werker, parallel aan dc juridische behande-
ling van de zaak, de jongcn en zijn ouders helpt bij 
de verwerking en oplossing van veel met het delict en 
de recente immigratie samenhangendc problemen. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

28 
Family history of illness in the seriously suicidal 
adolescent: a life-cycle approach; by R. C. Friedman, 
R. Corn, S. W. Hurt et al. 
American journal of orthopsychiatry, 54e jrg., nr. 3, 
juli 1984, blz. 390-397. 

Suicide neemt onder de doodsoorzaken van adoles- 
90 	centen de derde plaats in, na ongevallen en doodslag. 

Depressiviteit is hierbij de belangrijkste etiologische 
factor. De auteurs vergeleken twee groepen patiftten 
van eon New Yorks ziekenhuis dat is gespecialiseerd 
in de opvang van depressieve adolescenten: 16 depres-
sieve jongeren, die ooit een scrieuze suicidepoging 
ondernomen hadden on 18 depressieve jongeren 
zonder sulcideneigingen. De twee groepen bleken 
vergelijkbaar wat betreft demografische on psy-
chiatrische gegevens. In de gezinnen waaruit de 
suicide-groep aflcomstig was, bleek significant vaker 
een chronische psychiatrische ziektc, met name 
depressie, van e6n van de ouders voor te komen, 
vaak al vanaf de vroege jeugd. De auteurs geven eon 
veklaring, hoe door identificatic met eon depressieve 
ouder, bij het kind eon hulpeloze bonding kan ont-
staan, die aan een latere suibidepoging ten grondslag 
ligt. Doze bevinding heeft ook implicaties voor de 
preventie. 
Met literatuuropgave. 

29 
Hall, G. Psychiatric reports and the sentencing of 
mentally disturbed offenders in New Zealand. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 3, september 1984, biz. 149 -169. 

Het Nieuw Zeelandse Wetboek van strafrecht kent 
twee mogelijkheden voor de rechter om d.m.v. een 
psychiatrisch rapport informatie te krijgen over een 
verdachte: 1) volgens art. 47A als ondersteuning voor 
het beslissen tot het meest passende vonnis of maat-
regel; en 2) volgens art. 39B om to worden geinfor-
meerd of verdachte in staat is als gedaagde op to 
treden, of over zijn geestelijke toestand tijdens het 
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plegen van zijn daad. Eerst gaat de auteur uitgebreid 
in op deze mogelijkheden en vervolgens doet hij 
verslag van een onderzoek naar de praktijk. Het 
onderzoek betrof alle 103 gevallen waarin om een 
psychiatrisch rapport werd gevraagd in het jaar 1980 
in het district Dunedin. De belangrijkste onderzoeks-
vragen waren: onder welke omstandigheden wordt de 
rapportage gevraagd (vrijlating onder borgtocht of 
plaatsing in een penitentiaire of psychiatrische in-
richting); in welke gevallen (daad- en dadersken-
merken); wat is de inhoud van de rapporten (diagnose 
en/of aanbevelingen) en wat is de invloed op de 
rechterlijke beslissing. Over het algemeen werden 
weinig verzoeken gedaan om een psychiatrisch rap-
port, nl. bij 0,6% van alle stiafzaken, of 3% van de 
zwaardere zaken. Vooral bij seksuele en vermogens-
delinquenten (mannen) werd ecn rapport gevraagd. 
24% van alle verdachten over vie een psychiater 
rapporteerde werd normaal verklaard. Een van de 
conclusies van de schrijver is dat een rapport veelal 
wordt aangevraagd vanuit een te sterke idealisering 
van de mogelijkheden tot behandeling. Meer dan de 
helft van de verdachten werd t.b.v. de rapportage 
in voorlopige hechtcnis genomen of in een psychia-
trische inrichting geplaatst. Ook werd een hoog 
percentage van de verdachten t.b.v. de rapportage 
opgesloten terwijl zij uiteindelijk geen vrijheids-
benemende straf kregen. Om deze praktijk tcgen te 
gaan zijn in 1983 een aantal wetswijzigingen inge-
diend. Tot slot gaat de schrijver in op de aard en de 
gevolgen van de rapporten: de meeste bevatten zowel 
een diagnose als aanbevelingen. Deze laatstc werden 
echter slechts in 22% van de gevallen door de 
rechter overgenomen. De schrijver acht het een 
goede zaak dat de rechter kennelijk vooral op wette-
lijke gronden een beslissing neemt en zijn macht 
niet gebruikt om sociaal ongewenste individuen in 
een psychiatrischc inrichting op te bergen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

30 
Haar, W. ter. Niet in de bak maar nuttig werk doen; 
alternatieve sancties voor jongeren. 
Jeugd en samenleving, 14e jrg., nr. 12, december 
1984, blz. 771-782 (N). 

Evenals bij het volwassenenstrafrecht is er op advies 
van de commissie Anneveldt, die zich bezig houdt 
met herziening van het strafrecht voor minderjarigen, 
nu ook voor jongeren sinds maart 1983 de mogelijk-
heid om in geval van kortdurende straffen maat-
schappelijk zinvolle en pcdagogisch gerichte werk-
zaamheden te verrichten, waarbij een verband tussen 
overtreding en alternatieve straf nagestreefd wordt. 

' Het gaat hier om een experiment, dat in zes proef-
arrondissementen gehouden wordt en tot begin 1985 
duurt. Er voor in aanmerking komen jongeren onder 
de 18 jaar. Zij moeten zelf met het voorstel komen. 



Eon alternatieve straf mag niet langer dan zes maan-
den duren met eon minimum van 4 uur en con maxi-
mum van 150 uur. Er zijn twee soorten sancties: 
werkprojecten (dienstverlening bij maatschappelijke 
instellingen) en leerprojecten (training um sociale 
vaardigheden to vergroten). Het work moot in de 
vrije tijd gedaan worden. Er is eon coordinator om 
projecten to organiseren, jongeren to selecteren en 
contacten to onderhouden. Ondanks veel positieve 
reacties van alle betrokkenen is or ook nogal wat 
kritiek, zoals: men neemt een arbeidsplaats van eon 
vrijwilliger met uitkering in; het is eon aware belasting 
voor de betrokken instelling, het is alleen maareen 
uitbreiding van het bestaande arsenaal van straffen; 
de jeugdige delinquent komt or to gemakkelijk af. 
Toch is de kans, naar men verwacht, groot, dat na 
afloop van het experiment de alternatieve sancties 
con wettelijk kader zullen krijgen. 

31 
Jeugdhulpverlening tussen thuis en tehuis. Thema- 
nummer. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening SJOW, 12e jrg., 
nr. 12, december 1984, blz. 327-340 (N). 

In dit themanummer wordt in diverse korte bijdra- 
92 gen van verschillende auteurs, die op diverse wijzen 

werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening, vooral de 
relatie tussen ambulante en (sempresidentiele zorg 
aan de orde gesteld. De redactie constateert dat de 
betrokkenheid en kennis van zaken bij de politici 
groter zijn dan lange tijd het geval was. Het is dan 
ook juist nu van belang de politici to voorzien van 
betrouwbare on begrijpelijkc informatie. De redactie 
constateert dat het hieraan schort. In hun bijdragen 
gaan de auteurs onder moor in op de spreiding van de 
residentiele hulpverlening, de spanning tussen eigen-
belang en het belang van de jongere, het gebrek aan 
beleidsrelevante informatic, het wantrouwen t.g.v. 
verschillende manicren van denken on werkcn, het 
Mang van cen start op werkersniveau m.b.t. samen-
working, on ten slotte de achtergrond van de bezui-
nigingen. Veel vergelijkingen worden gemaakt met 
problematische (huwelijks)relaties. 

32 
Kliippel, J. on T. Slijkerman. Woontevredenheid en 
betrokkenheid van jeugdigen in tehuizen. 
Jeugd on samenleving, 14e jrg., nr. 12, december 
1984, blz. 791-800 (N). 

Dit artikel gaat over de groep jeugdigen met psycho-
sociale problemen, die in aanraking komt met 
residentiele hulpverlening (in 1980 ruim 15.000). 
Onderzoek is gedaan onder 275 jeugdigen in 65 
tehuizen naar hun woontevredenheid on betrokken-
heid met het tchuis on de samenhang met persoon-
lijke, socialc tehuis- on stoffelijk/ruimtelijke tehuis-
gegevens. Dit zijn goede graadmcters voor het wel-
bevinden in het tehuis on de invloed daarvan op 
mogelijke gedragsveranderingen. 
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Als verklaring van woontevredenheid worden vijf 
dimensies genoemd, nl. sociale dimensie (relaties 
met anderen); stoffelijk/ruimtelijke dimensie (te 
beoordelen in samenhang met sociale aspecten, zoals 
ruimtelijke dichtheid, groepsgrootte, geluidsoverlast, 
voeding, massaliteit van het gebouw en huiselijkheid 
van de ruimten); huisdimensie (band met thuis); 
persoonlijke dimensie (omvang van de persoonlijke 
problematiek); gewenningsdimensie (tijdsfactor). De 
betrokkenheid in het tehuis werd gemeten aan de 
hand van de band, die jeugdigen hebben met perso-
nen (groepsgenoten, de leiding) en stoffelijk/ruimte-
lijke zaken (slaapkamer, groepsruimte en de om-
geving van het tehuis). Het artikel wordt besloten 
met een aantal aanbevelingen, waaronder het ontwik-
kelen van goede kwaliteiten bij de leiding (de meest 
invloedrijke factor voor het welbevinden); het beper-
ken van geluidsoverlast; het inrichten van huiselijke 
ruimten, het bevorderen van kleinschaligheid en het 
scheppen van voldoende recreatieve mogelijkheden. 

33 
Schneider, A. L. Deinstitutionalization of status 
offenders: the impact on recidivism and secure 
confinement. 
Criminal justice abstracts, 16e jrg., nr. 3, september 
1984, blz. 410-432 (USA). 

De auteur onderzocht wat er terecht is gekomen van 
het beleid van de Amerikaanse overheid clat sinds 
1974 crop is gericht het justitiae ingrijpen t.a.v. 
jeugdige spijbelaars en van huis weglopers e.d. (de 
zgn. status offenders) terug te dringen. In het bij-
zonder ging de auteur na welke invloed dit beleid 
heeft op recidivisme en op de praktijk van de straf-
rechtspleging voor jeugdigen. Hij bestudeerde 
daartoe meer dan zeventig evaluatie-onderzoeken 
naar onder meer 38 verschillende vormen waaronder 
dit beleid in 19 verschillende Amerikaanse staten in 
praktijk wordt gebracht. In verschillende tabellen 
worden de hoofddoelen en voornaamste conclusies 
van deze onderzoeken gepresenteerd. Uit de resulta- 
ten blijkt dat de invloed van dit beleid op recidivisme 
nihil is. Doch hierbij client aangetekend te worden 
dat in geen van de onderzochte staten duidelijke en 
adequate methoden bleken te bestaan voor het 
meten van deze invloed. Ook de invlocd van dit be-
leid op de praktijk van de strafrechtspleging voor 
strafrechtelijk minderjarigen is onduidelijk. De 
gegevens blijken daartoe te beperkt. 
Met literatuuropgave. 

34 
Wallerstein, J. S. Children of divorce: preliminary 
report of a ten-year follow-up of young children. 
American journal of orthopsychiatry, 54e jrg., nr. 3, 
juli 1984, blz. 444 -458 (USA). 

In dit artikel geeft de auteur een voorlopig verslag 
van de resultaten van een tien jaar durend longitudi-
naal onderzoek naar de ervaringen van lcinderen en 



bun ouders m.b.t. scheiding en echtscheiding, in 
1971 gestart in Noord-Californie. In dit voorlopig 
verslag gaat de auteur in op een deel van het onder-
zoek, dat betrekking heeft op 14 jongens en 16 
meisjes, die op het moment van de scheiding tussen 

on 6 jaar oud waren. De onderzoeksgegevens zijn 
gebaseerd op semi-gestructureerde klinische inter-
views met 30 kinderen en 40 ouders. Ten tijde (1981— 
1983) van de interviews varieerdc de leeftijd van de 
kinderen van 12-18 jaar. Enkele resultaten: de 
kinderen blijken zich de scheiding en het intacte 
gezin nauwelijks te herinnercn, hoewel juist de 
kinderen uit deze leeftijdsgroep ten tijde van de 
scheiding tot vijf jaar daarna het sterkst onder de 
scheiding geleden hebben. Tien jaar later hebben doze 
kinderen minder psychische problemen en positievere 
verwachtingen van het huwelijk en het leven in het 
algerneen dan de kinderen uit de oudere leeftijds-
groepen. De relatie met moeder is meestal goed, de 
relatie met de afwezige vader blijft voor de kindcren 
emotioneel belangrijk. Opmerkelijk is, dat Cr bij het 
bereiken van de adolescentie, bij de kinderen, vooral 
bij de meisjes een sterke behoefte ontstaat de banden 
met de afwczige vader te bevestigen of te versterken. 
Bij veel kinderen blijft cen verlangen bestaan naar de 
geborgenheid van cen intact gezin (met de natuurlijke 

94 	vader). 
Met literatuuropgave. 

Politie 

35 
Angenent, H. Met de politic op pad, oordeel en voor-
oordeel. 
Tijdschrift voor criminologic, 26e jaargang, septem-
ber/oktober 1984, blz. 256-269 (N). 

De auteur gaat in dit artikel in op eon vooral in de 
criminologie veel toegepaste onderzoeksmethode, de 
gedragsbeoordeling. Aan de hand van een observatie-
onderzoek van Veendrick en Jongman (1976) waarbij 
van systematische gedragsbeoordelingen gebruik wordt 
gemaakt, gaat hij in op de vraag in hocverre de inhoud 
van deze gedragsbcoordelingen wordt bepaald door 
het gedrag van degenen die geobserveerd worden, dan 
wel door de kijk van de observator zelf. Uit genoemd 
onderzock, waarbij twee observatoren het optreden 
van de politic en het gedrag van de burgers beoor- 
deelden volgens een voor beiden in grote lijnen 
zelfde model, kwamen duidelijke verschillen naar 
vorcn tussen de gedragsbeoordelingen van de twee 
observatoren. Zij bleken op dezelfde wijze tegen 
burgers aan te kijken, doch waar het het optreden van 
de politic betrof was dit geenszins het geval. Volgens 
de auteur spelen bij gedragsbeoordelingen vijf grond-
factoren die met elkaar cen algemeen referentiekader 
vormen, een belangrijke rol. Dit referentiekader dient 
echter volgens hem niet los gezien te worden van de 
ervaringswereld en motieven, visies en waarden van 
de obscrvatoren. 
Met literatuuropgave. 
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36 
Bell, D. J. The police response to domestic violence: 
a replication study. 
Police studies, 7e jrg., no. 3, herfst 1984, blz. 136— 
144. 

In een replicatie-studie onderzocht de auteur 58532 
ruzies in de huiselijke sfeer, die gedurende een jaar 
bij de politic in Ohio werden gemeld, en de wijze van 
afhandeling hiervan. In de inleiding wordt op grond 
van eerdere onderzoeken geconcludeerd dat er 
weinig gegevens over dit onderwerp bekend zijn, dat 
er veelal geen melding van wordt gemaakt bij de 
politic en dat, als een ruzie wel wordt gemeld, de 
politic daar om verschillende redenen niet of niet 
adequaat op reageert. Het totaal aantal ruzies in dit 
onderzoek leidde tot 15669 slachtoffers en 13939 
officiele klachten. De slachtoffers waren meestal 
vrouwen (68%) die werden gewond of vertnoord 
(43%). De politic arresteerde slechts 14% van de 
daders, verwees in 19% van de gevallen naar een 
andere instantie en ondernam in 68% in het geheel 
geen actie. Er bleek een sterk verband tussen het uit-
blijven van actie door de politic en het niet indienen 
van een klacht. Wanneer wel een klacht werd inge-
diend bleek de politic vaker naar een andere instantie 
te verwijzen, maar niet vaker tot arrestatie over te 
gaan. De politic (b)leek het doorverwijzen te gebrui-
ken om een arrestatie te vermijden. Op grond van de 
resultaten, die eerdere onderzoeksgegevens bevestigen, 
doet de auteur een aantal aanbevelingen om de 
politic actiever en effectiever te laten optreden. 
Met literatuuropgave. 

37 
Bij de Nederlandse politic wordt niet van elkaar 
geleerd. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 23, 10 november 
1984, blz. 503-505 (N). 

In een interview met Dr. P. van Reenen, die enige tijd 
geleden is geihstalleerd als directeur van de Nederlandse 
Politic Academic (N.P.A.) worden onder andere de 
volgende zaken aan de orde gesteld. Zijn uitdrukkings-
wijze die voor velen nogal eens opzettelijk prikkelend 
overkomt, verklaart van Reenen door het feit dat hij 
zich kort en duidelijk wil uitdrukken. Hij memoreert 
de nieuwe opleidingsstructuur van de N.P.A., waarbij 
hij aangeeft dat de oplciding meer toegespitst wordt 
op bestuurlijke en beleidsmatige aspecten en dat de 
stage van een jaar is gesplitst in twee maal een half jaar. 
Vervolgens meent hij dat jonge mensen die deze op-
leiding volgen de zekerheid hebben van een baan en 
een carriere en dat zij in staat zijn om op jonge leeftijd 
leiding te gaan geven. Een ander facet waar Van 
Reenen naar wordt gevraagd, is zijn pleidooi voor de 
ontwikkeling van kennis op het kruispunt van theorie 
en praktijk(politiekunde). Daaraan is volgens hem 
grote behoefte, omdat a) de lciding voor andere 
vragen wordt gesteld dan voorheen; en b) het politic-
werk altijd sterk op ervaring is gebaseerd die men 



traditioneel zelf moct opdoen. Daarmee gaat veel 
kennis verloren. Ten slotte waarschuwt hij voor een 
ontwikkeling waarbij het beleid steeds meer op lande-
lijk niveau en per departement wordt ontwikkeld en 
waar dan landelijk opererende sectorgebonden op-
sporingsdiensten aan worden toegevoegd. 

38 
Boostrom, R. L. and 3.3. Henderson. Crime preven-
tion models and police community relations. 
Police journal, 57e jrg., nr. 4, oktober/december 
1984, blz. 373-381. 

Tegenwoordig wint het idee veld dat burgers betrok-
ken dienen te worden bij de bestrijding en de preven-
tie van criminaliteit. Deze rol van de bevolking kan 
op drie manieren worden uitgewerkt. De eerste ziens-
wijze legt het accent op normen, waarden en attitu-
den als verldaringsgrond voor het onstaan van 
criminaliteit. Van belang is dan om de kwaliteit van - 
het bestaan, dus het welzijn van met name de lagere - 
bevolkingsgroepen te verhogen. Daartoe moet de 
dienstverlening aan deze groepen verbeterd worden. 
Men denke daarbij ook aan het scheppen van ont-
plooingsmogelijkheden. Volgens een tweede benade-
ring kan een vcilige woonomgeving on tstaan door 

96 	een actieve participatie van de bevolking in bevel- 
ligingsgrocpen, door con technische beveiliging van 
huizen en winkels en door de mensen meer op hun 
eigendom en dat van anderen te laten letten. De 
derde methode beklemtoont de noodzaak van een 
juiste stedebouwkundige opzet van straten en woon-
buurten, waardoor er eon betere sociale controle tot 
stand kan komen. Bij de tweede benadering vervult 
de politic in tegenstelling tot de twee andere een 
dominante rol. Tot slot wijzen de auteurs op de 
korte on lange termijneffecten van de drie methoden 
en tevens op hct belang van de derde methode. 
Met literatuuropgave. 

39 
Dijken, P. van. The investigation of fraud against the 
government in the Netherlands and its international 
dimensions. 
Police studies, 7e jrg., nr. 3, herfst 1984, blz. 
145 —154. 

De auteur beschrijft eerst hoe de Nederlandse wel-
vaartstaat is gegroeid en wordt gefinancierd: de over-
held heeft werkgevers nodig die aanzienlrike bedra-
gen aan haar betalen in de vorm van belastingen en 
sociale verzekeringspremies. Het complexe systeem 
waarin de overheid de gelden int, steunt op de be-
reidheid en solidariteit van alle betrokken partijen. 
Als daar eon breuk in komt, dreigt het hele systeem 
te worden ondergraven. Het legt echter ecn zware 
druk op de prive sector (handel en industrie), is 
nauwelijks to hanteren in economisch slechtere tij-
den en belemmert cconomisch herstel. De overheid 
realiseert zich dit, maar de problemen vooral op het 
gebied van opsporing en fraude, zijn intussen uit de 
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hand aan het lopen. De auteur gaat in op de koppel-
bazenfraude, de internationale aspecten hiervan en 
de problemen bij de opsporing, geillustreerd door de 
TieIse `Talapessy gang' affaire. Opsporingsactiviteiten 
kunnen het fraudeprobleem niet oplossen, maar 
leidden er wel toe dat het publiek en de overheid 
zich beter bewust zijn geworden van de bedreiging 
die er voor de samenleving uitgaat van dit soort 
criminaliteit. 

40 
Fijnaut, C. Over de toekomst van het politie-onder-
zoek in Nederland. 
Tijdschrift voor de politic, 46e jrg., nr. 6, juni 1984, 
blz. 271-279 (N). 

De auteur gaat in dit artikel na welke 'wine plekken' 
er op het vlak van politie-onderzoek in Nederland 
bestaan. Ten eerste laat hij het historische en corn-
paratieve onderzoek de revue passeren, ten tweede 
het onderzoek dat betrekking heeft op de situatie 
van enkel de Nederlandse politic in deze tijd. Hij 
komt hierbij tot de vaststelling dat de geschiedenis 
van de politic in Nederland nog zo goed als niet 
onderzocht is, met name wat de buitenlandse invloe-
den op de Nederlandse politie-organisatie betreft. 
Over de tegenwoordige organisatie en werking van 
de Nederlandse politic is wel meer onderzoek ver-
richt, maar ook valt er nog veel te doen, vooral aan-
gaande de centrale politiediensten en de justitiele 
politietaakuitoefening. Daarenboven wijst hij op de 
eenzijdigheid van de methoden die in de afgelopen 
jaren zijn gehanteerd. Tot slot geeft de auteur aan 
welke ongeveer de onderzoekprioriteiten zouden 
kunnen zijn. Naar zijn mening verdient het onder-
zoek van de geschiedenis van de algemene politic in 
Nederland de hoogste prioriteit. 
Met literatuuropgave. 

41 
Johnson, E. H. Night patrol in Amsterdam's War-
moesstraat district. 
Police studies, 7e jrg., nr. 3, herfst 1984, blz. 131 — 

135. 

In het kader.van een onderzoek naar de redenen van 
het minimaal toepassen van gevangenisstraf in Neder-
land, interviewde de auteur een aantal politie-ambte-
naren in het Amsterdamse Warmoesstraat-district en 
begeleidde hen op hun nachtelijke surveillances, in 
dit district dat uniek voor Amsterdam en voor 
Nederland wordt genoemd. Het eerste thema is dat 
de riachtelijke situatie aanzienlijk verschilt van die 
gedurende de dag; ter verduidelijking hiervan han-
teert de schrijver het begrip 'night society'. Het 
tweede thema is het veranderde criminaliteits-
patroon. Met de toename van de drugshandel werd 
de politic geconfronteerd met een ander type crimi- .  
naliteit en criminelen. Hierdoor is het vroeger 
bestaande evenwicht tussen tolerantie voor het 
traditionele afwijkende leefpatroon binnen de 
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gemeenschap enerzijds en de controlefunctie van de 
politic anderzijds, verstoord. De auteur concludeert 
dat de liberale oriOntatie in het Nederlandse straf-

.rechtelijk systeem moor voortvloeit uit de discretio-
naire bevoegdheid bij de strafvervolging dan uit 
tolerantic bij de politie-ambtenaren. 
Met literatuuropgave. 

42 
Kind, S. S. Science of the investigation of crime. 
Police journal, 57e jrg., nr. 4, oktober/december 
1984, blz. 391-400. 

In dit artikel belicht de autcur de relatie tussen de 
wetenschap on het recherchewerk, waarbij or naar 
zijn mening drie vormen zijn van toepassing van 
wetenschappelijke inzichten. Allereerst zijn or de 
technologische toepassingen, o.a. op het gebied van 
de communicate, waarvoor goon wetenschappelijk 
inzicht nodig is om ze to gebruiken. Ten tweede de 
wetenschappelijke methoden die in het gerechtelijk 
laboratorium hun toepassing vinden. Ten derde het 
eigenlijke recherchewerk zelf, waar naar de mening 
van de auteur eon wetenschappelijke benadering 
wordt verwaarloosd. Het verschil tussen doze twee 
werkvelden is in wezen eon verschil in aard van het 
uitgangsmateriaal. In het laboratorium is de basis 
informatie van eon andere ordc dan bij de recherche, 
want men moot uitgaan van gegevens uit het leven 
van alle dag. 

43 
Vijver, C. D. van der. Politic in de wilk: de mening 
van de bevolking. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 24,24 november 
1984, blz. 523 -527 (N). 

De wijkagent is vooral probleemgericht, kleinschalig 
on preventief bezig. Hij is goon 'crime-fighter' on 
loopt goon grote risico's. Hij is or voor het contact 
met het publiek, maar werkt vanuit eon gelsoleerde 
positie on wordt vaak ondergewaardeerd door het 
politiekorps. Zijn work heeft eon lage status on hij 
heeft weinig invloed op het beleid. De bevolking 
daarentegen vindt dit soort politiewerk erg belang-
rijk. Men kent de wijkagent on verwacht van horn, 
dat hij aandacht gceft aan concrete problemen on 
iets doet aan de leefbaarheid van de woonomgeving, 
zoals de aanpak van vandalisme, verkeersproblemen 
on kleine criminaliteit. Eon andere mogelijkheid van 
wijkgerichte politiczorg is het vormen van wijkteams. 
Eon voordeel is eon grotere eenheid en krachtiger 
wijze van optreden, terwlil moor problethen aan-
gepakt kunnen worden. Vooral in gebieden met om-
vangrijke maatschappelijke problemen is de inzet 
van zulke teams nuttig. Eon nadeel kan zijn dat or 
eon grotere afstand tot het publiek is. De auteur acht 
wijkgericht politiewerk van groot belang. Hij geeft 
echter goon voorkeur aan voor een bepaald systeem, 
maar wijst crop, dat de keuze daarvan afhankelijk is 
van de plaatsellike omstandigheden. 
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44 
Whitehead, P. H. Ten years of forensic science, 
1974-1983. 
Criminal law review, november 1984, blz. 663-673 
(GB). 

De auteur geeft een overzicht van de naar zijn 
mening voor de toekomst belangrijkste ontwikke-
lingen in de forensische wetenschap gedurende de 
afgelopen tien jaren. Hij gaat daarbij in op de volgen-
de onderwerpen. (1) De ontwikkeling van databan-
ken, en kwaliteitsnormen ten behoeve van de 
gerechtelijke laboratoria. (2) Ontwikkelingen in het 
identificeren van bloedvlekken. (3) Het meten van 
het bloedalcoholpercentage. (4) Ontwikkelingen in 
de identificatiemethoden van vezels en menselijk 
haar met behulp van de microscoop en een techniek 
die bekend staat als de dunne-laag chromatografie. 
(5) Nieuwe detectiemethoden van drugs m.b.v. de 
organische massaspectrometer en de radio-immuno-
assay test. (6) Het onderzoek van glas m.b.v. een 
apparaat dat automatisch de brekingsindex van ver-
schillende soorten glas bepaalt en een bijzonder soort 
elektronenmicroscoop. (7) De ontwikkelingen in het 
ontdekken van sporen van stoffen waarmee brand is 
gesticht. 

Drugs 

45 
Cocaine. Themanummer. 
Bulletin on narcotics, 36e jrg., nr. 2, april—juni 1984 
(USA). 

De speciale aflevering van dit tijdschrift is geheel 
gewijd aan de onwettige vraag naar, aanbod van en 
handel in cocaine, coca pasta en coca bladeren en 
aan maatregelen die zijn of worden getroffen om 
deze problemen te bestrijden. S. Cohen beschrijft 
recente ontwikkelingen in de wijze waarop cocaine-
derivaten worden gebruikt en gecombineerd met 
andere middelen en noemt in het kort een aantal 
behandelingsmogelijkheden voor cocaiheverslaafden. 
F. R. Jeri gaat dieper in op het foken van coca pasta 
in enige Latijns-Amerikaanse landen: het middel 
werkt diep in op de persoonlijkheid, is zeer versla- 
vend en behandelingsresultaten zijn mager. M. Morales-
Vaca doet verslag van de analyseresultaten van ver-
dachte substanties die gedurende de periode 1975— 
1982 door de politie in beslag werden genomen: sinds 
1976 blijkt de illegale produktie van cocafnederiva-
ten aanzienlijk te zijn toegenomen. R. T. Stamler 
e.a. beschrijven de illegale aanvoer van cocaihe uit 

' Bolivia en Peru naar Canada en de daar toenemende 
vraag naar dit middel. R. J. Caffrey bespreekt de 
gezamenlijke activiteiten van diverse instanties in de 
Verenigde Staten om de cocaihehandel te bestrijden. 
M. A. Elsohly e.a. rapporteren over een onderzoek 
naar de gevolgen van het gebruik van onkruidverdel-
gingsmiddelen bij het vernietigen van illegale cocaihe- 



plantages en tot slot beschrijven M.  Novak en C. A. 
Salem ink een nog niet eerder uitgevoerd chemisch 
onderzoek (pyrolyse van cocaine), waarin zij nagin-
gen welke bestanddelen van de rook van cocaine het 
sterke effect van het roken van cocaihe veroorzaken. 

46 
Corbett, C. Do we have to be the drug traffickers' 
best friends? 
Police journal, 57e jrg., nr. 4, oktober/december 
1984, blz. 311-319. 

Na eerst te zijn ingegaan op de geschiedenis van het 
drugprobleem, geeft de auteur aan waar het in de 
bestrijding van de illegale handel in drugs aan schort. 
Hoewel het gebruik van drugs in Engeland fors is 
toegenomen, blijft de bestrijding slecht georgani-
seerd. Het potentieel wordt onvoldoende benut omr 
dat de bevoegdheden zijn verdeeld over de politie en 
de douane. De auteur pleit voor een hechte samen-
werking tussen deze beide groepen. De huidige aan-
pak is te fragmentarisch en de organisationele 
structuur van de poLitie is Cr te weinig op toegesne-
den. Om hierin verbetering te brengen is onlangs een 
commissie in het leven geroepen. Het gaat er volgens 
de auteur vooral om de handel in drugs het profijt te 

100 	ontnemen. 

47 
Koningh, B. T. de. Structurele aanpak van lokale 
drugshandel in Amsterdam. 
Algemeen politieblad, 133e jig., nr. 26,22 december 
1984, blz. 571-577 (N). 

In de zomer van 1984 is de narcoticabrigade van de 
Amsterdamse politie begonnen met een structurele 
aanpak van de `kleinel lokale handelaren in drugs. 
Hiermee probeert men de situatie in Amsterdam 
meer beheersbaar te maken en de aanzuigende 
werking van deze stad op Nederlandse en buiten-
landse verslaafden tegen te gaan. In dit artikel zet de 
auteur de doelstelling, het uitgangspunt, de doel-
groepen en de structuur van de narcoticabrigade uit-
een. Vervolgens schetst hij de personeelssterkte bij 
de afdeling lokale handel en constateert dat men in 
Amsterdam gekozen heeft voor een centrale aanpak. 
Vervolgens wordt ingegaan op de werkwijze van de 
afdeling. Men dient inzicht te hebben in de structuur 
van het dealersnet, de frequentie waarmee de handel 
plaatsvindt, de negatieve invloed en overlast voor 
de omgeving en de exacte rol van de verschillende 
aangehouden personen. Voorts gaat de auteur in op 
de methode waarop verdachten worden aangehouden 
en verhoord. Tot slot worden de eerste resultaten 
gepresenteerd van deze aanpak en de gevolgen 
beschreven die doze aanpak heeft voor de zgn. rand-
gemeenten van Amsterdam. 

48 
Paassen, M. van. Heroineverstrekking; een controver-
sieel Amsterdams plan nader bekeken. 
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Jeugd en samenleving, 14e jrg., nr. 11, november 
1984, blz. 723-732 (N). 

In dit artikel behandelt de auteur een aantal sociale, 
medische, economische en juridische aspecten van 
het plan voor een proef met heroineverstrekking aan 
verslaafden in Amsterdam. Deze heroineverstrekking 
onder medisch toezicht aan een beperkte groep 
verslaafden gedurende een jaar is een onderdeel van 
een pakket maatregelen om de problemen, voort-
komend uit het heroinegebruik aan te pakken. Deze 
maatregelen zijn volgens de auteur grotendeels 
gericht op herstel en handhaving van de openbare 
orde. Aan de orde komen de omvang van het 
gebruik, het gedrag van de heroinegebruiker, de vraag 
naar de grens tussen heroine als geneesmiddel en als 
genotmiddel, internationale en juridische aspecten, 
de verwachtingen en practische implicaties van de 
proef en het begeleidend onderzoek. Ten slotte 
plaatst zij een aantal kritische kanttekeningen bij het 
Amsterdamse experiment. Haar voornaamste kritiek 
geldt de nadruk op het beheersen van uitwassen van 
heroinegebruik en het ontbreken van aandacht voor 
preventie, i.e. de aandacht voor sociale en persoon-
lijke omstandigheden waaronder druggebruik ont-
staat. 
Met literatuuropgave. 

49 
Voss, H. L. and R. R. Clayton. 'Turning on' other 
persons to drugs. 
International journal of the addictions, 19e jrg., 
nr. 6,1984, blz. 633-652 (USA). 

Een gangbare opvatting m.b.t. de verspreiding van 
het gebruik van drugs is, dat als een gebruiker een 
ander tot druggebruik overhaalt, hij dit doet binnen 
een of twee jaar nadat hij zelf tot gebruik overging. 
In dit artikel bespreken de auteurs kritisch drie 
onderzoeken, die deze opvatting empirisch lijken te 
ondersteunen. Zij laten zien, dat de beperkingen van 
deze onderzoeken een regelrechte bevestiging van 
deze opvatting niet toestaan. Vervolgens gebruiken 
zij gegevens uit een recent survey onder 2510 jonge 
mannen, geboren tussen 1944 en 1954 in de V.S. om 
twee hypotheses over verspreiding van druggebruik 
te onderzoeken: het overhalen van anderen tot drug-
gebruik vindt zeer waarschijnlijk (le) en bijna uit-
sluitend (2e) plaats kort nadat men zelf drugs begon 
te gebruiken. Gegevens zijn verzameld over zeven 
soorten drugs: marihuana, psychedelische middelen, 
stimulantia, sedativa, heroine, opiaten en cocaine. De 
eerste hypothese wordt door de resultaten bevestigd: 
het overhalen van anderen vindt in het algemeen 
plaats binnen twee jaar na het eerste eigen gebruik. 
26% van de marihuanagebruikers haalden anderen 
tot gebruik over, bij de andere drugs is dit 4-18%. 
De tweede hypothese wordt verworpen: 29% van de 
marihuanagebruikers die anderen overhaalden, deden 
dit pas na meer dan vijf jaar zelf marihuana gebruikt 
te hebben. Voorts tonen de auteurs hoe een aantal 
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soorten gedrag samen gaan met druggebruik en
het daartoe overhalen van anderen.
Met literatuuropgave.
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