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Dit Jeugd-varianumnier van Justitiele Verkenningen wordt geopend met een bijdrage — gebaseerd op een reisverslag — van drs. P.H. van
der Laan. Reeds in 1983 werd een themanummer van Justitiele V'erkenningen gewijd aan
I
alternatieve sancties voor minderjarigen waarin
onder meer aandacht werd besteed aan de leerprojecten. Het onderliggende artikel kan Os .
een soort vervolg dairop beschouwd worden.
De auteur bespreekt een specifieke vorm hiervan de zgn. kwartaalkursus die gemeenschappelijke trekken vertobnt met de Engelse Intermediate Treatment-gedachte. Het gaat om dagprogramma's voor Sngeren, bestaande uit
trainingen in o.a. sclrolse en sociale vaardigheden. Om na te gaah of de kwartaalkursus
effect heeft, is een ge lautomatiseerd informatie. enkele
I
systeem opgezet IR
arrondissementen.
De auteur laat zien ifoe wij met betrekking
tot deze automatisering jets kunnen leren van
het Engelse "System Monitoring" dat inmiddels enkele jaren werkt.
Het artikel in bewerk,I te vorm van G. Zwier
en G.M. Vaughan behandelt drie ideologische
benaderingen in het onderzoek naar schoolvandalisme. Naast ellcaar staan de conservatieve,
de liberale en de radicale benadering. Vooral
in het kader van de 1Roethof-experimenten is
het interessant te zien op hoeveel verschillende
wijzen gedacht wort over de . aanpak van
schoolvandalisme. In de eerste benadering
bijvoorbeeld wordt gewag gemaakt van het activeren van de samenleving in de strijd tegen
vandalisme. Zo kunnen jongeren zich in de vakantie aanbieden als youth vacation vigil dan
wel als vandal watch. Overigens zal medio
1987 een special van, JV gewijd worden aan
"School en criminaliteit".
Ook actueel in dit kader is de mogelijkheid
om een alternatieve sanctie aan jeugdigen op
te leggen in de vorrn van genoegdoening. De
bewerking van het artikel van Blagg gaat over
genoegdoening in de vorm van schadevergoe-

ding, excuses of werkzaamheden ten behoeve
van het slachtoffer. In het laatste artikel dat
enigszins buiten het bovengeschetste kader valt,
doen dr. C.H.C. van Nijnatten en B.J. van Ommeren verslag van een experiment waarbij
binnen kinderbeschermings- en residentiele
jeugdhulpverleningsinstellingen wordt gewerkt
met een nieuwe wijze van rapporteren, het
zogenaamde Werkplan. Het doe van deze wijze
van rapporteren is de nadelen van een vage en
ongestructureerde rapportage op te heffen,
zonder dat daarbij de waardevolle bijdragen
van sociaal wetenschappelijke inzichten verloren gaan.
De auteurs pleiten voor een wettelijke verplichting tot het maken van een werkplan en
verwijzen in dit verband naar de USA, waar
"Case planning" is opgenomen in een kinderbeschermingswet van 1980.
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System monitoOng

Een Brits voorbeeld voor het jongeren-informatiesysteem
door drs. P.H. van ddr Laan*
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Inleiding
Wanneer alles volgens plan verloopt zal nog dit
j aar in Amsterdam (seen aanvang gemaakt
worden met het pr 1 ject Kwartaalkursus. De
Kwartaalkursus verzorgt intensieve dagprogramma's voor jorigeren, bestaande uit
trainingen in schoolSe vaardigheden, algemene
technieken, sociale Ivaardigheden,
,
sport en
andere vrijetijdsacti l iteiten. Het is bedoeld
voor jongeren die wegens de ernst van het door
hen gepleegde della, en/of herhaalde justitidle
contacten, de kans lopen in voorlopige
hechtenis te worde7 genomen, dan wel een
onvoorwaardelijke yrijheidsstraf opgelegd te
krijgen. Ter vervanging van de voorlopige hechtenis en/of de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
kunnen deze jongeren gedurende drie maanden
(een kwartaal!) demi cursus volgen. De jongeren
worden geacht iedere werkdag te verschijnen
plus een avond in de week; daarnaast vinden
er ook regelmatig v%/eekend-activiteiten plaats
(Kwartaalkursus, 1984). De Kwartaalkursus
wordt opgezet doorjide Stichting Centrum voor
Hulpverlening aan ongeren in Noord-Holland
uit Alkmaar en de Vereniging Hulp Voor
Onbehuisden uit Amsterdam in samenwerking
met het Paedologisch Instituut van de Vrije
Universiteit en het psychologisch Pedagogisch
Instituut Amsterdaip.
In deze vorm is de Kwartaalkursus een variant
op de leerprojecteni zoals die in het kader van
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het
team JeugdbeschermingI en Jeugddelinquentie van de
Coord.-commisie Wetensch. Onderz. Kinderbescherming.

de experitnenten met alternatieve sancties voor
jeugdigen kunnen warden toegepast. Het
verschil zit 'm vooral in de grotere intensiteit
van het programma, de duur van het programma (het gaat het maximum van 150 uur ruim
te boven) en de categoric jongeren waarvoor
het bedoeld is (een `zwaardere' categoric).
Daarom oak vertoont de Kwartaallcursus veel
meer gelijkenis met de intensieve vormen van
Intermediate Treatment in Groot-Brittannie.
De leerprojecten zijn weliswaar geinspireerd
door Intermediate Treatment (zie Sanctierecht
voor Jeugdigen, 1982), maar vertonen verder
weinig overeenkomsten. Intermediate
Treatment (hiema aangeduid met IT) wordt
gewoonlijk toegepast voor de duur van 90
dagen (60 of 30 dagen is oak mogelijk, maar
komt minder vaak voor) als onderdeel van een
kinderbeschermingsmaatregel (Supervision
Order) die in de meeste gevallen wordt opgelegd voor de duur van een jaar.
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Het idee am in Nederland een IT-project op
te zetten dateert van 1983. Met dit doe werd
een initiatiefgroep in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van eerdergenoemde instellingen, medewerkers van het
Ministerie van Justitie en enkele leden van de
Werkgroep alternatieve sancties jeugdigen (beter
bekend als de Werkgroep Slagter). Dit leidde
tot de opzet van het Kwartaalkursus-project,
waarvan het Ministerie van Justitie een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening
neemt. Aanvullende fmanciering is afkomstig
van twee particuliere fondsen.
Vanaf het begin is veel belang gehecht aan een
wetenschappelijke evaluatie van het project.
Zowel het programma als zodanig als de
effecten ervan in termen van recidive-vermindering, zouden bekeken moeten worden. Maar
ook een eventuele `aanzuigende werking' zou
in kaart moeten worden gebracht. Met andere
woorden, bekeken moet worden of inderdaad
die jongeren in de Kwartaalkursus terecht
komen, waarvoor het programma is bedoeld
(en dus niet de jongeren uit een 'minder zware'
categorie). De CoOrdinatieconunissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming
(CWOK) werd bereid gevonden een dergelijk

onderzoek te financieren. Voor de uitvoering
van het onderzoek is de volgende constructie
bedacht. Het Ambulatorium van het Paedologisch Instituut voert de zgn. procesevaluatie
uit. Dit onderzoek ornvat de inhoudelijke invulling van het programma van de Kwartaalkurstis, de beschrijvig van dat programma en
de beoordeling of het programma zo wordt
uitgevoerd als de bedoeling is.
Het interne CWOK-onderzoekteam Jeugdbescherming & Jeugddelinquentie voert de zgn.
effectevaluatie uit. in deze effectevaluatie
staan twee onderzoelvragen centraal:
1. Welke jongeren volgen een Kwartaalkursus,
en is dit de groep waarvoor de Kwartaalkursus in eerste instantie is bedoeld?
2. Heeft de Kwarta4ursus een zodanig effect
dat jongeren die dit programma hebben
gevolgd, minder cian voorheen of helemaal
niet meer met justlitie in aanraking komen?
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Naast de gebruikelijke methoden van onderzoek
om deze vragen te beantwoorden (interviews,
dossieronderzoek), v!tordt er een geautomatiseerd informatiesysteem (het Jongeren
Informatie Systeem, jIS) opgezet in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem. Warmer
dit informatiesysteerrit eenmaal operationeel is,
zal het op eenvoudige wijze een actueel overzicht kunnen verscNiffen van de Instroom'
van jongeren in het justitieel systeem.
Kenmerkend voor het JIS is de voortdurende
verzameling van informatie over jongeren
waartegen door de polite proces-verbaal is
opgemaalct en dat i doorgestuurd naar het
Openbaar Ministerie. Bij de informatieverzameling gaat het niet alleen om gegevens over
nieuwe processen-verbaal, maar ook over de
'gang' van de jongeren door het justitieel
systeem: sepots, dagaardingen, vonnissen, al
dan niet toepassing Tan voorlopige hechtenis
enz. De jongeren worden als het ware continu
gevolgd. Iedere twee maanden zal er aan de
justitiele autoriteiteni in de betrokken arrondissementen een overzicht worden uitgereikt van
alle nieuwe zaken, de voortgang van lopende
zaken en de afloop van afgeronde zaken.
Daarmee krijgen de justitiele autoriteiten,
meer clan nu het gevI al is, een beeld van de
actuele stand van zaken. Men kan zien wat
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er in het eigen arrondissement gaande is en
een beeld krijgen van wat collega's doen. Op
deze wijze kan tevens, indien gewenst, het
beleid op korte termijn worden bijgesteld. Een
voorbeeld: uit het door het onderzoek verschafte twee-maandelijks overzicht zou naar voren
kunnen komen dat de jongeren die naar de
Kwartaallcursus worden gestuurd niet behoren
tot de categorie waarvoor het programma is
bedoeld. Bijsturing door de justitiele autoriteiten is door de actuele informatie die zij
krijgen, snel te realiseren. Hierbij dient te
worden aangetekend dat een en ander niet alleen geldt met betrekking tot de Kwartaalkursus; alle afdoeningen (sepots, boetes, vrijheidsstraffen enz.) passeren de revue.
Voor het onderzoek ligt de waarde van het JIS,
naast de gelegenheid die het biedt bepaalde
onderzoekvragen te beantwoorden, in de
mogelijkheid goede vergelijkingsgroepen samen
te stellen. Door die vergelijkingsgroepen kan
het effect van de Kwartaallcursus in breder
perspectief worden geplaatst.
Het opzetten van een dergelijk informatiesysteem is niet in al zijn facetten geheePoorspronkelijle. In Groot-Brittannie wordt op sommige plaatsen al enige jaren gewerkt met een
soortgelijk systeem, bedoeld om het justitieel
systeem continu te observeren en van feedback te voorzien. Daar staan zulke activiteiten
bekend als 'System Monitoring'. Het idee van
`monitoring the system' is ontwikkeld door
medewerkers van de Universiteit van Lancaster
en de Universiteit van Keele. De activiteiten
hebben de afgelopen jaren een dermate grote
expansie vertoond, dat voor de uitvoering
van `System Monitoring' een speciale organisatie in het leven is geroepen: Social Information Systems Ltd. in Manchester.
In het navolgende worden enIcele themata
besproken, die van belang lijken voor het in
het kader van het onderzoek op te zetten
Jongeren Informatie Systeem en voor de
Kwartaalkursus. 'System Monitoring' staat
hierbij centraal. Een en ander is gebaseerd op
het verslag van een studiereis naar Manchester,
die in juni van dit jaar plaatsvond.
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1. Het idee achter Intermediate Treatment
Voor een goed begrip van 'System Monitoring'
is enig inzicht in de ideeen achter IT noodzakelijk. In deze paragraaf wordt daarom kort
ingegaan op enkele lOnmerken van IT.
Toepassing van IT in Groot-Brittannie is
mogelijk gemaakt clOpr de Children and Young
Persons Act van 1969. IT kan worden toegepast als aanvulling op een Supervision Order
(vergelijkbaar met onze ondertoezichtstelling)
voor de duur van — het is hiervoor al gezegd —
30,60 of 90 dagen. Het uitgangspunt is steeds
geweest dat IT een alternatief is voor een
Care Order (vergelijkbaar met een inrichtingsplaatsing in het kac4r van een ondertoezichtstelling), voor een Detention Centre Order
(vergelijkbaar met en plaatsing in een tuchtschool of een arrestistraf), of voor Youth
Custody (gevangenisstraf). IT kan gezien
worden als een middenweg (vandaar 'intermediate') tussen thutsblven onder toezicht
van ouders en/of geOnsvoogd en een definitieve uithuisplaatsing.
Voornaamste doelstelling van IT is het terugdringen van delinquent gedrag bij jongeren
en het voorkomen van herhaling van dat gedrag.
Met de invoering van, IT zou het aantal inrichtingsplaatsingen moeten afnemen (voor meer
over • IT: Junger-Tasl, 1982; Van der MinneFrank, 1983; Van der Laan en Van Lindt,
1983).
Kenmerkend voor IrT is dat het een plaats
heeft gekregen binnen de plaatselijke gemeenschap ('community based'), waardoor de
contacten met de eigen directe omgeving van
de jongeren niet orimiddellijk worden afgesneden. Zij vormen, ntegendeel, een wezenlijk
bestanddeel van he programma (denk aan
contacten met school, werk, (sport)verenigingen e.d.). De contacten met het gezin
worden, gezien het ambulante karalcter van IT,
uiteraard evenmin verbroken, zij . hebben hun
eigen specifieke plaatsin het programma.
Een IT-Centre moet men zich voorstellen als
een gebouw (in veel gevallen een voormalig
schoolgebouw of een tehuis) midden in een
woonwijk, waarin op alle uren van de dag altijd
wel enkele jongeren aanwezig zijn, die
individueel of groeOl sgewijs bezig zijn met de
uitvoering van bepaalde programma-onderdelen.
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IT-programma's kunnen niet alleen varieren
wat betreft duur, maar ook wat betreft intensiteit van het programma (Thorpe, Smith,
Green en Paley, 1980). Er bestaan gradaties
van low intensive' tot 'high intensive'. De
intensiteit uit zich, behalve in de totale duur
van het programma gemeten in dagen, ook in
de activiteiten tijdens het programma en het
aantal dagdelen dat jongeren op het IT-Centre
aanwezig moeten zijn (sommigen enlcele halve
dagen per week, anderen iedere dag plus enkele
avonden en enkele weekends). Aangezien
binnen veel IT-Centres met deze verschillende
graden van intensiteit wordt gewerkt, is men in
staat een zeer fletcibel programma te hanteren.
Hoe verschillend de intensiteit ook kan zijn,
de programma's kennen wel vrijwel altijd dezelfde onderdelen. Zo vormen onderwijs,
training in sociale vaardigheden, algemeen
maatschappelijke vorming, algemene technieken, sport, creatieve vorming en activiteiten
buitenshuis, de vaste bestanddelen van het
programma.
De jongeren worden begeleid door enkele
medewerkers van het IT-Centre. Wie de begeleiding verzorgt kan van project tot project
verschillen. Soms is de IT-begeleider tevens
de maatschappelijk werker die in het kader van
de Supervision Order de begeleiding verzorgt
(vergelijkbaar met de gezinsvoogd bij ons)
en degene, die voorafgaand aan het uitspreken
van de maatregel het milieurapport en de aanbeveling voor de te nemen maatregel heeft
geschreven (vergelijkbaar met de medewerker
van de Raad voor de Kinderbescherming die
het voorlichtingsrapport verzorgt). In andere
IT-Centres zijn daar verschillende mensen voor
verantwoordelijk. Wel zijn dan de verschillende `diensten' vaak in hetzelfde gebouw
gehuisvest, tezamen met een administratieve
afdeling.
Een laatste belangrijk kenmerk van IT is dat
het gefmancierd wordt door de plaatselijke
overheden (door het Social Services Department). Dat geldt overigens ook voor de inrichtingsplaatsingen in het kader van een Care
Order. De Detention Centre Orders worden
evenals Youth Custody gefmancierd door de
centrale overheid (in Groot-Brittannie het
Home Office). De plaatselijke overheden be-

sparen, door de toepassing van IT, op de
inrichtingsplaatsingen (de rijksoverheid
uiteraard ook). De geschiedenis leert dat de
IT-Centres bekostigdIktumen worden met deze
besparingen. Kortomj de plaatselijke overheden
hebben er (in fmancileel opzicht) belarig bij,
dat IT wordt toegepast en ook daadwerkelijk
in de plaats komt van inrichtingsplaatsingen.
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2. Wat is 'System Makitoring'?
Ontdaan van de diverr gebruiksmogelijkheden
(daarover straks meer) is 'System Monitoring'
in wezen niets anders dan een registratiesysteem. Een registratiesysteem waarin gegevens
van welke aard dan ook kunnen worden
opgeslagen. Het is weliswaar opgezet voor het
registreren van gegerns met betrekking tot
justitiele contacten an jongeren, maar het is
evenzeer geschikt voor het registreren van
ziektegevallen, verbouwingsaanvragen of wat
voor gegevens dan oOk. (Onlangs heeft Social
Information System Ltd. een aanvang gemaakt.
met de toepassing van 'System Monitoring'
voor de bejaardenzorg in enkele Engelse
counties.) In het kader van 'System Monitoring'
worden op een cent4le plaats binnen een stad
of regio (county) wekelijks enkele gegevens
ingevoerd (in een geautomatiseerd systeem)
van jongeren die die week met justitie in
aanraking zijn gekomen. Het .gaat daarbij om
persoonlijke en delfct-gegevens, zoals wij
die in Nederland kennen van diverse registratieonderzoeken en de criminele statistieken
van het CBS. Het computerprogranuna dat
gebruikt wordt voor het invoeren van de
gegevens is zodanig tlitgevoerd, dat het maken
van fouten bij het invoeren tot een minimum
beperkt wordt. De volgende gegevens worden
altijd ingevoerd:
— leeftijd en geslaclit;
— aantal eerdere politiecontacten;
— aantal eerdere veroordelingen;
— `zwaarste' veroordeling in het verleden;
— aantal tenlastegelegde delicten;
— soort delict;
— waarde gestolen goederen/schade;
— advies van de malatschappelijk werker voor
wat betreft de te lciezen afdoening,

— uiteindelijke afdoening;
— duur van eventuele maatregel van IT of
dienstverlening, enz.
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Daamaast kan eventueel extra , informatie
worden opgenomen, indien een plaatselijke
overheid daar belang in stelt. Gewoonlijk gaat
dat om informatie omtrent de etnische achtergrond, school/werksituatie en dergelijke. ledere
twee maanden worden diskettes met (geanonimiseerde) informatie opgestuurd naar Social
Information Systems Ltd. in Manchester. In
Manchester wordt het materiaal verwerkt in
halfjaarlijkse interim-rapporten en eind-rapporten die een periode van drie jaar bestrijken.
De rapporten worden met de betrokken instanties besproken en aanbevelingen worden gedaan
voor de toekomst. In de opzet van Social
Information Systems Ltd. duurt de samenwerking drie jaar. Na die periode worden de plaatselijke overheden geacht het systeem zelf draaiende te houden en de noodzakelijke analyses
te doen.
3. Waarom 'System Monitoring'?

Intermediate Treatment is bedoeld als een
altematief voor een inrichtingsplaatsing. Wordt
IT ook als zodanig toegepast? Fen belangrijke
vraag waaraan de afgelopen jaren in GrootBrittannie veel aandacht is geschonken (Thorpe,
1984).
Het uitgangspunt is simpel: wordt IT met een
zekere regelmaat toegepast zonder dat het
aantal inrichtingsplaatsingen (ninstens)
evenredig afneemt, dan wordt IT niet op de
juiste wijze toegepast. Toepassing van IT
moet een verschuiving binnen het sanctiestelsel
bewerkstelligen. Een verschuiving in een
bepaalde richting.
Meer dan bij ons kun je in Groot-Brittannie
voor wat betreft straftoemeting spreken in
termen van een tarievensysteem. De verschillende straffen hebben allemaal hun eigen plaats
in dat tarievenstelsel, dat van licht naar zwaar
loopt Clow tariff' en 'high tariff). IT wordt
gezien als een alternatief voor een inrichtingsplaatsing (in het kader van de 'high tariff'
straffen Care Order, Detention Centre Order,
of Youth Custody), maar tegelllkertlid als
lager in dat tarievensysteem. IT dient derhalve

niet slechts een verschuiving, maar een verschuiving `naar beneden' in het sanctiestelsel te
veroorzaken.
Ter illustratie volgt lUeronder, in vereenvoudigde vorm, het sanctiestelsel voor strafrechtelijk
minderjarigen, geordend volgens het oplopende
tarievensysteem.

1153

— (Conditional) discharge
(voorwaardelijk) ontslag van rechtsvervolging
— Fine
boete
— Attendance Centre Order
weekendactiviteitel n binnen een bepaald
centrum, gewoorilijk gesuperviseerd door
politiemensen; lichte vorm van vrijheidsbeneming
— Supervision Order
ondertoezichtstOing
— Supervision Order, + IT
— Supervised Activities
intensieve ondertoezichtsteffing; continue
IT, maar individueel van aard
— Community Service Order
dienstverlening
.
— Care Order
uithuisplaatsing
— Detention Centre Order
tuchtschool of arreststraf
— Youth Custody
gevangenisstraf
Volgens deze ordening blijkt IT een zwaardere
straf te zijn dan een Attendance Centre Order,
maar weer lichter dai een Community Service
Order. Neemt IT in aantal toe en nemen
bijvoorbeeld de Atti endance Centre Orders
af, dan wordt IT veri keerd toegepast, zo luidt
de redenering. IT komt dan namelijk in de
plaats van een straf ildie in het tarievenstelsel
op een lagere plaats Stmt. 'System Monitoring'
maakt het mogelijk dergelijke verschijnselen
en verschuivingen vl ast te stellen. 'System
Monitoring' geeft harjaarlijkse overzichten van
contacten van jongeri en met justitie en de wijze
waarop deze contacten zijn afgedaan. Vergelijkingen met de perioden, voorafgaand aan de
periode waarop het overzicht betrekking heeft,
maken het mogelijk eventuele verschuivingen

(lager of hoger in het tarievenstelsel, en
daarmee meestal meer of minder gewenst)
aan te geven.
'System Monitoring' draait zeker niet alleen
om IT. Het gait om het geheel van justitiele
reacties op delinquent gedrag. Daarom past
'System Monitoring' zo goed in de (Britse)
filosofie dat — los van IT — het gehele beleid
er op gericht dient te zijn, dat zo laag mogelijk
in het tarievenstelsel gestraft wordt. Men is
niet tevreden als IT in de plaats komt van Care
Orders, Detention Centre Orders en Youth
Custody, maar pas als ook het aantal Supervision Orders + IT kleiner wordt 'ten gunste'
van low tariff' straffen. De ervaring heeft
namelijk geleerd ('System Monitoring' maalcte
dat zichtbaar) dat bij recidiverende jongeren
bij elk volgend justitieel contact gereageerd
wordt met een straf die een trede hoger staat
in het tarievenstelsel clan de vorige straf.
1154 Daarom wordt als volgt geredeneerd: gesteld
dat IT wordt toegepast in plaats van een Care
Order en gesteld ook dat de desbetreffende
jongere recidiveert, clan wordt onmiddellijk
een Care Order toegepast. Wordt daarentegen in
eerste instantie een Attendance Centre Order
uitgesproken of een andere low tariff' straf,
dan is bij recidive de kans groter een irtrichtingsplaatsing te voorkomen door IT aan te bevelen.
Alles is erop gericht inrichtingsplaatsingen te
voorkomen (IT is een van de middelen om dat
doel te bereiken). •
'System Monitoring' geeft tevens karakteristieken van groepen delinquenten en is daardoor
in staat aan te geven of bepaalde groepen
jongeren (terecht of ten onrechte) niet voorkomen of juist wel voorkomen bij bepaalde
afdoeningen. Het overzicht, de kennis die door
'System Monitoring' wordt geleverd, maakt
het mogelijk terzalce de nodige maatregelen
,te nemen.
.

4. Het gebruik van 'System Monitoring'
'System Monitoring' is niet meer dan een
registratiesysteem. De wijze waarop het gehanteerd wordt en de gegevens gepresenteerd
worden, bepaalt de instrumentele waarde ervan.
Het eerdergenoemde Social Information
Systems Ltd. heeft daarmee de afgelopen jaren

veel ervaring opgedaan. De navolgende beschrijving van het gebruik van 'System Monitoring'
is gebaseerd op de werkwijze van deze organisatie. (Social Information Systems Ltd. is
overigens niet de eruge organisatie in GrootBrittannie die zich hiermee bezig houdt, andere
organisaties gaan op sl oortgelijke wijze te werk
(zie bijv. National Association for the Care and
Resettlement of Offenders, 1985).
De samenwerking tlissen een plaatselijke
overheid (het Social Services Department van
een stad of county) en Social Information
Systems Ltd. (hierna aangeduid met SIS)
wordt contractueel vastgelegd. Het omvat in
de meeste gevallen een samenwerking voor de
duur van drie jaar. In die periode zet SIS
het systeem op en begeleidt het enige tijd.
De begeleiding houdt in dat er halfjaarlijkse
rapporten worden aangeboden, waarin de
gegevens van dat haliijaar zijn verwerkt en geanalyseerd en vergeleken met gegevens uit
1155 voorgaande periodesJ Die rap.porten worden
besproken met diverse groepen betrokkenen
en belangstellenden dmaatschappelijk werkers,
politiemensen, advoCatuur, rechters, beleidsmedewerkers enz.). Na drie jaar volgt een uitvoerig eindrapport, cat eveneens door medewerkers van SIS besproken en toegelicht
wordt. Ook voor SIS geldt dat het met zozeer
om het idee en de tiitvoering van 'System
Monitoring', als wel om het terugdringen van inrichtingsplaatsingen gaat. In feite is dat voor de
plaatselijke overheden •ook de reden om in zee
te gaan met SIS; het terugdringen van inrichtingsplaatsingen lever tt besparingen op.
De halfjaarlijkse rapPorten zijn opgebouwd
volgens een vast strantlien. Een samenvatting van
een bladzijde of vijf v■fordt naar de betrokken
instanties gestuurd later op verschillende
bijeenkomsten (conferences) besproken. Pagina
1 van deze samenvattingen betreft altijd een
puntsgewijze vermelding van de belangrijkste
resultaten. In elk halpaarlijks rapport worden
dezelfde punten opgevoerd:
— Aantal afdoeningen in het afgelopen halfjaar;
aangeven van stijging of daling ten opzichte
van het voorafgaande halfjaar;

— Verdeling afdoeningen naar geslacht en leeftij dscategorie;
— Beschrijving van type delict; vergelijking
met voorgaande periode (bijvoorbeeld uitmondend in de aanduiding van een verandering in de zin van minder eenvoudige diefstal
en meer diefstal door middel van braak
en/of in vereniging);
— Aantal jongeren dat voor de eerste keer met
justitie in aanralcing is gekomen; daarbij
wordt onderscheiden tussen jongeren
waarvan de zaak door de politie met een
standje wordt afgedaan ('police caution'),
de zgn. 'new entrants', en jongeren die direct
vervolgd werden, de zgn. 'direct entrants';
vergelijking met voorgaande periode;
— Afdoeningen onderscheiden naar soon
(boetes, maatregelen enz.); aanduiding van
stijging of daling van het aantal Care Orders
etc.;
— Aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten
1156 door het Social Services Department en de
Probation Service en de daarin opgenomen
aanbevelingen voor de te lciezen afdoening;
vergelijking aanbevelingen en uiteindelijke
afdoening;
— Gebruik van altematieven (IT en Community
Service Order) voor inrichtingsplaatsingen;
vergelijking met voorgaande periode;
— Aantal afdoeningen zonder voorlichtingsrapportage; teneur van de afdoeningen (zwaarder, lichter).
•

De voorgaande opsomming maakt duidelijk
wat hiervoor al gezegd is: in de werkwijze van
SIS is alles er op gericht het aantal inrichtingsplaatsingen te verminderen en zo laag' mogelijk
in het tarievenstelsel te straffen. Ook de
bespreking van het rapport is daarop gericht.
Dat betekent dat bij het eerste punt (het totale
aantal afdoeningen) bij een eventuele stijging
wordt nagegaan waardoor dat veroorzaakt
kan zijn. Per defutitie wordt een stijging als een
ongunstige ontwikkeling gezien. Men vraagt
zich af of de stijging (bij een daling kan hetzelfde worden gedaan) samenhangt met de toename van bepaalde groepen delinquenten —
bllvoorbeeld jongens uit de jongste leeftij dscategorie —, de toe- of afname van een bepaald
type delict, of dat er aanwijzingen zijn voor

een ander standjesbeleid (cautioning-policy)
bij de politie, waardor men er bijvoorbeeld
minder snel toe overgaat de jongeren in kwestie
met een standje naar puis te sturen en niet te
vervolgen*. Een gelij blijven of een toename
van het aantal 'direct entrants' (dat zijn dus de
first-offenders zonder eerdere politiecontacten)
wordt als een ongrstige ontwikkeling
beschouwd. Doet een dergelijke situatie zich
voor dan zou overleg met de politie moeten
volgen teneinde ditzitan de orde te stellen en
een zodanige ontwi4eling tot staan te brengen.
Uit bovenstaande opsomming blijkt tevens dat
binnen 'System Monitoring' veel aandacht uitgaat naar de voorliclitingsrapportage — en de
in dat kader gedane aanbevelingen voor de te
kiezen afdoening — de over een jongere wordt
uitgebracht door eeni maatschappelijk werker
van het Social Services Department of de
Probation Service. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslagi dat met name de aanbeve1157 lingen (en het ontbrken van aanbevelingen)
van grote invloed zijn op het vervolgings- en
straftoemetingsbeleid. De voorlichtingsrapporten worden uitgebralicht op verzoek van de
rechtbank of op eigen initiatief van de maatschappelijk werker. Flet is zeker niet zo dat in
alle zaken een dergelijk rapport wordt opgesteld
of moet worden opgesteld.
SIS hecht daarom zoveel being aan deze voorlichtingsrapportage, omdat gebleken is dat
in de voorlichtingsrapporten opgenomen aanbevelingen (dus de aanbevelingen gedaan door
de maatschappelijk werker) Of door de rechtbank worden overgenomen Of door de rechtbank in zeker opzicht worden genegeerd:
er wordt 'hog& — en dus zwaarder — gestraft
dan is aanbevolen. In zaken waar geen voorlichtingsrapport en clus ook geen aanbeveling
ligt, wordt gewoonlijk `licht' ('nominal') gestraft. Geheel passend in de eerdergenoemde
* Voor de goede orde: 'police-cautioning' in GrootBrittannie is niet vergelijkbaar met het zgn. politiesepot in Nederland, malr veeleer met het sepot door
de officier van justitie; het is een officiele reactie,
die bovendien schriftelijk wordt vastgelegd en daardoor zeker een rol spelt bij een volgend politiecontact; de 'informal cautr' is weer wel vergelijkbaar,
maar vindt pas de laatste tijd hier en daar enige ingang
(Tutt en Giller, 1983).

filosofie rond straffen, dringt SIS er op aan
voorzichtig te zijn met het verzorgen van ongevraagde voorlichtingsrapportage en het doen
van aanbevelingen. Een grotere terughoudendheid aan de kant van de maatschappelijk
werkers kan bijdragen tot lichter straffen.
Want, zo wordt gezegd, de aanwezigheid alleen
al van een voorlichtingsrapport wekt bij de
rechtbank de indruk dat het niet om `zomaar
een zaak' gaat. Nee, er moet wel jets meer aan
de hand zijn met de desbetreffende jongeren;
waarom anders zou er een voorlichtingsrapport
zijn gemaalct (en dus ook een `milieu-onderzoek' zijn uitgevoerd?) Is er toch reden genoeg
voor een voorlichtingsrapport, clan dringt
SIS er op aan terughoudend te zijn bij het doen
van aanbevelingen. Terughoudendheid die zich
uit in het aanbevelen van low tariff' straffen,
of in een doelbewust gebruik van minimumen maximumnormen, bijvoorbeeld door geen
90 dagen IT aan te bevelen, maar slechts 30
1158 dagen. Vooral voor de maatschappelijk werkers
van het Social Services Department is dit van
belang, omdat eerdere uitkomsten van 'System
Monitoring' hebben aartgetoond dat de aanbevelingen van de maatschappelijk werkers van
het Social Services Department in geringere
mate worden aangehouden door de magistratuur (zij gaat er vaker boven) dan de aanbevelingen van de medewerkers van de Probation Service*.
Bij de bespreking van de halfjaarlijkse rapporten
met medewerkers van het plaatselijk Social
Services Department of het plaatselijke ITCentre, besteedt SIS veel aandacht aan de
voorlichtingsrapportage. Naast de becommentariering van de uitkomsten van het afgelopen
jaar vindt er vaak een inhoudelijke bespreking
. van een aantal voorlichtingsrapporten plaats,
samen met de medewerkers.. Zwakke en sterke
punten van een rapport worden genoemd
en bepaald wordt welke informatie een dergelijk rapport wel en wellce het niet moet bevat* 'System Monitoring' biedt zelfs de mogelijkheid te
achterhalen of er bepaalde medewerkers zijn, waarvan
de aanbevelingen nooit worden overgenomen, of van
wie de aanbevelingen altijd hoog in het tarievenstelsel
terug to vinden zijn. Doze medewerkers zouden bijvoorbeeld nog eons extra getraind kunnen worden in
het schrijven van rapporten en het doen van de juiste
aanbevelingen.

ten. Men probeert zich te verplaatsen in de rol
van de magistratuur en vandaar uit het rapport
te bezien, teneinde te doorgronden wat de invloed van dat rappott op de straftoemeting
zou kunnen zijn.
Wordt een alternatief voor een inrichtingsplaatsing aanbevolenj dan is het, aldus SIS,
van belang duidelijk aan te geven wat het
alternatief precies behelst. Met andere
woorden: het moet cie magistratuur duidelijk
worden gemaakt wat bijvoorbeeld de inhoud
van het IT-programma is voor het individuele
geval. Concrete informatie over activiteiten,
doelstellingen enzo+rts is onontbeerlijk.
Blijft het vaag en weinig concreet, dan is de
kans groot dat de rechtbank er geen hell in ziet
en uiteindelijk kiest ror een 'high tariff'
straf, het tegenovergestelde dus van wat de
bedoeling was.
1159

. Samenvattend, het gebruik van 'System
Monitoring' richt zich op het terugdringen van
de 'high tariff' straffen, in het bijzonder de
inrichtingsplaatsingen
Goede voorlichting over de werking van het
justitieel systeem en de wijze waarop dat systeem beinvloed kan worden, staat daarbij
als middel centraal. Inhoudelijk gezien wordt
er veel aandacht be4eed aan de wijze van
rapporteren aan de rechtbank en hoe dat eventueel gewijzigd zou moeten worden. Een niet
onbelangrijk bijkomend aspect is de vergelijlcing
van de resultaten met die van een andere stad
of county. Een lager of hoger percentage
inrichtingsplaatsingen dan in een buurstad
of buurcounty lijkt si tirnulerend te werken
op het (verder) terugdringen van dat
percentage. Dat geldt tliet alleen voor de maatschappelijk werkers, maar ook voor de magistraten en politie. Hieruit blijkt wel dat men er
in alle geledingen van overtuigd is dat, voorzichtig gesteld, het aantal inrichtingsplaatsingen
klein moet zijn en/of irerder omlaag moet.
5. 'System Monitoring' bruikbaar in Nederland?
Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden
dat 'System Monitoring' een typisch produkt
is van het Britse justitieel systeem. In zijn
gebruik en zijn uitvoering sluit het direct aan
bij de gang van zalcen in Groot-Brittannie.
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Het speelt in op bepaalde kenmerken, zoals de
voorlichtingsrapportage en aanbevelingen door
maatschappelijk werkers. Men 'can zich dan
ook terecht de vraag stellen of zoiets in Nederland wel toepasbaar is en of het `ilberhaupe
gewenst is een dergelijk informatiesysteem
op te zetten. Immers, niet alleen de strafrechtelijke procedures in Groot-Brittannie verschillen
sterk van die in ons land, het gehele beleid
ziet er toch wel enigszins anders uit. Daar komt
dan nog bij dat de altematieven voor
inrichtingsplaatsingen, met name als het om IT
gut, anders van karakter zijn dan bij ons*.
Ook kan de vraag worden gesteld of in ons land
de verschillende betrokken instanties — ik denk
dan vooral tan de rechtbank — zich wat betreft
hun beleid wel zo gemaklcelijk laten sturen als
in Groot-Brittannie het geval lijkt te zijn.
Deze omstandigheden in aanmerking genomen
lijkt er in Nederland geen plaats te zijn voor het
in dit verslag beschreven `System Monitoring';
in ieder geval Met volgens de manier waarop
het in Groot-Brittannie wordt gehanteerd.
Bepaalde kenmerken daarentegen zijn uiterst
interessant en kunnen, milts aangepast aan onze
situatie, een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld
het stimuleren van het gebruik van altematieve
sancties als werk- en leerprojecten en de
Kwartaalkursus.
Het belangrijkste voordeel is het beschilcbaar
komen van uiterst actuele overzichten van afdoeningen binnen een of meerdere arrondissementen. De huidige CBS-statistieken kunnen
zeker niet actueel worden genoemd. Aileen
al kennis van actuele zaken kan sturend werken
in het vervolgings- en straftoemetingsbeleid,
zonder dat daar bij de presentatie van het
materiaal expliciet op gewezen wordt. Weet
men altijd wat er gaande is in het arrondissement, wat collega's doen?
De continue stroom van informatie maakt het
mogelijk op kortere termijn analyses te doen,
of bepaalde tendensen op het spoor te komen.
Schommelingen in het vervolgingsbeleid worden
direct zichtbaar. bunters, in onze plannen
* Bij IT is duidelijk meet sprake van 'community
based' het heeft zijn eigen plaats in de gemeenschap.
Daarnaast is, omdat het ingebed is in eon maatregel
van langere duur, een vorm van nazorg ingebouwd.
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zullen er twee-maand lijkse overzichten worden
gemaalct (een verschil ten opzichte van de halfjaarlijkse rapporten I an SIS), waardoor de
kleinste wijzigingen snel zichtbaar worden.
Bovendien kunnen snel en op eenvoudige wijze
bepaalde specifieke vraagstellingen of
problemen worden onderzocht. Op den duur,
bij grootschalige (lan4elijke) toepassing is het
zelfs denkbaar, dat grote inter-arrondissementale verschillen in afidoeningsbeleid kleiner
worden, omdat men zich meer bewust wordt
(op grond van de acttiele informatie) 'van bestaande verschillen.
Het informatiesysteem is niet alleen interessant
omdat het een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld het opleggen van lagere straffen. Het feit
dat er `als vanzelf informatie beschikbaar komt
over recidive, zou kunnen leiden tot een betere
bepaling van de straf ilie het beste kan worden
toegepast bij een bepaalde categorie (jeugdige)
delinquenten.
Voor onderzoekdoel?inden is een dergelijk
informatiesysteem van onschatbare waarde.
Vraagstukken als `n4twidening' of `aanzuigende werking' zullen gemakkelijker vast te stellen
zijn. Ook het vergelijkend onderzoek bij
verschillende afdoemngsvormen is eenvoudiger
uit te voeren dan wanneer men als onderzoeker
afhankelijk is van he CBS-materiaal of van
dossieronderzoek.
In het nu op te zetten informatiesysteem is
sprake van een continue stroom van informatie,
die op elk gewenst moment aan onderzoek kan
worden onderworpent . Bovendien wordt het
verzamelen van informatie, wanneer het
systeem eenmaal draait en er enige routine is
opgedaan, een betrelOcelijk eenvoudige, weinig
tijdrovende aangelegenh
, eid. Een voordeel dat
niet alleen voor ondeizoekers
van belang is,
1
maar het systeem wellicht ook voor administratieve doeleinden ai antrekkelijk maalct.
Het nu op te zetten Jongeren Informatie Systeem is duidelijk geinspireerd door 'System
Monitoring'. Het JIS vertoont ook veel overeenkomsten met 'System Monitoring', voornamelijk tot uiting kqmend in de te verzamelen
gegevens. Een interessante bijkomstigheid
hiervan is, dat op oz*1 duur vrij eenvoudig
vergelijkend onderzoek gedaan kan worden
tussen Groot-Brittanme en Nederland.

In zijn huidige opzet worden de gegevens voor
het JIS verzameld door medewerkers aan het
onderzoek. Van de parket-medewerkers wordt
in dezen niets geeist; dit betekent derhalve,
na een eerste introductieperiode, ook geen
extra belasting voor hen.
Het privacy-aspect speelt een ondergeschikte
rol, daar het materiaal geanonimiseerd wordt
ingevoerd. Slaat dit informatiesysteem echter
aan en wordt het toepasbaar op ruimere schaal
dan alleen voor onderzoekdoeleinden, dan
zullen wat betreft die privacy-bescherming de
nodige maatregelen genomen moeten worden.
De constructie, zoals in Groot-Brittannie, met
een particulier onderzoekbureau (Social Information Systems Ltd.) lijkt mij ongewenst.
Maar ook als een dergelijk informatiesysteem
in overheidshanden bllift, zal aandacht geschonken moeten worden aan het waarborgen van de
privacy van betroklcen personen.
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Drie ideologische
benaderingen in het
onderzoek naar
schoolvandalisme*
door G. Zwier en. G.M. Vaughan
Schoolvandalisme komt steeds meer in de belangstelling te staan van leerkrachten, beleids' makers en het grote publiek. Dit miljoenen
dollars verslindende probleem dat bovendien
een ernstige bedreiging vormt voor het onderwlisIdimaat, zet velen aan het denken over
mogelijke oorzaken en oplossingsstrategieen.
flit artikel geeft een inventariserend overzicht van de onderzoeksliteratuur en plaatst
de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken tegen
1164
hun ideologische achtergronden.
Schoolvandalisme is zo'n complex verschlinsel
dat de veronderstelde oorzaken en de gesuggereerde oplossingsstrategieen zeer sterk kunnen
verschillen. Het hangt er maar vanaf wie men
erover aanspreekt (docenten, schoolbestuurders
of onderzoekers) wat voor soort klachten,
verklaringen en aanbevelingen men te horen
krijgt. Het gebrek aan overeenstemming op
deze punten heeft drie achterliggende redenen.
In de eerste plaats kan het probleem van school ,
vandalisme op verschillende niveaus worden
geanalyseerd. Bijvoorbeeld op het niveau van de
individuele vandalen, waartegen opgetreden
moet worden. Of op het niveau van het schoolbestuur, dat door een te weinig flexibel beleid
vandalisme zou oproepen. Men kan echter ook
wijzen op de apathie in het onderwijs of in de
samenleving als geheel. De discussie over het
probleem van het schoolvandalisme wordt
bemoeilijkt door het feit dat er geen maatstaf
voorhanden is om te bepalen wat het meest
geschikte niveauivan analyse is. Verklaringen
op verschillende niveaus kunnen afzonderlijk
,
* Dit is een verkorte weergave van: Three ideological
orientations in school vandalism research. In: Review
of educational research, 54e jig., nr. 2, 1984, biz.
263-292.

waardevol zijn, vooral,wanneer ze worden geintegreerd tot meeromvattende verklaringsmodellen.
In de tweede plats is de keuze van de wetenschappelijk te ondei.zoeken oorzaak-gevolg .
relaties niet vrij van ideologische overwegingen.
Men kan onnoemel4 veel causale verbanden
bedenken, die zich allemaal laten onderzoeken.
• Het systematische onderzoek naar het probleem
• van het schoolvandafisme wordt bemoeilijkt
door het feit dat er geen maatstaf is om te
bepalen welke verbanden het belangrijkst zijn,
en wat wel en wat niet onderzocht zou moeten
worden.
In de derde plaats is, gezien de complexiteit van.
het verschijnsel, niet ondubbelzinnig aan te
geven wat oorzaken en wat gevolgen zijn.
De veronderstelde oorzaak-gevolg relaties zijn
meestal door intultie Mgegeven. Het verklaren
van het schoolvandallisme wordt bemoeilijkt
door het feit dat er geen maatstaf is om te be1165
palen of een bepaalde causale veronderstelling
gerechtvaardigd is.
• Op grond van deze drie moeilijkheden stellen
wij dat het niveau van analyse, de keuze van de
te onderzoeken verb+iden en de veronderstellingen over oorzaken en gevolgen, voornamelijk
bepaald worden door de ideologie van degenen
die zich met het verschijnsel bezighouden.
Omdat ideologische orientaties meestal het
duidelijkst tot uiting komen in politieke opvattingen, wordt in dit artikel gekozen voor een
driedeling van ideologieen: een conservatieve
benadering, een liberale benadering (Eng.
"liberal", dus niet in de politieke zin), en een
radicale benadering. pe bedoeling van dit artikel is om op gronbi van deze ideologische
dirnensie enige orde aan te brengen in de
grote diversiteit aan klachten, verklaringen
en aanbevelingen, die gehoord worden wanneer
het over schoolvandalisme gaat.
Voordat de ideologische benaderingen achter
de verschillende onderzoeken naar schoolvandalisme worden uitgewerkt in een theoretisch
raamwerk, komen eer ist enige inhoudelijke en
methodologische pnAllemen aan bod, waar het
onderzoek naar schoolvandalisme mee geconfronteerd wordt. Een van deze problemen is
de defmitie-kwestie. Een ander probleem is

het meetbaar maken van de omvang en de ontwikkeling van het vandalisme.
Wat is schoolvandalisme?
Schoolvandalisme kan worden gedefinieerd als
"het niet-toegestane, opzettelijke toebrengen
van schade aan of diefstal van schooleigendommen, uitgezonderd diefstal met het oog op
materieel gewin voor de dader en de daarbij
behorende schade". Het toebrengen van schade
wordt dus pas vandalistisch, wanneer dat opzettelijk gebeurt. Een vraag daarbij is, of de
dader op heterdaad betrapt moet zijn om dat
met zekerheid te kunnen vaststellen. Een
andere moeilijkheid is, dat sommige vormen van
schade langzamerhand zo ingeburgerd zijn
geraakt (krassen op schoolmeubilair, bijvoorbeeld), dat men die schade is gaan beschouwen
als het gevolg van normale slijtage. Dat betekent
dat de toepassing van de term vandalisme eigenlijk beperkt wordt tot vernielingen van kostbare
1166 apparatuur en dergelijke. Mogelijk ten onrechte.
Aan de andere kant zou het bestempelen van
de rekening van alle reparaties aan meubilair
en ramen als "kosten ten gevolge van vandalisme", veronderstellen dat al die schade opzettelijk en met kwade bedoelingen is toegebracht.
Mogelijk ook ten onrechte.
Het is belangrijk om deze kwestie te belichten
omdat de gesuggereerde oplossingsstrategieen
sterk afhankelijk zijn van de definitie die men
hanteert. Als bepaalde gedragirtgen die tot
schade leiden, worden beschouwd als vrij
normaal, dan ligt het voor de hand om zich bij
de bestrij ding van schoolvandalisme te concentreren op veranderingen in de omgeving (glazen
ruiten vervangen door plexiglas, bijvoorbeeld).
Als diezelfde gedragingen echter worden beschouwd als afwijkend, dan zal men zich toeleggen op veranderingen in dat gedrag (door
middel van gedragsmodificatietechnieken, bijvoorbeeld).
Hoe maken we schoolvandalisme meetbaar?
ledere index voor de omvang van schoolvandalisme kent zijn beperkingen. Tegenstrijdige
onderzoeksresultaten kunnen clan ook voor een
belangrijk deel worden toegeschreven aan moeilijkheden bij het vinden van valide meetinstru-

menten. Wat de ene schoolleiding opgeeft als
"kosten ten gevolge van vandalisme" is voor
de andere schoolleidl ing "kosten ten gevolge
van slijtage". Stijgingen in deze kosten kunnen
de indruk wekken dat het probleem in omvang
toeneemt, terwijl er ol ok alleen spralce kan zijn
van verhoogde reparatietarieven. Vandalismecijfers die zijn gebaseerd op strafrechtelijke
vervolgingscijfers zijr1 veelal onzuiver, omdat
schommelingen daarip mede worden bepaald
door wetswijzigingeni of wijzigingen in het
vervolgingsbeleid. Sinds kort komt er meer en
meer aandacht voor het meten van de sociale
gevolgen van schoovandalisme. Sommige
vandalistische gedra/ mgen brengen immers
vooral sociale kosten met zich mee, terwijl de
frnanciele kosten ervan te verwaarlozen zijn.
Echter, ook nu blijft het vinden van valide
maten voor schoolvaindalisme problematisch.
Resultaten van vrageMststudies zijn namelijk
ook niet vrij van onbiedoelde invloeden: veel
1167 hangt af van de bereiclheid van de respondenten
om problemen op school in de openbaarheid
te brengen.
Interpretatie van de onderzoeksgegevens wordt
. verder bemoeilijkt do lor het feit dat de studies
I
. niet altijd even weten schappelijk zijn opgezet.
Soms ontbreken bijvOorbeeld controlegroepen
bij het evalueren van interventieprogramma's.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens
is ook problematis4: iedere onderzoeker
hanteert op basis van, persoonli Ike voorkeuren
een eigen onderzoeksmethode en de manier
waarop schoolvandallisme gemeten wordt, is
sterk afhankelijk van diens benadering van het
verschijnsel.
De ideologische dimensie
Schoolvandalisme besi taat uit gedragingen van
personen gericht tegeri r de school. De oorzaken
ervan kunnen dan ook worden gezocht bij
die personen of bij de school. Zoekt men de
oorzaken primair bij de personen, dan benadrukt men dat de school in stand moet worden
gehouden zoals die is, maar dat het gedrag van
de afwijkende persorrn moet worden bijgestuurd. Zoekt men daarentegen de oorzaken
primair bij de school, I dan benadrukt men dat
het vertoonde gedrag symptomatisch is voor
belangrijke tekortkomingen in het school.

systeem. In deze benadering komt de school
het meest in aanmerking om veranderd te
worden.
Natuurlijk wordt in de dagelijkse praktijk de
schuld niet eenzijdig of aan de personen Of
aan het systeem gegeven. Meestal spreekt men
over combinaties van oorzaken. Desalniettemin
zijn accentverschillen te constateren tussen de
verschillende benaderingen. Het is om redenen
van theoretische duidelijkheid dat in dit artikel
het onderscheid tussen de conservatieve, de
liberate en de radicale benadering zal
worden aangescherpt. De ideologische dimensie
van het op te stellen theoretische raamwerk
laat zien dat de drie benaderingen elk bepaalde
oorzaken van het probleem benadrukken.
Om ook in de grote diversiteit van geopperde
oplossingsstrategieen enige orde aan te brengen
bevat het raamwerk een tweede dimensie. De
oplossingsstrategieen zijn te rangordenen naar
het niveau van specificiteit. Oplossingen kunnen
1168 heel specifiek zijn (veranderingen in de directe
fysieke omgeving, bijvoorbeeld), of minder
specifiek (veranderingen in het onderwijssysteem, bijvoorbeeld) of zeer diffuus (veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld). Het
raamwerk probeert aan te geven dat iedere
ideologische benadering op grond van de veronderstelde oorzaken van schoolvandalisme
bepaalde, daaraan gekoppelde, oplossingen aandraagt op alle niveaus van specificiteit.
Raamwerk van ideologische benaderingen en
soorten oplossingen
De overzichtsliteratuur tot nu toe heeft zich
voomamelijk beperkt tot het opsommen van
allerlei mogelijke benaderingen van schoolvandalisme. Van enige ordening op de onderliggende dimensies is geen sprake. Dit artikel
probeert wel enige orde aan te brengen in de
veelheid van benaderingen en oplossingen en
omvat daarmee alle opsommingen en indelingen
uit eerdere overzichtsartikelen.
de conservatieve benadering
In de conservatieve ideologie gaat men ervan uit
dat leerlingen die vandalistisch gedrag vertonen,
deviant zijn en moeten worden bijgestuurd.
Ze moeten worden afgeschrikt of beter nog, in
de kraag gegrepen en streng gestraft.
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De fysieke omgeving biedt in deze benadering
de meeste aanknopingspunten om preventief
op te treden. Bijnad helft van alle onderzoek
vanuit de conservative benadering bestudeert
verbeteringen in heti ontwerp van schoolgebouwen en klaslokalen, alsmede maatregelen
ter bescherming van gebouwen en eigendommen. Veel aandacht wordt besteed aan afschrikl
king en opsporing do or middel van omheiningen, alarminstallafies en surveillerend personeel. Het gaat erorn onbevoegden buiten het
schoolterrein te houden en de leerlingen daarbinnen in de gaten te houden. Hoewel sommige
studies aantonen dat de getroffen maatregelen
effectief zijn, is doo lr een veelal gebrekkige
onderzoeksopzet mOeilijk na te gaan of
werkelijk het beoogde resultaat bereikt wordt.
Conclusies op dit punt zijn vaak zwak onderbouwd, temeer daar dit soort maatregelen
over het algemeen del uitmaken van grootschaliger preventie-pilogramma's, waardoor de
effecten van de afainderlijke ingrepen niet
zuiver zijn te meten.
Op het niveau van he onderwijssysteem wordt
de direct betrokkene1 .i1 een jets minder passieve
rol toebedeeld. Men probleert de leerlingen
in speciaal daartoe opgezette campagnes meer
verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen voor
de eigen school. De campagne wordt gedragen
door leerlingen die bij hun klasgenoten in hoog
aanzien staan. Zij woiden speciaal geselecteerd
om de informatie v6 het antivandalisme1
eden en krijgen instructies
programma te verspri
van politiepersoneel Om toezicht op scholen
te houden gedurende de vakanties ("Youth
vacation vigil"). Een andere aanpalc is die van
het "contract" tusselll de schoolleiding en de
leerlingen. Het betref hier een afspraak dat de
hoogte van het budget dat bestemd is voor
• leerling-aangelegenheden afhangt van de
omvang van het scho lplvandalisme. Een dergelijk contract lijkt v91gens sommige onderzoekers effectief te zijn. Problematisch wordt
deze aanpak echter, wanneer keer op keer blijkt
dat vandalistisch gelrag van een enkeling,
vaalc niet eens van de eigen school, de gehele
leerlingen-populatie dupeert. Uiteindelijk zullen
dergelijke incidenten de maatregel uithollen.
Tenslotte wordt een therapeutische aanpak
van chronisch vandalistische jongeren aanbe-
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volen, individueel of in groepsverband.
Wanneer het gaat om veelomvattende oplossingen op het niveau van de samenleving, dan
wordt het idee geopperd om de gemeenschap
waakzamer te maken voor het vandalisme
probleem ("Vandal watch"). De politie kan
het onderwijzend personeel en de ouders bij
de surveillance betrekken. Een andere aanpalc
bier is het financieel aansprakelijk stellen van
de vandalen of bun ouders. Deze maatregel
blijkt echter geen succes te hebben: naast het
opsporingsprobleem heeft men te maken met
het feit dat bijna niemand aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Toch blijft dit soort
controlerende en bestraffende maatregelen
populair bij schoolbestuurders en ouders van
niet-vandalistische leerlingen omdat zij
menen dat hun verwoede inspanningen om het
probleem van het vandalisme te beteugelen,
anders onvoldoende gesteund worden door
politie en justitie.
de liberale benadering

De liberate ideologie veronderstelt dat leerlingen zich vandalistisch gedragen omdat het
schoolsysteem op sommige punten tekortschiet
In deze benadering besteedt men vooral veel
aandacht aan verbeteringen in het onderwijssysteem en in de relatie tussen het onderwijzend personeel en de leerlingen.
Veranderingen in de fysieke vormgeving van de
school kunnen ervoor zorgen dat minder vandalisme wordt uitgelokt. Een veel gehoorde
oplossing is het gebruik van minder kwetsbare
materialen voor ruiten en meubilair, waardoor
de onopzettelijk of opzettelijk aangebrachte
schade beperkt kan blijven. Een andere aanpalc
is dat oudere gebouwen vervangen worden door
nieuwe gebouwen, die er beter onderhouden
uitzien. Wetenschappelijk blijft het echter de
vraag waaraan de geconstateerde effectiviteit
van deze aanpalc moet worden toegeschreven:
aan de maatregelen zelf of aan neven-effecten,
zoals een verbeterde communicatie tussen de
leden van de gemeenschap en de locale overheld.
De liberate benadering vindt de meeste
aanknopingspunten voor oplossingen op het
niveau van het onderwilssysteem. Veel
onderzoek is verricht op het gebied van de stip

van leidinggeven, mcigelijkheden tot inspraak
voor de leerlingen en beloningssystemen voor
•
de leerlingen die zichl wel aan de regels houden.
Consistentie in het belonings- en bestraffings•
beleid blijkt van cruc' iaal belang te zijn in de
bestrijding van noun'overschrijdend gedrag.
Men verhoogt daarm lee het bewustzijn van de
leerlingen dat de sch&A een door regels geleide
instelling is. Ook de docenten worden in de
analyse van het probleem betrokken. Apathie
bij het onderwijzend personeel en een gebrek
aan belangstelling voi or de leerlingen blijken
samen te gaan met vandalisme. Er worden
cursussen opgezet min de clocenten speciale
vaardigheden aan te leren in het omgaan met
probleemgevallen. the aanpak blijkt effectief
te zijn. Ook voor di e leerlingen worden
cursussen voorgestelcl: lessen in strafrecht,
verzorgd door preventiepersoneel en lessen
in het oplossen van allerlei soorten problemen
wijzen de leerlingen op hun rechten, plichten
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en verantwoordelijkhl eden.
Op het niveau van de samenleving en de ouders
van de leerlingen wordt een gebrek aan interesse
en betrokkenheid bij het onderwijs geconstateerd, hetgeen het vandalisme zou bevorderen.
De liberale benadering geeft aan dat het invoeren van ouderpalicipatie en het opzetten
van vrijetijdsactiviteiten na schooltijd een
mogelijke oplossing *den voor het vandalisme
probleem. Het schooligebouw kan worden opengesteld voor de gezc:Tclheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Daarmee wordt
tegelijkertijd het scil loolgebouw gedurende
. meerdere uren per dag bevolkt, hetgeen potentiele vandalen zal af4irikken. Ondanks het feit
dat moeilijk vast.te stellen is in hoeverre afzonderlijke maatregelen het gewenste effect
sorteren, blijft dit een veelbelovende aanpalc
van het vandalismeprobleem.
de radicale benadering
In de radicale ideolOgie wordt vandalisme
beschouwd als een noI rmale reactie op vervreemdende omstandighe+. De toegenomen anonimiteit ten gevolge van zich steeds meer uitbreidende scholen en competitie tussen de
leerlingen leiden ertoe dat velen een hekel gaan
krijgen aan het onderwijs en alles wat daarmee
samenhangt. Schoolvandalisme en agressiviteit
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zijn incidentele uitingen van opgekropte onvrede. Dergelijke gedragingen zijn dus
betekenisvol en hebben een bepaalde bedoeling.
De controlerende en bestraffende aanpak van
de conservatieve benadering en de "cosmetische" wijzigingen, zoals voorgesteld in de
liberale benadering, zullen dus geen oplossing
bieden voor het probleem. Slechts een integrale
aanpak, waar de samenleving als geheel bij
betrokken wordt, zal volgens de radicale benadering effectief zijn.
Waar het flat om de fysieke omgeving kunnen
maatregelen genomen worden waardoor de leerlingen zich meer betroklcen gaan voelen bij de
eigen school. Anonimiteitsgevoelens zijn
namelijk een belangrijke bron voor vandalisme.
Drie maatregelen liggen voor de hand: In de
eerste plaats zou men ervoor moeten zorgen
dat de scholen niet groter en groter worden.
In de tweede plaats zou men, binnen scholen
die al heel groot zijn, herkenbare subgroepen
kunnen vormen, waar leerlingen zich mee
kunnen identificeren. Onderzoek geeft aan dat
deze aanpak effectief is. In de derde plaats
zou men de binding tussen de leerlingen en de
school kunnen versterken door het aanzien van
de school te verbeteren, zodat leerlingen enige
trots gaan voelen voor de eigen school.
Op het niveau van het ondenvijssysteem ziet
de radicale ideologie een belangrijke bron voor
vandalisme in het chronische falen van sommige
leerlingen en het daaruit voortvloeiende gebrek
aan.eigenwaarde. Veranderingen in het leerplan
en in het beoordelingssysteem moeten ertoe
bijdragen dat de leerlingen goede resultaten
kunnen behalen op hun eigen prestatieniveau
en dat de onderlinge competitie minder
aandacht krijgt. Het aanbieden van meerdere
keuzevakken en het op individuele wijze toetsen van de leerstof zijn maatregelen, die in de
radicale benadering worden voorgesteld. Het
blijft echter de vraag of met deze wijzigingen
in het onderwijssysteem ook gegarandeerd
wordt dat leerlingen de school minder vervelend
zullen gaan vinden.
De wortel van het schoolvandalismeprobleem
ligt in de gebrekkige samenwerking tussen de
school en de omringende samenleving. Eerst
zullen de problemen op dit niveau moeten worden aangepakt, voordat andere oplossings-

strategieen enig effect kunnen hebben. De
samenleving en de school zouden een grotere
onderlinge betrokkenheid moeten krijgen. De
samenleving zou bijvoorbeeld kunnen worden
I
ingeschakeld bij het o plossen van problemen op
school. Of de school zou onderwijsmogelijkheden aan de gemeenschap moeten leyeren na
een grondige inventarisatie van de behoeften
die er op dat gebied bestaan. Met dergelijke
maatregelen wordt die samenleving betrokken
bij de besluitvorming in het onderwijs. Dit
soort samenwerkingslprograrnma's, ook wel bekend onder de naam "Community Education"
is in verschillende evluatie-onderzoeken succesvol gebleken. Veel hangt echter af van de vraag,
of de gemeenschap behoefte heeft aan een
aanpak zoals deze, en of de leerlingen de toegenomen betrokkenheid van zichzelf en de
ouders bij de school als positief ervaren.
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Implicaties
Voor degenen die zich beroepshalve
bezighouden met het probleem van schoolvandalisme is het onrcogelijk de keuze voor de
ene of de andere opl ssingsstrategie te baseren
op de voorhanden zijnde empirische gegevens.
Van geen van de gestiggereerde oplossingen zijn
de effecten tot nu toe ondubbelzinnig vastgesteld. Veel onderreksresultaten spreken
elkaar tegen. In de praktijk zullen dus vooral
intultieve voorkeuren de keuze bepalen.
Wanneer men de schbol beschouwt als een open
systeem, waarin onnoemelijk veel variabelen
van binnenuit en buitenaf het dagelijkse functioneren beinvloeden, dan is ook duidelijk
waarom er nauwelijI ks algemene uitspraken
te doen zijn over de effectiviteit van bepaalde
maatregelen. Als men een van die variabelen
isoleert, om de invloi ed ervan op het schoolvandalisme te onderzoeken, dan zal het
relatieve belang van die variabele van school
tot school verschillen. leder systeem is namelijk
uniek door de specifieke manier waarop de
variabelen met elkaar. samenhangen. Aangetoonde verbanden of geboekte resultaten binnen de
ene school garanderen niet dat de verworven
inzichten zich ook aten toepassen in een
andere school. De complexiteit van een open
systeem en de grote yerscheidenheid aan goed
bedoelde maar ongecontroleerde pogingen van

lokale schoolbesturen, maken het onmogelijk
om kennis verworven op de ene school, te generaliseren naar andere scholen. Ook grootschalige
onderzoeken bieden hiervoor geen oplossing.
De uitkomsten daarvan moeten meestal in zulke
generaliserende termen worden geformuleerd,
dat ze bijna triviaal zijn en nauwelijks meer
toepasbaar in concrete situaties. De gemiddelde
school bestaat immers niet.
Hoe kunnen de sociale wetenschappen dan wel
bijdragen aan een oplossing van het schoolvandalisme probleem? Er zijn twee opties voor
de sociale wetenschappen. Ten eerste: Men zou
het traditionele onderzoek kunnen voortzetten,
in de hoop dat de opeenstapeling van onderzoeksuitkomsten uiteindelijk zal leiden tot een
zuivere analyse van de werkelijke oorzaken
van schoolvandalisme en tot vruchtbare aanbevelingen. Voorlopig zijn we nog niet op zo'n
punt aangeland. Resultaten zullen elkaar blijven
tegenspreken en de conclusie van ieder afzon1174 derlijk onderzoek kan slechts zijn dater nog
meer onderzoek nodig is. Ten tweede: Men zou
daze onrealistische werkwijze kunnen vervangen
door een andere werkwijze, waarin de ideologische ondergrond als uitgangspunt voor het
schoolvandalisme-onderzoek wordt geaccepteerd. Zolang men blijft denken dat de "objectieve werkelijkheid" onafhankelijk is van de
manier waarop men ertegen aankijkt, zal men
steeds weer tot tegenstrijdige onderzoeksuitkomsten komen.
Gezien de moeite die men heeft bij het generaliseren van verworven inzichten over verschillende scholen, zou men er beter aan doen de
uniciteit van iedere school te benadrukken.
flat betekent dat het onderzoek moet worden
ingericht naar de concrete omstandigheden van
de desbetreffende school. Onderzoek de meest
relevante oorzaken binnen 66n school, neem
specifiek daarop toegesneden maatregelen
binnen die school, en registreer vervolgens
de effecten daarvan binnen die school. Vervolgens kunnen de maatregelen eventueel
worden bijgesteld, om daama opnieuw te
onderzoeken wat de effecten zijn. Voor een
dergelijke werkwijze is het noodzakelijk dat de
houding en de positie van de onderzoeker
veranderen. Ook zal deze zich gedurende een
langere tijd met een bepaalde school bezig-
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houden dan voorheeri het geval was.
Actie-onderzoek biedit een geschikt kader voor
deze manier van werken. Actie-onderzoek
brengt, in samenspraak met de direct betrokkenen, veranderingei1i aan in de bestaande
situatie, bestudeert daarvan de effecten en
neemt vervolgens, indien nodig, nieuwe maatregelen. Het onderzo ilek is dan ook veel dynamischer van aard: de .rariabelen die bestudeerd
worden veranderen in de loop van het proces.
De onderzoeker is nit meer de observator-opafstand maar een actilleve en begeleidende deelnemer in het veranderingsproces. Binnen een
projectgroep bestaancle uit schoolbestuurders,
leraren, ouders en leerlingen is het de taak
van de onderzoeker bm informatie te geven,
die specifiek is toegesneden op die school.
Belangrijk is, dat alle beslissingen over de opzet
van het anti-vandalisme-programma worden
genomen in samenspraak met de leden van de
projectgroep, analooi aan een klinische behandeling.
Ervan uitgaande datIvandalistisch gedrag opzettelijk is en een beiaalde bedoeling heeft, is
actie-onderzoek de enige manier om het
probleem vruchtbaar aan te pakken. Vandalistisch gedrag draagt een bepaalde boodschap in
zich. Door alle betro4enen bij de aanpalc ervan
te betrekken kunnei nieuwe comrnunicatiekanalen worden gegraven. Schoolvandalisme is
een complex probleern dat zich niet laat oplossen door schoolbesturen of onderzoekers alleen.
Waar het op aankomt, is dat storingen in
betekenisvolle communicatie worden
verholpen.

Genoegdoening door
jeugdige delinquenten*
door H. Blagg
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Er bestaat tegenwoordig veel publieke en ook
officiele belangstelling voor de mogelijkheid
om het strafrecht uit te breiden met een vorm
van genoegdoening aan het slachtoffer. In
Engeland is hieraan tot nog toe weinig gedaan,
maar de publieke opinie voelt wel voor een
rechtstreekse genoegdoening door de dader aan
het slachtoffer. Dit valt samen met een
stijgende ontevredenheid over het strafrechtelijk systeem dat blijkbaar niet in staat is de
nagestreefde doelen met betrekking tot resocialisering en afschrikking te bewerkstelligen.
Jeugdige delinquenten lijken om twee redenen
bijzonder geschikt voor proefnemingen op dit
terrein. In de eerste plaats kan het herstellen
van de toegebrachte schade een goede leerervaring zijn voor de nog ongevormde persoonlijkheid. Verder is juist in het jeugdstrafrecht al ervaring opgedaan met een niet strikt
`formele' benadering en de genoegdoening
zou hieraan een nieuwe dimensie kunnen geven.
Bovendien zou deze afdoeningsvorm goed
passen in het welzlinsmodel vooral als onderdeel van een programma waarin via politiestandjes wordt getracht jeugdigen buiten het strafrechtelijk circuit te houden. Hierbij loopt men
wel het gevaar, dat als de genoegdoening een
voorwaarde wordt voor het afzien van verdere
strafrechtelijke actie na de politiewaarschuwing,
de hulpverleningsinstellingen onderdeel worden
van het strafrechtelijk systeem. Dit is in strijd
met fundamentele rechten van de verdachte
hetgeen een bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid van deze instellingen.
De gegevens waarop dit artikel berust, zijn
ontleend aan een evaluatie-onderzoek van het
Juvenile Liaison Bureau in de gemeente Corby.
* Dit is een verkorte weergave van: Reparation and
justice for juveniles. In: British journal of criminology,
25e jrg., nr. 7, juli 1985, blz. 267-279.
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In dit kader is een grilte groep jeugdigen en hun
ouders geinterviewdl Sommigen van hen
hadden op een of andere manier genoegdoening
gegeven aan slachtofifers van door jeugdigen
gepleegde delicten. Het is goed de betekenis
hiervan voor de jongeren te kennen, want als
we nieUwe maatregelen willen introduceren
in het strafrecht, m9eten deze voldoen aan
een aantal fundamentele rechtsregels: ze
moeten zowel rechtvaardig als begrijpelijk voor
de delinquent zijn.
Tussen november 19pi1 en november 1982
werden 492 gevallen naar het bureau verwezen.
Bij enige vorm van genoegdoening waren 77
jeugdigen betrokken: 21 jongeren ontmoetten
het slachtoffer en steli den hem/haar rechtstreeks
schadeloos, 27 boden het slachtoffer verontschuldigingen aan, mar betaalden geen schadevergoeding en 38 deden aan een soort indirecte
schadeloosstelling via dienstverlening. Van de
jeugdigen die de schrpver interviewde waren
er 17 bij een of meer vormen van genoegdoening betrokken: 11 gaven rechtstreeks
schadeloosstelling, zeven maakten verontschuldigingen en 14 deden aan dienstverlening, zoals
schilderen of herstelwi erkzaamheden, niet altijd
ten behoeve van het lachtoffer zelf.
Voordat op een paar specifieke gevallen in
detail wordt ingegaar4 wordt eerst bekeken wat
de rol van de genoegdoening was binnen de
opzet van het bureau.
Het bureau en de genOegdoening

De taak van het in noirember 1981 opgerichte
bureau was jeugdige delinquenten zo vaak
mogelijk buiten de inyloedssfeer van het strafrechtssysteem en de hulpverlening te houden.
Om dit tot het uiterste door te kunnen voeren,
moest de handelwijze beinvloed worden van
politie, kinderbescherming, reclassering, hulpverlening en onderwijsinstellingen. Daartoe
werd het bureau beniand met mensen die uit
al deze sectoren afkc6stig waren, zodat zij
binnen hun eigen instelling op verandering aan
konden sturen.
Verder kreeg het bureau de bevoegdheid om
\roar de politie een beslissing nam, aanbevelingen te doen met betrekldng tot de vraag
of een jongere moest worden veryolgd, dan
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we! genoeg had aan een waarschuwing. In de
meeste gevallen werd met deze aanbeveling
volstaan, maar voor een minderheid zette het
bureau allerlei activiteiten op touw. Er werd
gewerkt op individuele en groepsbasis. Hierbij
was het de bedoeling om bijzonder kwetsbare
jeugdigen te beschermen tegen'ingrepen vanuit
de hulpverlening of justitie, zodat ze door
natuurlijke rijpingsprocessen de kans kregen
buiten de sfeer van de criminaliteit te blijven.
Genoegdoening zou hierbij alleen worden
gebruikt als aan de volgende criteria was voldaan: Bekende de dader het delict? Was het
delict geschikt voor genoegdoenirtg? Wilde de
dader er aan mee doen? Stond de voorgestelde
genoegdoening in verhouding tot de emst van
het delict? Voelde het slachtoffer voor de voorgestelde genoegdoening?
De staf wilde genoegdoening nooit gebruiken
als een middel om de politie er toe te brengen
alleen een waarschuwing te geven, en ook wilde
men deze nooit het karalcter van een straf
geven.
De interviews met de jeugdigen
Om na te kunnen gaan of genoegdoening het
door het bureau gewenste effect had, werd
er in de interviews op aangedrongen dat de
kinderen vertelden in welke mate zij er door
beinvloed waren. Hoe was het om het slachtoffer te ontmoeten? Hadden ze er iets van
geleerd? Gaf het hen een ander idee over
criminaliteit? Voelden ze het als een soont
straf? Werden ze er toe gedwongen?
De reacties liepen nogal uiteen. Soms vonden
de jongeren de genoegdoening rechtvaardig,
soms niet. Om dit verder te analyseren wordt
hierna een onderscheid gemaakt tussen het
institutionele model en het persoonlijke model
bij genoegdoenirtg. Verder kreeg het bureau
de bevoegdheid de politie aanbevelingen te
doen met betrekking tot de vraag of een jongere
moest worden vervolgd, dan wel alleen een
waarschuwing behoefde te krijgen.
Het institutionele model
Er waren twee gevallen, waarin het slachtoffer een organisatie was en niet een individu.
In het eerste geval (winkeldiefstal) vond de
jongen die zijn verontschuldigingen aanbood
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dat hij zijn tijd had verknoeid en dat de chef
van de winkel hem had berispt op een toon
alsof hij een leraar wails. De andere jongen had
ingebroken in een fabriek, veel rommel gemaakt
en een ruit ingeslagen. Hij deed het in strijd
met de waarheid voorkomen, alsof hij flunk
van zidh• had afgebeten toen hij er lieen ging
om zijn verontschuldigingen te maken en aan
te bieden om de schade te vergoeden en de
rommel op te ruimeni
Volgens de schrijver biedt dit model weinig
mogelijkheid tot verzoening en wederzijds
begrip. Het is eeri so,i rt replica van het strafproces en de jongere voelt zich, evenals daar,
machteloos tegenover de vertegenwoordiger
van een institutie. liij heeft het gevoel dat
hij gestraft wordt door een autoritaire figuur,
die een verontschuldipg eist in plaats van een
veroordeling. Om status te verwerven bij zijn
vrienden of om zijn eigen ego intact te houden,
krijgt hij dan de neiging om een verhaal te
vertellen waarin zijn tamme gehoorzaamheid
is veranderd in heldhaftig verzet.
Op zo'n manier ontstaat er geen toenadering
tussen de partijen. De wederzijdse standpunten
worden alleen maar versterkt en dat kan inderdaad, in elk geval vocr de jongen, tijdverspilling zijn. De medewerkers van het bureau
werden dan ook steeds voorzichtiger met
genoegdoening in dit soort gevallen. Zij gingen
er eigenlijk alleen toe over als de vertegenwoordiger van de "sla'phtoffer geworden organisatie" er erg aan hechtte en clan uitsluitend na
gedegen voorbereiding van de jongere.
In het volgende geval Iwerd van genoegdoening
afgezien: drie jongens van een jaar of tien
hadden met stenen dr ruit van een bus ingegooid (schade ruim dluizend gulden). Een van
de drie bekende en kreeg een waarschuwing.
Vijf weken later vroeg de vervoersmaatschappij
bij het bureau om schadevergoeding. Het
bureau voerde aan dat de grootmoeder van de
jongen, bij wie hij in huis woonde, de schadevergoeding onmogelijlc zou kunnen opbrengen.
Bovendien vond het bureau het onjuist deze
ene jongen geheel verlantwoordelijk te stellen
voor een kwajongensstreek waarbij drie kinderen betrolcken waren geweest. Toen vroeg de
directeur van de maatschappij of de jongen dan
zijn verontschuldigingen kon komen aanbieden

aan de chauffeur van de bus. Na enige discussie
besloot het bureau dat dit evenmin gewenst
was, omdat uit alles wat de politie, de maatschappelijk werker, de school en het bureau
zelf tegen het kind gezegd hadden, al voldoende
sociale afkeuring was gebleken. Na zoveel tijd
nog op verontschuldigingen aandringen, zou
lijken op een onnodige straf. Gelukkig had de
busmaatschappij begrip voor dit alles en er werd
dan ook geen civiele actie ondernomen.
Op het eerste gezicht leek dit een eenvoudig
geval dat zich duidelijk leende voor schadevergoeding, maar in wezen was het tamelijk
complex en zou genoegdoening alleen maar
nieuwe problemen en zorgen hebben geschapen.
Het kind zelf zou daar geen belang bij hebben
gehad.
Zo werd het bureau zich in toenemende mate
bewust van het precaire karakter van de interactie die door genoegdoening in gang werd
gezet. Na enige aanvangsmoeilijkheden paste
1180 men er voor op situaties in het leven te roepen
waarin de dader zich vemederd zou voelen, of
het gevoel had dat hij terechtstond.
Het persoonlijke model
In dit model heeft het slachtoffer ten gevolge
van de daad persoonlijk schade of verlies geleden. Hierbij worden de reacties van het kind en
van de volwassene beinvloed doordat er heel
andere eisen tevoorschijn komen in de interactie. De volwassene heeft er behoefte aan dat
zijn of haar onrustgevoel en gevoel van bedreiging worden weggenomen en de jongere heeft
het verlangen jets goed te maken. Dit leidt tot
een heel ander gesprek.
Er is een tendens in het strafrechtssysteem om
het conflict te vervreemden van dader en slachtoffer, door het op te nemen in een proces
waarin algemene waarden worden hooggehouden. Dat is misschien goed voor het handhaven van sociale normen, het accentueert
tegelijkertijd voor het slachtoffer wat hij heeft
geleden. Vooral in een tijd van morele afkeuring
met betrekking tot de jeugd kan dit het onveiligheidsgevoel van het slachtoffer versterken.
Voor de dader wordt de realiteit van het delict
bedolven onder het gewicht van het strafproces
zelf, vooral omdat dit zoveel later in de tijd
komt. Een persoonlijke genoegdoening schept

1181

echter de mogelijkhelid de grieven goed te
maken doordat de partijen de zaken rechtzetten
op een praktische en niet dramatische manier.
Vijf jongeren werden geinterviewd die na, diefstal of inbraak op een of andere manier rechtstreekse persoonlijke genoegdoening gaven.
Ze hadden het er allemaal heel moeilijk mee
gehad. De eerste jongen had de fiets van een
ander gestolen en kapot gemaakt. Hij gaf de
ander zijn eigen racefiets en zei dat het heel
moeilijk was geweest hem te ontmoeten, moeilijker dan wanneer het bijvoorbeeld om een
supermarkt was gegaan. Hij had dus oog voor
het verschil tussen de beide modellen. Ook had
hij een spontane behoefte om het goed te
maken.
De tweede jongen had ingebroken en £25
en wat snoepgoed gestolen. Hij was doodsbang
toen hij naar het huis an het slachtoffer ging,
maar de man gaf hem een hand en zei dat het
heel flunk was dat hij was gekomen. Het was
een belangrijke ervaring voor hem en volgens
zijn moeder was hij eF `grooe van geworden.
Genoegdoening en berniddeling
Het persoonlijke model kent ook meer gecompliceerde gevallen, bijvoorbeeld als de partijen
elkaar kenden en er een voorafgaand conflict was. In sornmige l gevallen was niet alleen
genoegdoening nodigj maar ook bemiddeling.
Soms vindt de dader dat hij `er in geluisd'
is of tenminste dat he slachtoffer medeverantwoordelijk is voor heti gebeurde.
Jeugddelicten vinden vaak plaats als onderdeel
van een reeks ontmoetingen en als gevolg van
dnik uit de vriendenkring. Gevechten tussen
schoolkinderen kunnen het gevolg zijn van
gestook. De omstanders zijn dan vaak even
verantwoordelijk als de strijdende partijen.
Een meisje had een ander,meisje op een jeugdclub aangevallen en het slachtoffer had aangifte
gedaan. Twee dagen later vloog het eerste
meisje het tweede weer aan, hiertoe opgestookt
door vriendinnen. Het bureau wilde verontschuldigingen aan laten bieden, maar de ouders
van het slachtoffer wpden geen directe confrontatie. Dus werd een brief met een cadeautje
gezonden. Het antwo lord dat ze daarop ontving, betekende veel voor het meisje. Ze had het
gevoel dat ze iets had rechtgezet en dat het haar

vergeven was, hetgeen meer was dan ze had
durven hopen. Door de Engelse kinderrechter
zou dit meisje waarschijnlijk tot een vrij
emstige straf zijn veroordeeld. Haar ouders
meenden dat hun dochter een zeer schadelijk
proces bespaard was gebleven en zij hadden
graag meegewerkt aan de verontschuldigingen.
Ze hadden alleen twijfels over het cadeautje,
omdat hun dochter daarmee in zekere zin haar
wijheid had gekocht en de consequenties van
haar daad zodoende had ontlopen.
Dit geval laat zien, dat voor een succesvolle
genoegdoening niet altijd een directe confrontatie nodig is.
Een ander geval: een meisje raakte, na praatjes
van allerlei anderen in gevecht met een meisje
dat zij verwondde. Ook hier werd, omdat
het slachtoffer hair niet wilde ontmoeten,
voorgesteld een brief met een cadeautje te
sturen. Dat wilde ze wel, en ze bood spontaan
aan het geschenk uit haar eigen zak te betalen,
1182 maar ze was erg teleurgesteld omdat het meisje
haar niet wilde ontmoeten. Ze had . namelijk
het gevoel dat het gebeurde niet alleen haar
schuld was en dat had ze uit willen praten.
Bovendien had het andere meisje naar haar
mening de politie een valse voorstelling van
zaken gegeven en daarover had ze, zonder opnieuw moeilijkheden te willen maken, ook wel
even willen spreken. Dit meisje vroeg dus eigenlijk meer om bemiddeling in het conflict dart
am een kans om zich te verontschuldigen.
Ze wilde haar schuld wel toegeven, maar wou
ook dat het slachtoffer haar eigen rot in het
gebeurde toegaf.
De problemen die ontstaan door druk uit
de vriendenkring en uit plaatselijke bekendheid
van de gebeurtenissen, waardoor de status van
de dader bedreigd kon worden, speelden voortdurend een rol in dit soort gevallen. Bijvoorbeeld bij een jongen, die een nit had ingegooid
bij een vrouw die hij kende en niet mocht. Hij
wou wel genoegdoening geven, maar gezichtsverlies vermijden tegenover de zoon van de
vrouw, met wie hij een langdurige vete had.
Hij vond eigenlijk niet dat excuses maken zo'n
goed idee was, maar was daar wel toe bereid
(het bureau verplichtte hem tot niets) als de
won het maar niet ging rondvertellen in de
buurt. Hij had zich zelfs voorgenomen hem een
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pak slaag te geven als ihij dat wel zou doen, en
verklaarde dat hij de truit had ingegooid omdat
de jongen aanvankelijk had gedreigd hem een
pak slaag te geven. Dat de genoegdoening
in dit complexe geval toch een succes was,
kwam omdat het bureau er nauwlettend op toe
zag dat hij alleen de ruit betaalde en zich bij
de vrouw zelf veronts ci huldigde en niet — ook
niet indirect — bij haar zoon.
Persoonlijke genoegdinning werd door de tot
dusverre besproken kinderen en hun ouders
als een moeilijk proce l s beschouwd en zeker niet
als een gemakkelijke manier om van de zaak
af te komen. Een vader, wou zelfs niet dat zijn
zoon excuses aan het slachtoffer aanbood
omdat hij deze vorni van genoegdoening te
zwaar vernederend vond voor zijn zoon. Hij had
het gevoel dat het burleau de jongen geen andere
mogelijkheid had gelaten. De jongen zei dat
hij het vreselijk had gevonden, maar het niet
als straf had ervaren, en dat hij daarna was
opgehouden met `pikken'.
De ervaringen in Corby leren ons dat genoegdoening in de juiste context en na zorgvuldige
voorbereiding een belangrijke ervaring kan zijn
voor jeugdige delinquenten. Extra voorzichtigheid is geboden in del gevallen waarin een instelling het slachtoffer is, die wordt vertegenwoordigd door een met autoriteit beklede
figuur. Conflicten die11 voortkomen uit druk in
de vriendenkring, of l it een ruimer plaatselijk
probleem, kunnen onderzoek nodig maken
naar de grenzen van de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de jeugdige voor het
delict.

Werkplannen en
rapportage in de
kinderbescherming
door dr. C.H.C.J. van Nynatten en
BJ. van Ommeren*
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I. Inleiding
De juridische besluitvorming over kinderen
door kinderrechters is grotendeels gebaseerd
op rapporten. Ook vrijwillige en gedwongen
uithuisplaatsingen van minderjarigen geschieden
voor een belangrijk deel op grond van schriftelijke rapportage. Kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen zijn gebeurtenissen
met zwaarwegende gevolgen voor gezinnen.
Dit alles stelt hoge eisen aan de kwaliteit van
het rapport.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarbij de kwaliteit van de rapportage
centraal staat. Het betreft een handelings.
onderzoek waarbij binnen kinderbeschermingsen residentiele jeugdhulpverleningsinstellingen
met een nieuwe wijze van rapporteren wordt
geexperimenteerd middels de invoering van een
zogenaamd `werkplan'. Binnen het onderzoek
is een `rapportage-training' ontwiklceld voor
werkers van die instellingen.
In de Verenigde Staten vormt het werkplan
(case planning) een centraal onderdeel van een
nieuwe kinderbeschermingswet die sinds 1980
van kracht is. Het werkplan kan ook in Nederland een wezenlijk onderdeel worden van de activiteiten die in het kader van kinderbeschermingsmaatregelen en residentiele jeugdhulpverlening worden ondernomen. Het werkplan zal
daartoe wettelijk verankerd dienen te worden.
Daarnaast zal de rapporteur moeten beschikken

* De eerstgenoemde auteur is als universitair
hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie van de Seetie Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De andere
auteur is student ontwikkelingspsyehologie en werkzaam bij Bureau Studievaardigheden van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

over basisvaardigheden voor het helder rapporteren.
2. Rapportage in de lcinderbescherming
2.1. De toenemende behoefte aan rapportage
Het rapport is een steeds belangrijkere plaats
gun innemen in de kinderbescherming. Aan
deze ontwikkeling liggen twee factoren ten
grondslag: 1) de toeAemende behoefte aan
voorlichting over kinderen in een gedifferentieerde kinderbescherming; 2) de betrokkenheid
van verschillende disciplines bij de tot standkoming en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
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2.1.1. Differentiatie in de kinderbescherming
Sinds het van kracht vl,orden van de Kinderwetten in 1905 is de kind ri rbescherming uitgegroeid
tot een complex geherl van wetten en maatregelen en voorbereidende en uitvoerende instanties. Sinds 1905 is aan de drie Kinderwetten nog een aantal wettelijke maatregelen
i
met betrekking tot de gezagsfunctie
van ouders
en de rechtspositie vim n minderjarigen toegevoegd. Naast de kinderrechter kunnen Openbaar Ministerie, meeryoudige kamers van de
rechtbank en gerechtslioven betrokken worden
bij kinder- en familieFechtelijke zaken. Wat
betreft de voorlichting speelt de Raad voor de
Kinderbeschenning en vooraanstaande rol.
Een van haar belangrijkste taken is de voorbereiding en uitlokkirig van rechterlijke beslissingen (zoals beslissingen betreffende het ouderlijk gezag, de verzoek ei n tot alimentatie en de
beslissingen krachtens de Pleegkinderenwet).
Het aantal organisatiei dat bij de uitvoering van
kinderbeschenningsmaatregelen betrokken
kan worden is aanzierilijk. In de ambulante
sector zijn de meest pelangrijke de voogdijen gezinsvoogdij-instellingen en in de residentiele sector de verschillende tehuizen voor gezinsvervanging, behandeling, observatie, vakopleiding, enz. Daarnaast kunnen minderjarigen
worden geplaatst in jeugdgevangenissen, tuchtscholen, enzovoort. De situatie wordt nog
ingewikkelder als we de jeugdhulpverleningsinstanties die weliswaar niet direct onder
justitie ressorteren, mar daar wel diensten aan
verlenen, opnemen in ons overzicht. Te denken

valt aan de RIAGG's, huisartsen, buurtmaatschappelijk werk en schippersinternaten, jeugdpsychiatrische klinieken, inrichtingen voor ongehuwde moeders, enzovoort. Middels plannen
en projecten van de overheid en particuliere
instellingen worden pogingen ondemomen om
via samenwerking en regionalisering enige ordening aan te brengen in dit onoverzichtelijke
gebied (zie onder andere Provinciaal Advieslichaam Jeugdhulpvereniging Utrecht ofwel
Preventieve Voorzieningen voor hulpverlening
project (1981) en de overheidsnota's van de
Interdepartementale Werkgroep Ambulante en
preventieve voorzieningen voor hulpverlening
aan jeugdigen ofwel IWAPV, "Tussen droom en
daad" (1984) en die van de Interdepartementale Werkgroep Residentiele Voorzieningen voor
jeugdigen ofwel IWRV (1984).
De communicatie tussen deze instellingen
vindt voor een belangrijk deel plaats via rapporten. Het moge duidelijk zijn dat in de gedif1186 ferentieerde (justitiele) jeugdwelzijnszorg die
communicatie tussen de verschillende instanties
een gecompliceerde aangelegenheid is geworden.
2.1.2. De invloed van de sociale wetenschappen

In de negentiende eeuw kwam er steeds meer
aandacht voor het waarom van het menselijk
gedrag. In navolging van de natuurwetenschappen probeerde men modellen te ontwildcelen
die de onzichtbare psychische lcrachten achter
het menselijk gedrag konden verklaren. Dit
gebeurde in nieuwe wetenschappen, zoals
psychiatrie, antropologie en criminologie. Het
zoeken naar innerlijke krachten die bepalend
zijn voor het gedrag, impliceerde een tweedeling
in het voor ieder zichtbare uiterlijk en het
slechts voor wetenschappelijke geschoolden
zichtbare innerlijk van de mens. De psychoanalyse ging nog een stapje verder door ervan
uit te gaan dat het gedrag van mensen verklaard
kon worden door processen waarvan zij zichzelf
niet bewust behoeven te zijn. Het onbewuste
werd daarom 'een gespecialiseerd mysterie',
dat enkel door kenners kon worden begrepen
en zo een waarborg bood voor een professionele autoriteit (Parry, 1979).
De ontwikkeling van deze nieuwe wetenschap-

pen hield een verschuiving in van de aandacht
van het gedrag van de mens naar 'de persoon
achter het gedrag'. Ir plaats van de uit vrije
wil handelende persoon, die een indeling in
vroine en zondige mensen mogelijk maakte,
ging men er vanuit dat de mens wordt bepaald
door biologische en sociale factoren. Wat
betreft crimineel gedrag betekende dit een verschuiving van daad naar dader. Niet de misdaad
maar het verbreken van de maatschappelijke
orde kwam centraal tie staan. Daarom moest
de maatschappelijke reactie op criminaliteit
in de eerste plaats gericht zijn op herstel van de
misdadiger en daardobr op herstel van de maatschappelijke orde. Zqcer met betrekking tot
kinderen betekende dit dat criminaliteit niet
langer iets was waartiegen enkel met straffe
hand moest worden opgetreden, maar jets wat
moest worden behancleld en liefst voorkomen.
Door de aandacht vo9r het kind achter de misdaad werden de inzichten van de sociale weten1187 schappen van groot belang. In de kinderbescherming werd deze kennis steeds vaker ingezet
ter voorbereiding en 4itvoering van jeugdstrafrechtelijke en familieri echtelijke beslissingen. In
feite betekende dit de introductie van nieuwe
criteria bij het beoori delen van pedagogische
situaties. Ook werden nieuwe instrumenten
gebruikt voor de beoordeling en behandeling
van gezinnen (social casework, psychologische
testen en therapiedn)1Het nieuwe instrumentarium stelde andere eisi en aan het ambt van kinderbeschermer. Zo werd het mogelijk dat
maatschappelijk werkers met een op de sociale
wetenschappelijke inzichten gebaseerde opleiding een steeds nadrukkelijker rol gingen
spelen in de kinderbescherming. Steeds meer
maatschappelijk werlers kregen een betaalde
functie in de kinderbescherming.
2.2. Veranderingen in de rapportage
De groeiende invloed van de sociale wetenschappen is af te lezen uit de rapporten die
in de kinderbescherming worden gebruikt.
Enkele van deze ve+deringen in rapporten,
die tot een ondertoezichtstelling hebben geleid zullen hier kort worden belicht (voor een
uitvoerige analyse zie van Nijnatten, 1986).
Het rapport in de jaiin dertig draagt een juridisch karakter. Het lijkt op een proces-verbaal

waarin. gesproken wordt over de `verdachte'
minderjarige. be informatie in het rapport
dient ertoe aan te, tonen dat bepaalde zaken zijn
voorgevallen, die wettelijk of volgens de geldende moraal niet in de haak zijn. Daarom wordt
veel aandacht besteed aan het gedrag van de
minderjarige en interpreteert de rapporteur
vaak op expliciet moralistische wijze ("de
slappe opyoeding der ouders", "zijn gedrag
is niet slecht te noemen"). De vroegere rapporten hebben over het algemeen een zakelijk
karakter en zijn aanzienlijk korter dan tegenwoordig. De hedendaagse rapporten laten een totaal
ander beeld zien. Niet enkel het gedrag van de
minderjarige staat in het tniddelpunt van de
belangstelling, maar ook het gedrag van de
andere gezinsleden. De gezinssituatie wordt
niet alleen beschreven op het niveau van het
waarneembare gedrag maar ook op het psychologische niveau. Er wordt een beeld gegeven
1188 van de kwaliteit van de in het gezin bestaande
relaties en hoe deze worden waargenomen door
de verschillende gezinsleden. De maatschappelijk werker probeert het ingewikkelde netwerk
van realiteit en verwachtingen binnen het
clientsysteem te beschrijven ("Er kwamen snel
moeilijkheden daar het meisje een plaatsje
moest vinden in het nieuwe `gezin'. Daarbij
speelde een rol dat het meisje dat ten aanzien
van haar eigen vader nog in een loyaliteitsconflict zit, haar autoritaire stiefvader niet kan
accepteren".) Het rapport is daarom minder
zakelijk en heeft veeleer het karakter van een
ruwe schets. be veelheid van factoren die de
maatschappelijk werker bij de analyse wil betrekken, brengt hem ertoe zijn bevindingen in
algemene en categoriserende formuleringen te
verwoorden. be maatschappelijk werker is niet
meer degene die .op grond van uiterlijke
verschijnselen een oordeel geeft over wat er
met de minderjarige moet gebeuren. Hij zoekt
daarentegen samen met de gezinsleden naar
de innerlijke beleving van de betrokkenen. Daarom laat de maatschappelijk werker de client zo
vaalc mogelijk aan het woord. bat dit niet
altijd gemakkelijk is blijkt uit het volgende
citaat: "Het is erg.moeilijk om een beeld van
vader te geven. 1k kreeg de indruk dat hij door
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een &wild optreden ii ijn onrnacht in meerdere
dingen tracht te camolufleren".
De maatschappelijk werker is terughoudend
in zijn oordeel en omdat het in eerste instantie
de client is die vertelti, lijkt het alsof de client
het ook voor het zeggen heeft. Dat is echter
geenszins het geval oiindat wat de client zegt
door de rapporteur wordt beoordeeld en omschreven. Zo wordt het verhaal van de client
onderdeel van de techniek van gespreksvoering
en een methode om Informatie in te winnen
en is het niet een bewijs van echte inspraak.
Immers op grond van1 het rapport worden wel
degelijk conclusies ge i rokken die kunnen leiden
tot door de client met gewenste rechterlijke
beslissingen. De teg+oordige rapporten lijken
misschien minder moralistisch dan vroeger,
maar het is de vraag Of dat werkelijk zo is.
De waardering van filet opvoedingssysteem
wordt nu immers verwoord met behulp van
wetenschappelijke termen, die misschien
waardevrij lijken, ma al r het daardoor nog niet
zijn.
2.3. Rapportage en lie positie van de client
Hoewel -sociaal-wetenschappelijke kennis een
waardevolle bijdrage kan leveren aan een nauwgezette beoordeling an gezinssituaties, heeft
bovenstaande ontwipeling ook nadelige
gevolgen voor de client. De belangrijkste daarvan is dat clienten in toenemende mate afhankelijk zijn geraakt van de expertise van het
maatschappelijk weric (Dit geldt ook voor de
rechterlijke macht, advocatuur, e.d.).
Aan elke kinderbeschermingsmaatregel ligt
een rechterlijke beoo irdeling en beslissing ten
grondslag, die ingrijpende gevolgen kan hebben
voor minderjarigen en ouders. Dergelijke beslissingen vereisen een nauwkeurige en controleerbare argumentatie. In huidige kinderbescherningsrapportage ontbreekt het onzes inziens
nogal eens aan nauweurigheid en openheid. Er
is sprake van een 'sociale bewijsvoering', waarbij
de bewijskracht wordt ontleend aan een door
de deskundigen veronderstelde • onderlinge
samenhang van kemnerken en verschijnselen
van het clientsysteem. Deze vormen de kern
van het betoog en nit de afzonderlijke feiten.
De argumentaties voor het nemen van kinderbeschermingsmaatregelen zijn vager geworden
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en vormen in strikte zin geen enkel bewijs,
ook omdat de rapporteur niet wordt gevraagd
zijn argumenten onder ede te herhalen (Sutton,
1983). Zo bestaat het gevaar dat mede op
grond van niet-feitelijke gegevens (verwachtingen, schattingen, veronderstellingen, enzovoort) besluitvonning wordt voorbereid, waarbij het onderscheid tussen aantoonbare feiten
en voorspellingen onvoldoende is.
Len ondertoezichtstelling kan volgens de wet
worden uitgesproken wanneer een minderjarige
bedreigd wordt met zedelijke dan wel lichamelijke ondergang. Vage wetsteksten werken
in de hand dat verkeerde beslissingen kunnen
worden genomen. Omdat de wetten geen nauwkeurige afspiegeling vormen van de mogelijke
bedreigingen die een interventie rechtvaardigen,
wordt de beslissing overgelaten aan de ad hoc
analyses van rechters en maatschappelijk
werkers (Giovannoni en Beccera, 1979). In dit
verband pleit de Langen (1973) voor duidelijker omschreven wettelijke bepalingen en meer
gepreciseerde wetsgronden, alhoewel zij er op
wijst dat een te vergaande precisering de rechtsontwikkeling zou kunnen remmen. De vervaging van de argumentaties kan verstrekkende
gevolgen hebben voor de client. Enerzijds omdat niet precies is na te gaan op grond van
welke feiten, gebeurtenissen en pedagogische
en maatschappelijke normen een juridische
beslissing is genomen. Anderzijds omdat moeilijk te achterhalen is aan welke criteria het
opvoedingssysteem dient te voldoen. De interventies in gezinnen zijn gebaseerd op wat wij
een goede opvoeding vinden en op ons idee van
volwassenheid (dat waartoe wij het kind willen
opvoeden). We weten maar weinig van de
effecten van bepaalde opvoedingspraktijken.
loch is de bepaling van wat een goede
opvoeding is niet enkel afhankelijk van de
kennis die daarover vergaard.is , maar ook van
waarden.
Len ander gevolg van onduidelijke rapportage
kan zijn dat de uitvoerder van de maatregel
moeilijk op grond daarvan een gestructureerde
hulpverlening op poten kan zetten. Het is
vaak wel duidelijk dat er in het gezin iets mis
is en dat het met relaties, het verleden of de
huwelijksrelatie te maken heeft, maar wat nu
exact de bedreigende factoren voor het kind

zijn, blijft helaas mee'istal onduidelijk. 'De
uitvoerder van de maatregel zal dus eerst nog
een eigen onderzoek moeten doen voordat hij
met de hulpverlening kan beginnen.
In het onderzoek dat wij her bespreken, wordt
een andere wijze van, rapportage voorgesteld
met het doel de nadelen van een vage en ongestructureerde rappo+ge op te heffen zonder
dat daarbij de waardel volle bijdragen van sociaal
wetenschappelijke inzichten verloren gaan.
3. Onderzoek naar een nieuwe rapportagevorm
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De structuur van de riapportage en de feitelijkheid van het taalgebruik dat daarin wordt gebezigd zijn het uitgangspunt van het onderzoeksproject 'Werkp ll an in uitvoering'. Dit
onderzoek wordt sinds 1980 uitgevoerd, aanvankelijk in samenw?rking met gezinsvoogdijinstellingen, en in een later stadium ook met
Raden voor de Kinderbescherming en residentiele jeugdhulpverle.rgsinstellingen. Bij de
gezinsvoogdij-instellmgen betrof het de voortgangsrapportage van gezinsvoogden en het opstellen van een hulrrleningsplan op basis
van de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij de ['wen ging het om de rapportage aan de rech4)ank en indirect aan de
gezinsvoogdij-instellmgen. In deze gevallen
betrof het altijd civl ielrechtelijke ondertoezichtstellingen, hetgel en wel het totale werkterrein van de gezinsyoogdij-instellingen betreft,
maar niet de totale rapportagepraktijk van de
Raden. Bij de jeugdhulpverleningsinstellingen
betrof het de interne rapportage van de instelling, de externe rapportage aan plaatsende instellingen en de rechibank en het opstellen van
een hulpverleningspian op basis van de
rapportage van de plaatsende instelling.
Het gaat hier om eenlhandelingsonderzoek. Dat
wil zeggen dat in de praktijk van de kinderbescherming een nieuWe manier van rapporteren
wordt geintroduceercl en dat de feedback van
de hulpverleners wordt gebruikt voor het verbeteren van de rapportage-wijze die wordt
ge'introduceerd. Deze werkwijze betekent dat
het effect van de n+iwe manier van rapporteren in dit stadium nog niet geheel kan worden
nagegaan. Het eerste doel van het onderzoek is
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het invoeren van een nieuwe rapportagewijze
en een globale toetsing daarvan aan de hand
van de reacties van de diverse betroldcenen
(maatschappelijk werkers, clienten en kinderrechters). In een later stadium zal een nauwkeurige effectmeting worden gedaan.
3.1. Uitgangspunten van het onderzoek

Bij de civielrechtelijke ondertoezichtstellingen
werden door het onderzoeksproject de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
— Een eenvoudige en overzichtellike structuur
van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherrning op grond waarvan een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken en een concreet en eenduidig taalgebruik;
— De gezinsvoogd werkt binnen het kader van
de ondertoezichtstelling of geeft duidelijk aan
welke andere voor de minderjarige bedreigende
factoren zijns inziens bestaan, die een maatregel rechtvaardigen;
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— De gezinsvoogd geeft aan wat hij/zij wil
veranderen in het kader van de ondertoezichtstetting en wellce activiteiten daartoe worden
ondemomen of overwogen, zodat de bedreigende factoren voor het kind, die aanleiding waren
tot het uitspreken van de maatregel kunnen
worden opgeheven;
— Ook het rapport van de gezinsvoogd kent
een eenvoudige en overzichtelijke structuur en
een concreet en eenduidig taalgebruik;
Bij de rapportage in de residentiele jeugdhulpverlening gelden overeenkomstige uitgangspunten. Bij de plaatsing dient een rapport van de
plaatsende instelling aanwezig te zijn, dat ook
aan een aantal eisen van structuur en eenduidig' heid moet voldoen. Het plaatsingsrapport is
het uitgangspunt voor de verdere hulpverleningsactiviteiten. Indien in de instelling de hulpverlening wordt verdeeld over groepshulpverlening en individuele behandeling (en andere
aanwezige hulpverleningssituaties) worden per
eenheid hulpverleningsvragen geformuleerd.
Deze vragen vloeien logischerwijze voort uit
de beginvraag bij de plaatsing en leiden niteindelijk gezamenlijk tot een antwoord op
de hulpverleningsvraag.
De invoering van een gestructureerde en eenduidige rapportage staat centraal in wat het onderzoeksproject "het werkplan" heeft genoemd.

In de arnbulante just4iele hulpverlening wordt
het werkplan gemaalkt door de gezinsvoogd
op basis van het door de Raad geschreven rapport. In de residentiele jeugdhulpverlening is
het de `ontvangende' iinstelling die op basis van
het rapport van de plaatsende instelling een
werkplan schrijft. Het werkplan is dus een
manier van rapporterlen. Het plan heeft uiteraard gevolgen voor de werkwijze van de rapporteur, bijvoorbeeld• in de hulpverlening. Het is
echter niet de hulpverlening zelf. Immers in
sommige situaties waiarin kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken is geen sprake
van hulpverlening, terwij1 in die situaties een
werkplan door ons toch noodzakelijk wordt
geacht.
Het werkplan is opgebouwd uit de volgende
onderdelen:

1193
•

— Grond voor de maatregel of de plaatsing: de
argumenten die hebbien geleid tot het uitspreken van een maatregel van kinderbescherming
of het plaatsen van de minderjarige in de
residentiele instelling. Deze argumenten staan
verwoord in het rapp ol rt van de Raad voor de
Kinderbescherming of de plaatsende instelling;
— Probleemanalyse: een uiteenzetting van de
wijze waarop verschillende factoren in het
milieu van de mindeDarige hebben geleid tot
een situatie waarin het raadzaam was om tot
1
een kinderbeschermingsmaatregel of uithuisplaatsing over te gamy
— Veranderingsdoelen: de wijzigingen die in de
opvoedingssituatie eT/of het gedrag van de
minderjarige worden nagestreefd;
— Middelen: De strategieen en technieken die
worden gebruikt on de gestelde doelen te
verwezenlijken;
— Criteria: De voorwaarden die worden gesteld
aan de opvoedingssituatie en/of het gedrag
van de minderjarige, wil de maatregel en/of
de uithuisplaatsing kunnen worden opgeheven;
— Alternatieven: De eventuele andere veranderingsdoelen, middelen en criteria die door de
opsteller van het wei rkplan kunnen worden
voorzien voor het geval dat de huidige invul 1
ling niet toereikend is;
— Evaluatie(termijn): Een toetsing van de veranderingsdoelen aan Ide criteria (en het tijdstip
waarop deze toetsin 1g zal plaatsvinden). Een

dergelijke toetsing kan leiden tot een handhaving of opheffmg van de maatregel of de uithuisplaatsing of het formuleren van een altematief werkplan.

1194

•

12. lnvoering van het werkplan
Aanvankelijk is de werkplanmethode op individuele wijze ingevoerd in de praktijk van de
lcinderbescherming. Leden van het onderzoeksproject ondersteunden maatschappelijk werkers
bij het opstellen van een werkplan. Dit
geschiedde door middel van persoonlijke interviews, waarin telkens de voortgang van het
opstellen van het werkplan werd besproken (zie
van Nijnatten, 1986, hoofdstuk 5). De methode
van het werkplan en de ideeen die daaraan ten
grondslag liggen, konden door de persoonlijke
overdracht goed over het voetlicht komen.
Tevens bestond daardoor de mogelijkheid de
feedback van maatschappelijk werkers goed te
verwerken en zo tot een op de praktijk gerichte
methode te komen. De invoering van het
werkplan had echter een beperkte reikwijdte
omdat het slechts een aantal individuele
werkers betrof, die tamelijk geisoleerd birmen
hun insteLling opereerden. Daarom is in een
later stadium gepoogd deze rapportagemethode
op bredere basis in te voeren. Dit wordt op het
ogenblik gedaan door middel van rapportagetrainingen gekoppeld aan een periode van individuele begeleiding. Deze trainingen worden
aangeboden aan de gehele instelling of aan
een geheel team (units) van een instelling.
In het voorjaar van 1985 zijn twee trainingen
experimenteel uitgevoerd bij de stichting Jeugd
en Gezin te Amsterdam. Vervolgens zijn nog
twee trainingen aangeboden aan de R.K.
Vereniging voor ICinderbescherming te 's-Hertogenbosch en twee aan de Sociaal Agogische
Samenwerking Tilburg (SAST). In de lente
van 1986 zijn drie experimentele trainingen
gegeven aan residentiele jeugdhulpverleningsinstellingen in de regio Utrecht en Amersfoort.
4. Rapportage trainingen
In dit artikel geven we naast een beschrijving
van het onderzoek ook een beschrijving van de
training waarmee deze methode in de praktijk
kan worden ingevoerd. Een mogelijke verbetering van de rapportage is pas goed te beoor-

delen als ook duidelil is hoe die verbetering
in de praktijk kan wOrden ingevoerd.
4.1. De achtergrond van de training
De training heeft tot doel de deelnemers vaardigheid bij te brengen met rapporteren volgens
de werkplanmethodel . De meeste tijd tijdens
de training wordt 1:esteed aan schrijfvaardigheidsoefeningen. worden de onderdelen van het werkplan gepresenteerd, en wordt
er via een stapsgewijze instructie mee geoefend.
Enige kennis van de theoretische achtergronden
van de training is no lodzakelijk. De onderwijskundige uitgangspurlen die wij hebben gehanteerd bij het ontwikki elen van deze training zijn
afkomstig uit twee stromingen.
In de eerste plaats zrjn we uitgegaan van de
theorie van de RuSsische leerpsychologen
uit de school van Vygotsky (Van Parreren,
1980). Zij gaan uit van een stapsgewijs leerproces, waarin voor elke stap een zo volledig mo1195 gelijk protocol wort opgesteld. Door dit
protocol te volgen wiordt de student in staat
gesteld om een deelvaardigheid onder de
knie te krijgen. Indien de student alle deelvaardigheden volledig belrerst, zal hij ook de complete handeling goecl beheersen. Bovendien
leert de student de mogelijkheden te onderkennen om de handeling aan te passen*aan situaties
die hij tijdens de opleiding zelf niet is tegengekomen. De docent speelt in deze benadering
een grote rol omdat iij degene is die beoordeelt
wanneer een handeling volledig wordt beheerst
en er naar een volgeni de stap kan worden overgegaan. De voordelen van deze methode zijn
de doelgerichte begeieiding die studenten krijgen, en de snelle en efficiente resultaten die behaald worden.
De tweede benadering die we gebruikt hebben
bij het opzetten van deze training is de probleemgestuurde benadering van Schmidt
(1982). In zijn benadering worden studenten
geconfronteerd met een probleem uit de
praktijk, en krijgen zij de opdracht om op basis
van eigen kennis en zelf in te winnen informatie, dit probleem op te lossen dan wel te
analyseren. Schmidt benadrukt dat kennis die
op deze manier wordt verworven, goed wordt
onthouden en goed kan worden toegepast in
complexe situaties.
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Bij de uitwerIcing van de training hebben we
gekozen voor een combinatie van deze twee
benaderingen. De deelnemers aari de training
werken steeds met gevallen uit de praktijk.
Gedeeltelijk krijgen ze daarbij vast omlijnde
opdrachten, en werken ze met een vast protocol. Op momenten waarop de nadruk ligt op
de verantwoordelijkheid van de rapporteur
wordt gewerkt met opdrachten waarin de deelnemers zelf moeten formuleren wat ze willen
bereiken en welIce keuzes ze willen maken
(voor een uitgebreide beschrijving zie van Ommeren, te verschijnen in 1987). Bij de opzet
van de training heeft de geringe tijd die werkers
in de jeugdwelzijnszorg in verband met de
grote werkdruk beschikbaar hebben voor deskundigheidsbevordering, eveneens een grote rol
gespeeld. Daarom is gekozen voor een korte
en intensieve training in groepsverband, gevolgd
door een langdurende maar minder intensieve
individuele begeleiding.
Na de training worden de deelnemers geacht
in staat te zijn deze wijze van rapporteren op
andere zaken te kunnen toepassen. Tijdens de
individuele begeleiding komen de problemen
aan de orde die rijzen bij het toepassen van de
nieuwe methode in andere situaties. Er wordt
vooral ingegaan op individuele leerdoelen die
in de training niet of onvoldoende aan bod
konden komen. De individuele begeleiding is
te beschouwen als een periode waarin de deelnemers in eigen tempo kunnen oefenen met de
vaardigheden die ze in de training geleerd
hebben, en waarin ze indien noodzakelijk
iemand kunnen raadplegen over deze rapportage.
4.2. De inhoud van de training
4.2.1. Algemeen
De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkornsten van drie uur. Van de deelnemers wordt
verwacht dat zij enkele opdrachten maken
buiten de trainingsbijeenkomsten. Deze
opdrachten vragen van ellce deelnemer een investering van in totaal vijf uur. De training
wordt bij voorkeur gegeven in groepen van
zeven tot elf personen.
De tijdsinvestering die de individuele begeleiding vraagt is uiteraard minder vastomlijnd. De

duur van de individuele begeleiding is acht tot
tien weken. In totaal kost de individuele begeleiding elke deelnemer acht uur. De tijdsinvestering per deelnemer voor training en individuele begeleiding komt diaarmee op ongeveer dertig uur. Elke deelnemer schrijft in deze tijd
minimaal twee, en liefst meer, rapporten in
eigen zaken.
4.2.2. Het programina van de training
Het programma van de training ziet er als volgt
uit:
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Bijeenkomst 1:
Inleiding:
* geschiedenis en tlrorie van het werkplan
* een eenvoudig cornmunicatiemodel
* de vraag als begin van de rapportage
Bijeenkomst 2:
Structuur 1
* het doel van de rapportage
* de probleemanalyse
* de behandelingsvraag
Bijeenkomst 3:
Structuur 2
* de structuur van het werkplan
* doel, middel en crterium van het werkplan
* het antwoord op de behandelingsvraag
Bijeenkomst 4:
Formuleringen
* controleerbare en niet-controleerbare informatie
* `objectieve' observaties
* de mening van de rapporteur
Bijeenkomst 5:
Taalgebruik
* goed en simpel Nederlands
* factoren die de leesbaarheid beinvloeden
Bijeenkomst 6:
Afsluiting
* afronden van het onderwerp laalgebruik'
* voorbereiden van de individuele begeleiding
* evaluatie
Er wordt steeds gePoogd de training zoveel
mogelijk te laten aarisluiten bij de rapportagepraktijk van de instelling waar de training
gegeven wordt. In het programma is een duidelijke driedeling zichtbaar. De onderdelen zijn:
1. de structuur van het rapport, 2. de eenduidig.

heid van de gebruikte formuleringen, 3. de taal
waarin het rapport is geschreven.

4.2.3. De structuur
De structuur van een rapport hangt af van het
doe waarmee het geschreven wordt. Voor
de verschillende instellingen hebben we de
structuur van het rapport aangepast. Deze is
voor de:
Raad
— aanleiding
— contacten
— probleembeschrijving en analyse
— samenvatting
conclusie
— advies
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Gezinsvoogdij
— grond van de o.t.s.
— probleemanalyse
— doelen
— middelen
— criteria
— evaluatie en altematieven
— (evt.) conclusie en advies
Telzuizen
— behandelingsvraag
— probleemanalyse en deelvragen
— per deelvraag:
* doelen
• middelen
* criteria
* evaluatie en alternatieven
— conclusie en advies
In de structuur van elk rapport staat de onderzoeks- of hulpvraag en het antwoord daarop
centraal.
Problemen die bij het schrijven van een rapport
ontstaan, hebben vaak te maken met een onduidelijke of impliciete vraagstelling. Twee problemen die veel voorkomen zijn hierop terug te
voeren. In de eerste plaats is dat de moeite die
veel rapporteurs hebben met het selecteren
van informatie. lndien het onduidelijk is welke
vraag beantwoord dient te worden, is het ook
niet duidelijk welke informatie relevant is voor
het rapport. Veel schrijvers nemen in een derge-
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lijkesituatie liever te veel dan te weinig informatie op, uit angst jets belangrijks te missen.
Het resultaat hiervan is . een te uitgebreid rapport met veel overbi odige informatie. Een
tweede probleem is d pi moeite die rapporteurs
hebben met de opbouw van een betoog. Vaak
wordt er voor gekozen om de opbouw van het
rapport op te hanger aan de desbetreffende
personen, dat wil zeggen een paragraaf over
vader, over moeder, civer het kind, over andere
kinderen in het gezin, etcetera. Hoewel deze
indeling zinvol kan zir in bepaalde onderdelen
van het rapport, bijvoorbeeld de probleemanalyse, schiet het to'ph tekort als het erop aan
komt om inzicht te geven in de plannen en
ideeen.van de hulpvelener. De informatie over
de hulpverleningsplannen is bij een dergelijke
indeling op een vrij willekeurige manier over
het rapport verdeeld. Wij pleiten ervoor dat de
rapporteur zijn rapport indeelt volgens de
probleemvelden die luj onderscheidt.
i en hebben ook te maken
Bovenstaande proble m
met onduidelijkheid over het doel van een
rapport. Met name in de residentiele hulpverlening is het doel van een rapport nogal eens
onduidelijk. Een rapport moet volgens ons
altijd een duidelijk geformuleerde vraag als
basis hebben die in let rapport beantwoord
moet worden. Pas &.n kan het doel van het
rapport duidelijk wolI rden: verantwoording van
de activiteiten die zijn ondernomen en advisering van de opdrachtgever. Inzicht in het doel
van het rapport en en duidelijke vraagstelling
helpen de rapporteuf bij het structureren van
het rapport en het selecteren van informatie.
4.2.4. Eenduidig tadlgebruik

Het doel van het weikplan is om de plannen
van de hulpverlener voor alle betrokkenen
duidelijk te maken. beze duidelijkheid bevordert het inzicht in en de controle op het werk
van de hulpverlener. Met name in situaties
waar meerdere hulpverleners bij een zaak beI
trokken zijn, is het no odzakelijk dat de lezers
van het rapport de pi ngeboden informatie
zo begrijpen als de Fapporteur het bedoeld
heeft. Dit vraagt om eenduidig taalgebruik.
In de training maken we een onderscheid tussen
`feitelijke informatie ' en `meningen'. Onder
I
feitelijke informatielvallen al die gegevens die
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de rapporteur zelf gehoord en gezien heeft,
inclusief de gegevens die hij van derden heeft
gekregen. Immers, indien er een andere observator aanwezig was geweest bij het verzamelen
van deze gegevens had hij hetzelfde kunnen
opmerken. Feitelijke informatie is dus een
weergave van gebeurtenissen. Opgemerkt moet
worden dat het criterium Teitellik' geen enkele
garantie biedt als het gaat om objectiviteit en
waarheid van de informatie. De rapporteur
zal immers altijd selecteren uit de grote hoeveelheid informatie die hij krijgt aangeboden. De
rapporteur kan door een bepaalde weergave
van gegevens een achterliggend idee overbrengen. Hij kan de lezer bepaalde conclusies
opdringen, zonder het expliciet zo te formuleren. In een goed rapport wordt het oordeel
van de rapporteur expliciet vermeld. Len eenduidige formulering vraagt niet alleen om het
gebruik van goed gedefinieerde termen die
niet voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn. Het
vraagt ook van de rapporteur dat hij zijn
mening niet verbergt in een Teitellike' weergave van de situatie.
Tegenover de leitellike' informatie staat het
geheel van meningen, normen en waarden,
conclusies en adviezen dat de rapporteur
geeft in zijn rapport. [Loewe] iedereen een
andere mening over een bepaalde situatie kan
hebben, is het de taak van de rapporteur om
in het rapport zijn mening op een heldere
manier naar voren te brengen. Het is belangrijk
dat hij onderscheid maakt tussen feitelijke
informatie en zijn mening en deze in het rapport ook gescheiden opneemt. Hierdoor stelt
hij de lezer in staat om zelf een mening te
vormen over de situatie op basis van de aangeboden informatie en die te contrasteren met
die van de rapporteur. Dit laatste vraagt van de
rapporteur dat hli zijn mening duidelijk in het
rapport naar voren laat komen.
4.2.5. Leesbaarheid
In een goed rapport krijgt de lezer een juist
beeld van de plannen van de hulpverlener.
Een elementaire voorwaarde voor dat begrip
is uiteraard dat het rapport voor alle betrokkenen leesbaar moet zijn.
Leesbaarheid stelt een aantal eisen aan het
Nederlands in het rapport. Wij gaan er van uit

dat het rapport begribelijk moet zijn voor de
mint opgeleide onde't de lezers. Bij het beoordelen wan de leesbaarheid van teksten gun we
uit van', de benaderini van Renkema (1976).
Hij onderscheidt twee aspecten aan leesbaarheid. De , eerste is dle woordkeus van de
schrijver. Vooral het gebruik van vaktaal bemoeilijkt het begrijpen van teksten voor niet
ingewijden. Wij hanteren in de training de
voorwaarde dat valctaal niet in een rapport
gebruikt mag worden., tenzij de gebruikte
termen daarin goed gedefinieerd worden. Ms
een vakterm niet in siinpel Nederlands eenduidig is uit te leggen clan mag deze term volgens
ons niet in een rapport voorkomen. Naast
vaktaal moeten natuurlijk moeilijke woorden
in het algemeen zoveel mogelijk vermeden worden. Op de tweede 'Sags wordt de leesbaarheid van een tekst beinvloed door de zinsconstructies die de schriffer gebruikt. Lange ingewikkelde zinnen zip in principe moeilijker
1201 te begrijpen dan kortle simpele zinnen. In de
training wordt de deelnemers geleerd om met
een lijst van aandachtspunten het Nederlands
te controleren dat ze in hun rapporten gebruiken.
4.3. De individuele bi egeleiding
Na afloop van de training is er de mogelijkheid van een individu0e begeleiding voor elke
deelnemer. Deze begeleiding bestaat uit vier tot
vijf gesprekken van ongeveer een uur. Tijdens
deze bijeenkomsten vyorden de deelnemers in
de gelegenheid gesteldi extra te oefenen met aspecten van rapportage die zij moeilijk vinden.
Meestal schrijven de cieelnemers in deze begeleiding enkele (concept) rapporten van eigen
zaken. Deze rapporten worden dan met de
begeleider besproken, en zonodig in samenwerking met de begeleider herschreven.
Deze individuele begeleiding is volgens ons
noodzakelijk om de vaardigheden die in de
training geleerd zijn goed in te slijpen. Een van
de grote gevaren van een korte training is
immers dat de deelnetners de geleerde vaardigheid alleen tijdens de trainingssituatie, of een
daarop gelijkende sitpatie in de pralctijk,
kunnen toepassen. 1e praktijkbegeleiders
worden daarom zoveet mogelijk bij de inviduele
begeleiding betrokken.

4.4. Ervaringen met de training bij instellingen

Tot op heden zijn negen trainingen bij zes instellingen gegeven. Hoewel een uitgebreide
evaluatie nog niet is gehouden, is het mogelijk
om een paar voorlopige conclusies te formuleren.
In de eerste plaats Ilikt de training aan te slaan
bij de deelnemers. Hoewel ze om verschillende
redenen soms moeite hebben om de onderdelen van de training in de praktijk toe te
passen blijkt in de evaluaties dat alle deelnemers de training hebben kunnen gebruiken om
hun rapportage te verbeteren. Tevens blijkt
bij zowel intern overleg als in de contacten
met andere instellingen dat de rapportage via de
werkplanmethode een efficienter overleg of besluitvorming mogelijk maakt.
De invoering van de werkplanrapportage binnen
een instelling hangt af van een aantal factoren
waarvan wij er hier enkele willen noemen. Het
succes van een werkplan wordt mede bepaald
1202 door de kwaliteit van rapporten op basis
waarvan het werkplan wordt geformuleerd.
Bij de gezinsvoogdij is dat het rapport van de
Raad voor de ICinderbescherming en bij de
residentiele hulpverlening het rapport van de
plaatsende instelling. Het effect van de werkplanmethode wordt nadelig beinvloed indien
de `toevoerende' instelling niet op overeenkomstige wijze werkt. Hetzelfde probleem doet
zich voor indien slechts een enkele werker
binnen de instelling en niet de gehele instelling
overgaat op deze wijze van rapporteren. Indien
werkers individueel volgens de nieuwe methode
gaan werken weten zij zich minder gesteund
door collega's en zal het werkplan geen geintegreerd onderdeel uitmaken van het beleid
van de instelling (in de praktijkbesprekingen,
bij overdracht van zaken, etc.). Het werken
volgens een nieuwe methode kost in het begin
altijd meer tijd. Het bespaart daarentegen tijd
als de rapporteurs geoefend zijn in de nieuwe
methode, zeker als deze door de gehele instelling wordt overgenomen. Ook wat dat betreft
zou een wettelijke verplichting tot het schrijven
van een werkplan voor elk kind, het invoeren
van deze rapportagemethode vergemakkelijken.
5. Conclusie
Werkplannen kunnen een waardevolle bijdrage
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leveren aan de structil irering van hulpverlening
in een juridisch kader en de positie van de
bij een juridische maatregel betroldcen partijen
verduidelijken: De conclusies in een werkplan
hebben veel invloed .:•p de beslissingen die de
kinderrechter zal neinen.
In de .Verenigde Staten is het sinds . 1980
volgens de Adoption Assistance and Child
Welfare Act vereist dat in elke kinderzaak een
werkplan (case plan) wordt opgesteld en dat
deze halfjaarlijks wordt geevalueerd (case
review). Het eerste del van deze wet is om het
patroon van 'foster care drift', dat wil zeggen
het toevallig en onrplande gebruilc van
jeugdhulpverlening te doorbreken (National •
Legal Resource Center enz., 1983). Men
streeft ernaar de verl?lijfplaats van kinderen
permanenter te maken zodat niet onnodig
en met vertraging uit huis, terug of overgeplaatst wordt. Men rioemt dit "permanency
planning." Het centrale doel van dit evaluatiesysteem is het verbeeren van de juridische
besluitvorming (Hardin, 1985).
Als voordelen van de werkplannen worden o.a.
genoemd: een helder begrip van de probleemstelling, de doelen en de taken, maakt het waarschijnlijker dat oudeils betrokken blijven bij
de opyang/behande1i4 van hun kind. Verder
kan een heldere strucii uur van het werkplan
ertoe bijdragen dat het verblijf van een kind
in een institutie wort verkort. Tot slot kan
een geschreven werkplan een kader bieden
waarbinnen de verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd. Zo hebbenl ouders en kinderen een
bewijsstuk in handen Zij kunnen dit aan de
rechtbank overhandigen en laten zien wellce
condities werden gesciliapen opdat het gezin de
gestelde doelen kon bi ereiken. De gezinsleden
worden zo bescherml tegen een arbitraire
besluitvorming. Hulpyerleningsinstanties kunnen op dezelfde manier laten zien dat zij alles
in het werk hebben gesteld om de gestelde
doelen en de taken die daaraan verbonden zijn
te verwezenlijken (Steni, 1983).
De ontwikkelingen in de Verenigde Staten
vertonen veel overeenkomsten met de doelstellingen van het onderioek naar invoering van
werkplannen in Nederland. Een groot verschil
ligt in het feit dat in ;le Verenigde Staten de
werkplannen wettelijk zijn vereist. Uit de
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literatuur over case planning in de Verenigde
Staten blijkt echter dat er ook daar nog veel
problemen zijn. Alhoewel er voor elk kind een
werkplan wordt gemaakt bevat zo'n plan nog
niet altijd duidelijke richtlijnen voor de ouders
en stelt de rechtbank ook vaak onvoldoende
vast wat precies wordt verwacht. De hulpverleningsinstellingen en rechtbanken hebben
nog steeds problemen bij het ontwildcelen van
goede en heldere werkplannen en het kost
tijd en energie om zich de vaardigheden die
eraan ten grondslag liggen eigen te maken. In
Nederland bestaat nog geen wettelijke verplichting tot het maken van een werkplan.
Daarentegen bestaat wel de mogelijkheid om
via trainingen de benodigde basisvaardigheden
aan te leren. De trainingen lliken een positief
resultaat op te leveren. Het succes is echter niet
alleen afhankelijk van vaardigheden van de rapporteurs. Een wettelijke verankering van het
werkplan is eveneens noodz_akellik, enerzijds
omdat op die manier deze methode binnen
gehele instellingen kan worden ingevoerd,
anderzijds opdat rechters, maatschappelijk werkers, advocaten en clienten deze zullen gebruiken.
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Algemeen
1
Ben-Yehuda, N. Deviance in science: towards the
criminology of science.

British journal of criminology, 26e jrg., nr. 1,
januari 1986, blz. 1-27.
Met deviantie in de wetenschap doelt de auteur op die
gedragingen van wetenschappers die door het wetenschappelijk ethos volstrekt afgekeurd worden, zoals
het vervalsen van gegevens en het plegen van plagiaat.
De auteur analyseert eerst, aan de hand van eon aantal
door de socioloog Merton geformuleerde criteria
m.b.t. het verrichten van wetenschappelijk work,
enkele tot wetenschappelijk bedrog aanzettende factoren. Het schenden van fundamentele regels m.b.t.

het bedrijven van weterischap is mogelijk door de
kleine pakkans en de maltige sancties. De eis om veel
en snel te publiceren of het streven naar een beurs
of subsidie, kunnen een .,,retenschapper er toe verleiden bedrog te plegen. De auteur roept op tot een
nieuwe wetenschap: 'de criminologie van de wetenschap', omdat volgens pem het aantal bekend
geworden gevallen van frauderende wetenschappers
slechts het topje van de ijsberg is.
Met literatuuropgave.
2
Proceedings of the third international institute on
victimology, Lisbon, Portugal, november 11-17, 1984.
Victimology, 10e jrg. nr. 1 1-4,1985.
1985.
In deze aflevering zijn, in negen hoofdstukken gerangschikt, de bijdragen opge,nomen aan het congres over
victimologie dat in 1984 in Lissabon werd gehouden.
In het navolgende wordt van deze artikelen per hoofdstuk een overzicht gegev Ti.
2a

Hoofdstuk I: Conceptualissues. (blz. 5-60)
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In het eerste hoofdstuk an de congresbundel wordt
ingegaan op de begripsbiepalingen binnen de victimologie. R. Elias doet voorstellen voor een nieuwe
victimologie waarin de *rippen delict en slachtoffer
ruimer worden gedefiniclerd dan thans gebruikelijk
is; volgens hem dient niet te worden uitgegaan van de
nationale wetten, maar 1/11 de universele rechten van
de mens. J. Scherer wijst op het nut van het begrip
`sociale kwetsbaarheid' v loor de victimologie; hieraan
is naar haar idee tot nu t9e te weinig aandacht besteed.
B.L. Smith doet suggesti4s voor een aantal onderzoeksvragen m.b.t. het ontstaafi en de invloed van organisaties die zich inzetten voor de rechten van slachtoffers.
2b

•

Hoofdstuk II: Child physical and sexual abuse.
(blz. 61-162)
In het tweede hoofdstuk van de congresbundel zijn
zeven artikelen opgenomen over mishandeling en sexueel misbruik van kindei4n. I. Kaufman beschrijft
de gevolgen van het ver4hijnsel in termen van een
gezinsvictimologie en -p4hologie. R.L. Burgess gaat
aan de hand van de beschik bare literatuur in op de
causale relatie tussen so0aal dysfUnctioneren van de
ouder(s) en hoe gedragWoornissen van hen veelal
worden overgebracht vatl generatie op generatie.
van de factoren
1
Sh. Herzberger geeft eenamenvatting
die bepalen of een geval van kindermishandeling als
zodanig wordt onderken 1 en gerapporteerd. R.A. Eve
geeft een overzicht van e impirische en theoretische
bevindingen m.b.t. het sexueel misbruik van kinderen
en adolescenten en de Implicaties hiervan voor
toekomstig onderzoek. J.R. Conte gaat in op de
methodologische proble+n in verrichte onderzoeken
naar de effecten van sexueel misbruik van kinderen en

doet suggesties voor toekomstig onderzoek. M. Olson
beschrijft eon wijdstrekkend programma, Personal
Savety genocmd, op 27 scholen in de staat Washington
voor de preventie van kindermishandeling en de
resultaten daarvan. Ch.1,. McGehee beziet tot slot het
misbruik van kinderen in internationaal en culturedl
perspectief.
2c

Hoofdstuk III: Adult physical and sexual violence.
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(blz. 163-374)
Het deide hoofdstuk van de congresbundel bevat eon
reeks artikclen over sexueel en (ander) fysiek geweld
tussen volwassenen, meestal in gezinsverband. K. Barry gaat in op de sociale etiologic van een aantal delicten jegens vrouwen. J.C. Campbell beziet het mishandelen van echtgenoten vanuit eon 'cross' culturedl
perspectief. S.M. Edwards doet eon aanval op de
sociale en wettelijke interpretatie van geweld en doodslag tussen huvvelijkspartners. N.K. Wilson bespreekt
de relatie tussen emancipatie en de gestegen criminaliteit en victimisatie van vrouwen. CS. Greenblat
ging in eon empirisch onderzoek na in hoeverre on
onder welke omstandigheden vrouwenmishandeling
good- of afgekeurd worth, RN. Harris on R. W. Bologh
verrichtten eon inhoudsanalyse op de psychotherapieverslagen m.b.t. 34 mannen die hun vrouw mishandelden on gingen na hoe traditionelc rolpatronen bij
de hogere on de lagerc sociale klassen eon rol speelde
in hun gedrag. S. Szechtman besprcekt de wijze waarop
de (Canadese) wetgeving vrouwen in eon achtergestelde positie plaatst on daardoor bijdraagt aan het voortbestaan van geweld jegens hen. J.C. en W.O. Humphreys geven aan hoe, bezien in het kader van de ruiltheorie, wetgcving die de arrestatie van mannen die
hun vrouwen mishandelen verplicht stelt, eon preventief effect kan hebben. L.E. Walker wijdt eon
beschouwing aan de psychologischc invloed van criminalisatie van huiselijk geweld op de slachtoffers.
D.J. Bell brengt verslag uit van eon jarenlange studio
naar de politiele reactie op echtelijke ruzies in grotere
en kleinere stcden on op het platteland. B. W. Gondoff
bediscussieert opvattingen van empiristen on feministen over onderzoek m.b.t. vrouwenmishandeling.
M.R. Burt en B.G. Katz verrichtten eon literatuurstudie
naar de reacties op feitelijk on gevreesd slachtofferschap m.b.t. verkrachting, beroving on inbraak, in het
bijzonder van vrouwen. S.C. Wolf presenteert tot slot
eon multi-factor model om de relatie te onderzoekcn
tussen ervaringen in de vroege jeugd, de persoonlijkheidsontwikkeling on de ontwikkeling van eon afwijkende sexuele orientatie,
2d

Hoofdstuk IV: The elderly victim.

(biz. 375-408)
Hoofdstuk vier van de congresbundel is gewijd aan
oudere slachtoffers. J.J. Kosberg bespreekt redenen
waarom ouderen in het bijzonder eon risicogroep
vormen on con aantal preventiemogelijkheden m.b.t.
hen. S.B. Eve /overt eon kritisch overzicht van empirisch onderzoek naar het slachtofferschap van ouderen

dat werd verriCht in de Terenigde Staten en doet
voorstellen voor beter onderzoek.

2e
Hoofdstuk V: Witnesses and bystanders. (blz. 409475)
Hoofdstuk vijf van de congresbundel bevat enige bijdragen over (oog)getuigon. R.B. RUback en M.S.
Greenberg besteden aanclacht aan het slachtoffer als
getuige. H. W. Timm overziet de theoretische en empirische literatuur over de accuraatheid van getuigeverslagen van ouderen. C.H.D. Steinmetz levert
gegevens uit de CBS-enquete over het getuige zijn
van Nederlanders bij ciminaliteit. R.I. Mawby
I
beschrijft aan de hand van hteratuuronderzoek de reacties van ooggetuigen op criminaliteit.

2f
Hoofdstuk VI: The aftermath of crime. (blz. 477-
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572)
Hoofdstuk zes van de congresbundel richt zich op de
gevolgen van victimisatiei L. Weisaeth geeft een overzicht van onderzoeken naar psychosociale en
psychiatrische gevolgen an slachtofferschap in Noorwegen. M. Hough beschrltjft de resultaten van een
Engelse nationale enquere onder slachtoffers van
inbraak en autodiefstal. R.J. Bulman vergelijkt de reacties van slachtoffers van criminaliteit met die van
slachtoffers van niet-crirninele gebeurtenissen, zoals
natuurrampen, ziektes e.d. H. Leymann doet verslag
van een onderzoek naar niet-specifieke stresssymptomen als gevolg van levensbedreigende delicten in Zweden. M. Maguire tiespreeki t recent empirisch onderzoek
naar de behoeften van slachtoffers van criminaliteit
en implicaties daarvan voor de hulpverlening. C.B.
Smith houdt een beschoring over vormen van slachtofferhulp buiten de medische en strafrechtelijke sfeer.

2g
Hoofdstuk VII: The victim and the criminal justice
system. (blz. 573-644)
In hoofdstuk zeven van de congresbundel zijn vijf
artikelen opgenomen ovr het slachtoffer en het
strafrechtelijk systeem. 4. Tsitsoura beschrijft de
positie van het slachtoffer in het strafrechtelijk
systeem van een aantal West-europese landen. J. ShapI
land vat de resultaten sarn
en van onderzoek in een
aantal landen naar hetzellle onderwerp. M.S. Greenberg en R.B. Ruback presienteren een drie-fasen model
m.b.t. de beslissing van slachtoffers om aangifte te
doen bij de politie. B. Galaway ontwikkelt een plan
voor participatie van slachtoffers in de strafrechtelijke
reactie. M. Wright beschrl ijft mogelijlcheden en resultaten van schadeherstel door de dader en verzoeningspogingen tussen daders en slachtoffers.

2h
Hoofdstuk VIII: Society's responsibility to the victim.
(blz. 645-698)
In hoofdstuk acht van fle congresbundel wordt
aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de

samenleving voor het slachtoffer. P. Burns bespreekt
de rol van het slachtoffer in het civiele en strafrechtsproces in Canada en de Vcrenigde Staten vanuit juridisch OOgpunt. D. Miers gaat in op de implicatics van
de overeenkomst binnen de Raad van Europa m.b.t.
de schadevergoeding aan slachtoffers van geweldsdelicten. M. Boland en D. Martin beschrijven de opzet
van cen vergelijkend onderzoek naar de juridische aspecten en de praktijk van schadefondsen in een aantal
Europese landen en Noordamerikaanse staten.
H. Reeves geeft het basismodel weer van de vele slachtofferhulpprojecten in Engeland. J. Soetenhorst de
Savomin Lohman wijdt een beschouwing aan het
Nederlandse overheidsbeleid m.b.t. slachtoffers van
criminaliteit.

2i

Hoofdstuk IX: International perspectives. (blz. 699-
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733)
In hoofdstuk negen van de congresbundel wordt (de
positie van) het slachtoffer vanuit internationaal oogpunt bezien. L. de Cataldo Neubuiger pleit voor een
Internationale victimologie' als onderdeel van het
internationale recht. G. Gulotta analyscert het
verschijnsel collectieve victimisatie. F. Saponaro
wijdt tot slot een beschouwing aan een nieuwe vorm
van georganiseerde misdaad ('de nieuwe Maffia')
die niet alleen in Italie maar ook internationaa1 opereert en besteedt aandacht aan de wettelijke concepten
en middelen om deze te bestrijden.

3
Smart, C. Feminism and law: some problems of
analysis and strategy.

International journal of the sociology of law, 14e
jrg. nr . 2, mei 1986, blz. 109-123 (UK).
In Engeland zijn feministen al meet dan honderd jaar
betrokken bij de rechtspraak. Deze betrokkenheid
heeft zich gcricht op de ontwikkeling van legale
strategieen om progressieve veranderingen te credren,
welke zouden leiden tot verbetering van de positie
van vrouwen op verschillend gebied. Feministische
gebondenheid daarentegen met 13.v. rechtstheorieen
is een vrij recente ontwikkeling. Rechtsanalyse gaat
cen steeds meet belangrijke plaats innemen bij het
feminisme. Volgens de auteur zijn daar twee redenen
voor: 1. Huidige feministen zijn `teleurgesteld' over de
behaalde resultaten op het gebied van wetshervormingen. Deze teleurstelling heeft geleid tot een herevaluatie van het nut van het bevorderen van wettelijke veranderingen als methode om de onderdrukking
van vrouwen tegen te gaan. 2. De ontwikkeling van het
feminisme zelf. De onrechtvaardigheden en ongelijkheden, welke thans worden ervaren, worden opgevat
als dee! van een onderdrukkingssysteem; men acht
de staat volledig betrokken bij de onderdrukking van
vrouwen. De auteur maakt in dit verband de parallellen en tegenstellingen duidelijk van het feminisme t.o.v.
het Marxisme. Nadat een historisch overzicht gegeven
is van het feminismc in Engeland gaat de autcur na

welke problemen de feministen — die het recht blijven
zien als politieke strijd -Hte wachten staan. Zij doct
een poging om de inzichten van enkele feministen
uit Engeland die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de feministische rechtsanalyse (zoals
Mitchell, Dahl, MacKinhon en Gilligan), daarbij te
betrekken. De `ongelijke ontwikkeling van het recht'
krijgt speciale aandacht. Deze laatste methode van
rechtsanalyse creeert namelijk de mogelijkheid om het
recht te zien als middel t iot bevrijding en, tegelijkertijd,
als middel om een onderdrukkende sociale orde weer
te geven.
Met literatuuropgave.
4
Sugarman, D.B. Active versus passive euthanasia: an

attributional analysis
Journal of applied social psychology, 16e jrg., nr. 1,
1986, blz. 60-76 (USA),I
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De beoordeling door 4t publiek van euthanasiekwesties is een actueel vri aagstuk. Dit artikel beschrijft
een onderzoek naar de wijze waarop 632 proefpersonen (studenten) artsen beoordelen die betrokken
waren bij verschillende yormen van euthanasie. Het
onderzoeksmateriaal bes itond uit een verhaal met verschillende versies over fi let overlijden van een oude
I
man, die bij een brand ernstig verminkt was geraakt.
In sommige versies had 4e patient expliciet om euthanasie gevraagd, in andere versies niet. In sommige
versies pleegde de arts actieve, in andere versies
passieve euthanasie. De resultaten van de vragenlijst
geven geen verschil in beoordeling te zien wanneer
de patient er wel of niet expliciet om heeft gevraagd.
Wel werd de arts negatieyer beoordeeld, meer verantwoordelijk geacht en liet-beroepsmatig handelen
verweten bij actieve dani bij passieve euthanasie. De
auteur geeft aan dat dicussie over de verkregen
onderzoeksresultaten van groot belang is voor (aankomende) beroepskrachten in de gezondheidszorg.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging
Zie ook nrs. 2g, 50,51 en 55.
5
Ball, R.A. and J.R. Lilly. A theoretical examination

of home incarceration.
Federal probation, 50e jrg., nr. 1, maart 1986, blz.
17-24 (USA).
De ontwikkeling van alternatieve straffen is van toenemend belang in de strafrechtspleging. Huisarrest
is in dit verband een van de recentere ontwikkelingen.
Dit type sanctie, dat tevoren al informed l werd toegepast, wordt in de VS in toenemende mate geformaliseerd. De auteurs wagen een poging om deze alternatieve straf van een theoretische basis te voorzien.
In dat verband gaan zij in op de doelstellingen van
straffen. De auteurs constateren vervolgens dat een

belangrijk probleem bij veel alternatieve straffen
het ontbreken van de bevrediging van het rechtsgevoel !
van het publiek is. De behoefte aamvergelding blijkt
machtig. Huisarrest lijkt een meer beperkte vorm van
sociale uitbanning te bieden, waarbij het publiek toch
beschermd wordt. Het is terug te draaien als het niet
blijkt te Werken en deelhaar in op de overtreder toegesneden tijdseenheden. Het is te combineren met
andere alternatieve straffen zoals terugbetaling, onderwijs, behandeling en maatschappeinke dienstverlening.
Men moerzich echter afvragen wat heden ten dage
de plants is van "thuis", mede in verband met de
privacy. Ook moet . men opletten voor het "add-on"effect: door de alternatieve strafmogelijkheden wordt
bij steeds lichtere vergrijpen justitieel ingegrepen.
Met literatuuropgave.
6
Gurney, J.N. Factors influencing the decision to
prosecute economic crime.

Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz.
609-628 (USA).
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Met het toenemen van de (wetenschappelijke) belangstelling voor economische delicten en witteboordencriminaliteit zijn er vragen gerczen aangaande de
bekwaamheid van sociale controle-instanties om deze
fenomenen in de hand te houden. De auteur van dit
artikel richtte zijn onderzoek op het niveau van plaatselijke instanties, met name op de activiteiten van een
'Economic Crime Unit' (ECU) van een grote stad in
het Midden-westen van Amerika. Doel van het onderzoek was, onder meet, erachter te komen welke factoren van invloed zijn op de beslissing om een economisch delict nader te onderzoeken en te vervolgen.
De gegevens werden verkregen d.m.v. dossierstudie
(219 afgedane zaken), interviews met de stafleden van
de ECU, participerende observatie en maandelijkse
verslagen van de zaken welke gedurende de studie
(1979) werden behandeld en afgesloten. Volgens de
stafleden zijn drie factoren van invlocd op de beslissing om een nader onderzoek in te stellen: de ernst
van het misdrijf, de complexiteit van de zaak en het
aantal reeds lopende zaken bij de ECU. Uit de studie
blijkt dat een zaak waarin de gedaagde een individu
en het slachtoffer een organisatie is en er mcer dan
een slachtoffer is, veelvuldiger resulteert in vervolging.
Om beter te kunnen begrijpen waarom de ECU
handelt zoals hicrboven is beschreven, heeft de auteur
ook de organisationele context waarbinnen de unit
opereert onderzocht. Daaruit blijkt, dat organisaties
als de ECU onder enorme dusk werken: prestatieverwachtingen, bepirkte financiele middelen en het
moeten produceren van "goede statistieken' staan een
andere werkwijze in de weg. De auteur pleit dan ook
voor meer nadruk op de kwaliteit van het werk in
plaats van op de productie van 4goede statistieken'.
Met literatuuropgave.

7
Harris, P.M. Is the juve Wle justice system lenient?
18e jrg., nr. 1, maart 1986,
Criminal justice abstrac
blz. 104-118 (USA).
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Als reactie op het grote aandeel van de jeugd aan de
omvangrijke criminaliteit en op de onzekerheid over
de effectiviteit van de opgelegde straffen wordt het
jeugdstrafrechtsysteem tegenwoordig vaak te mild
gevonden. De auteur van dit artikel is via een uitgebreide literatuurstudie nagegaan in hoeverre deze
kritiek gerechtvaardigd is. Zij bestudeerde verschillende facetten van het jeugdstrafrechtsysteem, nl. politieoptreden, vrijheidsbeneming, voorgeleiding, berechting
en maatregelen. Het ovirgrote deel van de criminaliteit
is niet, zoals dikwijls verondersteld wordt, van ernstige
aard, zodat de politie vlaak een keuze maakt uit beschikbare informele alternatieven. Wanneer wel tot
vrijheidsbeneming tijdens of na de behandeling van een
zaak wordt besloten, dan hoeft dat niet in de eerste
plaats op grond van de rnst van het misdrijf te gebeuren. Andere redenen kulnnen eveneens een rol spelen,
zoals: bescherming van het kind; huiselijke omstandigheden; leeftijd; eerder veroordelingen; chronisch
wangedrag. De auteur w' ijst erop, dat de omstandigheden in de jeugdgeva+nissen niet altijd even ideaal
zijn, het regiem in opvoedingsinternaten doorgaans
niet mild is en de sfeer tijdens zittingen, hoewel informeel, niet toegevend is. Hoewel het op grond van .
het literatuuronderzoek niet mogelijk is om tot een
duidelijke algemene ui4praak over de mildheid van het
strafrechtsysteem te k9 men zijn er enkele aanwijzingen, die eerder in de richting van een strenge dan
een te zachte aanpak gaan.
Met literatuuropgave.
8
Rademaker, J. Jacob Israel de Haan (1881-1924)

en de strafrechtstaal.
Recht en kritiek, 12e jrg., ne. 2, 1986, blz. 176-190
(N).
De Haan was een van de weinige Nederlanders die niet
onverdeeld positief wali over het taalgebruik in het
Wetboek van Strafrec t. Zijn kritiek en zijn
opvattingen over de st4frechtstaal vormen het onderwerp van dit artikel. Nal een korte introductie van de
persoon De Haan bespreekt de auteur onder meer het
functioneren van de N&Ierlandse rechtstaal, de taal
van het Wetboek van Strafrecht, de strafrechtelijke
significa (= de leer die de specifieke problemen van de
strafrechtstaal bestudert) en de zuiverheid van het
werkwoord in de strafrichtstaal. Bovengenoemde onderwerpen worden in het aFtikel vooral belicht aan de hand
van uitspraken en voorbeelden van De Haan. Taalverrijking, taalverfijning en een taalkundige strafwetsinterpretatie was zijn streven en hij leverde dan ook
veel kritiek op de wetenschappers die streefden naar
'het begrijpelijk makenr van de rechtstaal. Aan het
eind van zijn betoog c ■oncludeert de auteur dat het
politieke klimaat en de, kwaliteit van de rechterlijke

macht gewichtiger factoren zijn voor de rechtszekerheid van de burger dan een taalkundig uitstekend
geredigeerde strafwet. Voor juristen heeft De Haan's
significa echter nog steeds, en misschien wel steeds
meer, waarde.
9
Sessar, K., A. Beurskens und K. Boers.

Wiedergutmachung als Konfliktregelungsparadigma?

Kriminologisches Journal, 18e jrg., nr. 2, 1986,
blz. 86-104 (BRD).
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Bij de "Wiedergutmachung" als strafrechtelijke
sanctie op wetsovertredend gedrag is de relatie tussen
dader en slachtoffer het kader waarbinnen schuldvereffening of compensatie voor aangedaan onrecht
plaats vindt. Het bevat zowel civielrechtellike elementen (zoals schadevergoeding) als strafrechtelijke
aspecten. De auteurs hebben in Hamburg eon enquete
gehouden over de acceptatie van de "Wiedergutmachung". In het artikel presenteren zij alleen de resultaten van het onderzoek onder de bevolking (N =4400,
respons 44 procent) en niet die van een enquete onder
veroordeelden. De resultaten wijzen op een acceptatie van de "Wiedergutmachung", zij het dat de mate
van acceptatie afhankelijk is van het delicttype. Tot
slot gaan de auteurs in op de victimisatiegevoelens
van de slachtoffers/respondenten, de behoefte aan
straf on de angst voor criminaliteit.
Met literatuuropgave.
10
Staples, W.G. Restitution as a sanction in juvenile
WW1.

Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 2, april 1986,
blz. 177-185 (USA).
Schadevergoeding in de vorm van eon financiele vergoeding of dienstverlening direct aan het slachtoffer
is de afgelopen tien jaar eon vecl toegepaste sanctie
geworden, zowel in het jeugdrecht als in het strafrecht voor volwassenen. Staples plaatst het verschijnsel schadevergoeding in de context van drie ontwikkelingen binnen het strafrecht: de individualisering van het jeugdstrafrecht, de toenemende aandacht
voor het slachtoffer en de vervaging van de grenzen
tussen het strafrecht en het privaatrecht. Doze ontwikkelingen ondermijnen als het ware de oorspronkelijke theoretische onderbouwing van schadevergoeding, aldus de auteur. Schadevergoeding voldoet niet
langer aan de klassieke doelstellingen van het strafrecht (socialisatie, leedtoevoeging, afschrikking en genoegdoening aan het slachtoffer). Volgens de auteur
mag men ook nauwelijks anders verwachten. Sociale
sanctionering, waartoe schadevergoeding gerekend kan
worden, moot geplaatst worden in de sociaal-historische context waarin zij is ontstaan. Met het veranderen van de samenleving verandert ook die context,
de sanctie zelf verandert echter niet (altijd) moo.

14

Verwoerd, J.R.A. Op zolek naar de juiste' strafmaat;
een hernieuwde verkenning van de besluitvorming
ten aanzien van zware strafzaken binnen de Nederlandse rechtspraak.
Tijdschrift voor eriminologie, 28e jrg., nr. 3, mei/juni
1986, blz. 111-127 (N).
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Op basis van het obseniatie-onderzoek naar de strafrechtelijke besluitvorming (`Gelet op de persoon van
de rechter', WODC, nri 58) door de meervoudige
kamer van de arrondisiementsrechtbank geeft de
auteur aan welke factoren minder of meer bepalend
zijn bij het vaststellen N4ri de op te leggen strafmaat.
De strafrechters krijgen veel informatie voorgeschoteld. Dikke dossiers met onvoldoende gestructureerde
informatie en langdurig io terechtzittingen maken dikwijls dat de rechters van de meervoudige strafkamer
naar verhouding zeer veel tijd besteden aan werkzaamheden voorafgaande aani de besluitvorming in de raadkamer. Tijdsbestedingsonderzoek wijst uit dat civiele
rechters gemiddeld veel meer tijd steken in de besluitvorming en in de motivering van het vonnis dan (meervoudige) strafrechters plegen te doen. Strafrechtelijke vonnissen worden in Nederland zelden anders
dan met een standaard-motivering afgedaan. De discussie over de strafmaat blijkt nogal resultaatgericht
te zijn; onderliggende b ileweegredenen worden slechts
uitgewerkt wanneer de door de drie rechters voorgestelde strafmaten nog0 uiteenlopen en aanleiding geven tot psychologische onzekerheid. Criminologische inzichten en strafrechtelijke filosofie6n spelen
geen waarneembare rol van betekenis in het overleg
en lijken voornamelijk te dienen als theoretische
bovenbouw voor de stupent. Hoewel de besluitvorming door de meervoudige strafkamer veel minder
sjablone-gewijs verloopt dan die door de politierechter
— om van de kantonrechter verder maar te zwijgen —
blijkt het vinden van dljuiste' strafmaat veelal niet
meer te zijn dan het w i gen van een beperkt aantal
persoons- en zaakgegevens en het globaal toetsen van
het eigen straftoemetir+beleid. Dank zij deze informatie-reductie kan gestroomlijnd beslist worden, vooral wanneer de rechters op elkaar ingesteld zijn. De
auteur is een voorstander van het hanteren en ontwik1
kelen van straftoemetings-checklijsten, zodat de
rechters meer houvast hebben om de aangeboden
informatie te screenen en tot een beredeneerde strafmaat te geraken. Tever4 wordt zo de buitenwereld
minder geconfronteerd met een per rechtbank soms
sterk verschillend straftoemetingsbeleid en krijgt men
meer inzicht in het waarom van afwijkende strafmaten.
Met literatuuropgave.

1

12
1
The watershed of juvenile justive reform; by B. Kris -

berg, J.M. Schwartz, P. itsky et al.
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 1, januari 1986,
blz. 5-38 (USA).

In 1974 werd de wetgeving met betrekking tot het
Amerikaanse jeugdstrafrecht grondig herzien. De
auteurs gaan na welke relevante ontwikkelingen zich
in het daaropvolgende decennium hebben voltrokken.
Zij stellen vast dat er sprake is van een ideologische
ommekeer. Vroeger lag de nadruk op de inhumane
aspecten van het jeugdstrafrecht en op dc-institutionalisering van jeugdige veroordeelden. De aandacht
gaat nu vooral uit naar de slachtoffers van jeugdcriminalitcit en effectieve vervolging van de plegers
daarvan. De auteurs belichten ook enkelc kwantitatieve ontwikkelingen in de toepassing van het jeugdstrafrecht. Het blijkt dat ondanks een afnemend aantal
jeugdige Amerikanen en een daarmee parallel lopende
daling van het aafital arrestaties van jcugdigen, het
aantal jeugdige gedetineerden niet is gedaald. Dit is
een gevolg van een verharding van de justitiele reactie
op jeugdcriminaliteit. Verder zijn niet-blanke jeugdigen een steeds groter deel gaan uitmaken van de
penitentiaire inrichtingsbevolking. Tot slot van hun
artikel pleiten de auteurs voor een benadering van het
jcugdstrafrecht waarin de gocdc elementen uit de •
vroegere en de huidige ideologic verenigd warden.
Met literatuuropgave.
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Criminologie
Zie ook nrs. 2c, 43,46,48,56 en 59.
13
Benson, M.L. Denying the guilty mind: accounting
for involvement in a white-collar crime.

Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz.
583-607 (USA).
Plegers van witteboordencriminaliteit staan bekend
om de wijze waarop zij crin slagen bun misdrijven
te rationaliseren en stigmatisering als misdadiger te
voorkomen. Welke technieken daarbij worden gehanteerd, is door de autcur onderzocht. Hij heeft daartoe
ongestructureerde vraaggesprekken gevoerd met 30
plegers van witteboordencriminaliteit. Deze interviews werden aangevuld met gegevens uit de dossiers
van 80 andere witteboordencriminelen, en met interviews van justitiele functionarissen. De ondervraagde
misdrijfplegers waren veroordceld wegens economische
delicten, varierend van fraude en overtreding van de
antitrust-wetgeving tot belastingwet-overtreding en
valsheid in geschriftc. Algemeen bleek dat de witteboordencrimineel het misdrijf als zodanig niet ontkent, maar wet de misdadige bedoeling die hij had.
Voorts bleken de verklaringen voor de criminele feiten
uitccn te lopcn en onder andere af te hangen van het
type misdrijf. De auteur bespreekt de meest voorkomende interpretaties die door de witteboordencriminelen van bun misdrijf worden gegeven. De functie
van dergclijke verklaringen is het teniet doen van de
identiteitstransformatie waarbij de betrokkene als
misdadiger wordt gestigmatiseerd.
Met literatuuropgave.

14
Bontekoe, E.H.M. De sol ciaal-leertheorie in crimino-

logisch perspectief.
Tijdschrijft voor crimin9logie, 28e jrg., nr. 3, mei/
juni 1986, blz. 137-152 (N).
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De auteur geeft aan hoe in de meeste criminologische
theorieen en visies meer Of minder expliciet een leertheoretische opvatting besloten ligt. Hoewel de sociaalleertheorie . niet specifiek op crimineel gedrag is
gericht, meent de auteur dat deze een geschikt conceptueel kader kan bieden Tor theorieen die wel specifiek delinquent gedrag ilIen verklaren. In het artikel
wordt eerst de inhoud an de sociaal-leertheorie van
Bandura uiteengezet. Vervolgens worden enige aspecten hiervan toegespitst o belangrijkste etiologische
theorieen binnen de criminologic, te weten: de labelingstheorie, de straintheorie, de controletheorie
en de culturele deviantietheorieen. Volgens de auteur
krijgen de verschillende concepten van deze vier
theorieen in het licht van de sociaal-leertheorie een
dynamischer karakter . 4n oorspronkelijk omdat zij
nu kunnen worden uitgedrukt in termen van subjectieve, individuele perceptieprocessen. De auteur concludeert dat de sociaal-le' ertheorie een fundamentele
theorie is over antecedehte en consequente determinanten van gedrag in het algemeen die tot nu toe te
weinig aandacht kreeg binnen het criminologische
denken.
Met literatuuropgave.
15
Campbell, A. Self-report of fighting by females; a

preliminary study.
British journal of criminology, 26e jrg., nr. 1,
januari 1986, blz. 28-461
De auteur merkt allereeist op dat veel vrouwenstudies
handelen over vrouwen als slachtoffer van geweld
en dat er maar weinig b i ekend is over vrouwen als
plegers van geweld. Om hierover meer aan de weet te
komen, ondervroegen zij Engelse meisjes en vrouwen
uit een aantal scholen (ill = 521), een opvoedingsinrichting (N = 60) en een gevangenis (n = 53) over
hun ervaringen met en pvattingen over het fysiek
uiten van agressie. De r i acties op de schriftelijk beantwoorde vragen in deze `selfrepore studie maakten
het de auteur duidelijk gat het verschijnsel veel vaker
voorkomt dan de criminaliteitsstatistieken aangeven.
Een onverwacht groot alntal vrouwen zei in het afgelopen jaar wel eens of m icerdere malen fysiek te hebben'gevochten. Onder de vrouwen bij wie dit het
geval was, bleek een hog van overeenstemming
over wat wel en wat niet is toegestaan en de gevolgen
bleven meestal beperkt tot schrammen en builen.
De aanleiding tot de vechtpartijen, voor het merendeel
met andere vrouwen, was veelal een kwestie van persoonlijke integriteit of loyaliteit met een afwezige
derde die zich op dat moment niet kon verdedigen.
Bij een vergelijking tussen de drie subgroepen in het
onderzoek bleken de schoolmeisjes die wel eens fysiek

vechten het meest to lijken op de meisjes/vrouwen in
de opvoedingsinrichting en de gevangenis.
Met literatuuropgave.
16
Cemkovich, S.A., P.C. Giordano and M.D. Pugh.
Chronic offenders: the missing cases in self-report
delinquency research.

Journal of criminal law and criminology, 76e jrg.,
nr. 3, herfst 1985, blz. 705-732 (USA).
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Criminologen nemen doorgaans aan, dat self-report
ondefzoek onder eon steekproef van jongeren in hun
woonomgeving en op scholen betrouwbare gegevens
oplevert over de verspreidingsgraad en de emst van
delinquent gedrag onder jeugdigen in het algemeen.
Men gaat van de veronderstelling uit, dat dergelijke
steekproeven een representatief aantal jeugdige delinquenten bevatten die regelmatig (zeer) zware delicten plegen (de zogenoemde chronic offenders). In dit
artikel betogen de auteurs dat in de gebruikelijke selfreport onderzoeken onder niet-gedetineerde
jongeren de atypische, zware delinquenten sterk
ondervertegenwoordigd zijn of vaak zelfs geheel ontbroken. Doze hypothese hebben zij getoetst in cen selfreport onderzoek onder 942 jongeren in hun woonomgeving on 254 gedetineerde jongeren. Op homogene
groepen chronische delinquenten uit beide steekproeven werden analyses uitgevoerd, die wezen op eon
statistisch significant zwaarder en frequenter criminecl gedrag onder de gedetineerde dan onder de,
overigens relatief weinige, niet-gedetineerde zware
delinquenten. De auteurs trekken hieruit de condosie dat een representatieve groep gedetineerde chronische delinquenten in betrouwbaar criminologisch
self-report onderzoek niet mag ontbreken, en dat
niet zozeer de verschillende achtergronden en de
labeling-processen jeugdige delinquenten in de justitiele molen doen belanden, maar vooral de ernst en
de frequentie van de door hen gepleegde delicten.
Met literatuuropgave.
17
Cook, P.J.

Is robery becoming more violent? An
analysis of robbery murder trends since 1968.

Journal of criminal law and criminology, 76e jrg.,
nr. 2, zomer 1985, blz. 480-489 (USA).
Beroving wordt gedefinieerd als `diefstal volbracht
d.m.v. krachtuitoefening of dreiging met lichamelijk
letsel'. In krantenberichten wordt van tijd tot tijd
gesteld dat 'rovers steeds gewelddadiger worden.'
Alvorens eon schuldige aan to wijzen voor doze toegenomen gewelddadigheid acht de auteur het noodzakelijk systematisch to onderzoeken of de gewelddadigheld bij berovingen daadwerkelijk is toegenomen.
Zijn studio richt zich voornamelijk op de zogenoemde
berovingsmoorden. De belangrijkste uitkomst van
de studio is, dat de geschatte verhouding van
berovingsmoorden tot berovingen zondcr moord
consistente toename vertoont in de periode 1968-

1983. De ratio stijgt tussen 1968 en 1973, blijft dan
tot 1979 op een relatief hoog niveau en daalt nadien
vrij sterk. Voordat deze resultaten door de auteur
werden vastgesteld, onderzocht hij eerst nog twee
hieraan gerelateerde trends: 1. de trend in het aantal
berovings- en andere moorden per (grote) stad en 2.
de trend in de aard van moorden begaan onder andere
omstandigheden. Het ortherzoek werd beperkt tot 51
van Amerika's grootste steden, uitgezonderd New
York. De gegevens warn afkomstig van de FBI
en het SHR (Supplementary Homicide Report).
Aan het eind van zijn t+oog concludeert de auteur
dat de angst, als zouden berovingen tegenwoordig
frequenter een fatale afloop voor het slachtoffer
hebben, weinig gegrond is.
Met literatuuropgave.
18
Crime, deterrence and rational choice; by I. Piliavin,

C. Thornton, R. Gartner et al. .
American sociological review, 51e jrg., nr. 1, februari
1986, blz. 101-119.
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Er is veel onderzoek gelaan naar het afschrikkingseffect van sancties op crimineel gedrag. Uit het daarbij dikwijls gehanteerde "rational choice model"
kozen de auteurs enkele minder vaak onderzochte
elementen voor hun studie, n.l.: wanneer een potentiele delinquent van plan is om een misdrijf te plegen
weegt hij de mogelijke kosten en baten van illegaal
gedrag tegen elkaar af en ook laat hij de gelegenheid
om de misdaad uit te voeren bij zijn beslissing meetellen. Bij het onderzoekk — waarvoor tussen 1975 en
1979 gegevens werden verzameld bij een project voor
langdurig werklozen — waren voornamelijk ernstig
criminelen betrokken. pp onderzoeksgroep (n = 3300)
bestond uit drie subgroepen: volwassen delinquenten,
volwassen drugsverslaafden en op school mislukte
adolescenten. De betro+enen hadden een lage ontwikkeling en een bepery arbeidsverleden. Zij waren
bij herhaling met justitlie in aanraking geweest,
gebruikten regelmatig dugs en dachten weinig kans
op legaal werk te hebben. Uit het onderzoek komt
naar voren dat formele risico's (arrestatie, verlies van
baan, gevangenzetting) en persoonlijkc risico's (verlies van relaties) geen in doed hebben op crimineel
gedrag. Wel van invloed leken de gelegenheid om een
misdrijf te plegen, een gering ontzag voor legale
bezigheden en de verwaChting meer te kunnen verdienen met illegale activiteiten.
Met literatuuropgave.

■
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Decker, S.H. and C.W. Kohfeld. Crimes, crime rates,

arrests and arrest ratios.jimplications for deterrence
theory.
Criminology, 23e jrg., nr. 3, augustus 1985, blz. 437450 (USA).
Er is reeds veel onderzoek geda'an naar de relatie tussen delinquentie en arrqtatie. Neemt het aantal arres-
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taties toe alt de criminaliteit toeneemt of leidt eon
toename van het aantal arrestaties tot eon daling
van de criminaliteit t.g.v. afschrikking? De resultaten
van verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen.
De auteurs stellen dat doze discrepantie voor eon belangrijk deel verklaard kan worden, uit het felt dat
sommige onderzoekers uitgaan van absolute aantallen en andere van de relatieve aantallen delicten (per
bevolkingsaantal) en/of arrestaties (per aantal gepleegde misdaden). Toepassing van doze laatste methode
zou tot onjuiste conclusies leiden omdat de gebruikte getallen onderling afhankelijk zijn. Om doze hypothese to toetsen, verrichten de auteurs regressieanalyses op de gegevens van de politie van St. Louis
(Missouri) over delicten en arrestaties tussen 1948
on 1978, zowel w.b. de absolute als w.b. de relatieve
aantallen. Rekening word ook gehouden met demografische factoren on de tijdsfactor. Er blijken duidelijke
verschillen: gebruik van absolute aantallen toont eon
positieve correlatie aan tussen het aantal gepleegde delicten on het aantal arrestaties, terwijI toepassing van
de relatieve aantallen voor de delicten beroving en inbraak een negatieve correlatie aantoont (statistisch
niet significant) maar w.b. moord con positieve correlatie (eveneens statistisch niet significant). Doze gegevens steunen, volgens de auteurs, de hypothese
dat het aantal arrestaties het aantal delicten volgt on
dat het afschrikkingseffect van arrestaties niet gemeten
kan worden m.b.v. de verhouding tussen arrestaties
on gepleegde delicten.
Met literatuuropgave.
20
Denno, D.W. Sociological and human developmental
explanations of crime: conflict or consensus?

Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz. 711741 (USA).
In eon poging sociologische on omgevings-verklaringen
voor criminaliteit to integreren met ontwikkelingsen biologische verklaringen word eon groot aantal
variabelen vanuit doze verschillende disciplines in verband gebracht met crimineel gedrag. In eon longitudinal studio werden bij 800 zwarte kinderen uit risicogroepen gegevens verzameld van voor hun geboorte tot
op 17-jarige leeftijd. Doze medische, psychologische,
sociologische, biologische en gedragsmatige gegevens
vormden de predictoren voor crimineel gedrag tussen
het 10de en 17de jaar. Correlationele analyses
geven aan dat, voor mannen en vrouwen, agressief
gedrag on disciplineproblemen op school de belangrijkste voorspellers zijn van herhaald crimineel gedrag.
• Voor mannen waren daarnaast schoolprestaties,
het inkomen van de ouders on de aan- of afwezigheid
van eon vader belangrijke voorspellers. Voor vrouwen
bleek dat niet het geval to zijn, maar was vroege lichamelijke ontwikkeling belangrijk alt voorspeller. De
auteur benadrukt de mogelijkheden om via onderwijsvoorzieningen kinderen met eon verhoogd risico beter

te begeleiden in hun adolescentie, door ze legitieme
manieren te bieden om zich te ontplooien.
Met literatuuropgave.
21
Adolescent sexual offenders: offender and
offense characteristics; by P.A. Fehrenbach,

W. Smith, C. Monasters i ky et al.
American journal of orthopsychiatry, 56e jrg.,
nr. 2, april 1986, blz. 2I25-233.
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Een niet onbelangrijk di eel van de sexuele misdrijven wordt gepleegt1 door adolescenten.
Om meer inzicht te krijgen in de daders zelf,
de soorten misdrijven, de frequentie waarmee
en de omstandigheden waaronder zij gepleegd
worden, verrichtte men van 1976-1981 een
onderzoek onder 297 Ijongens en 8 meisjes
beneden de 18 jaar me .G een gemiddelde leeftijd
van 15 jaar, die betrokken waren bij een speciaal
project voor jeugdige exuele delinquenten.
Uit het onderzoek blijkt, dat niet aanranding
van leeftijdsgenoten ali het typische sexuele
misdrijf van adolescerten beschouwd moet
worden. Veeleer zijn zij betrokken bij een breed
scala van sexuele delicten, waarbij onderscheid gemaakt words tussen "hands-on"
(by. aanranding) en "hands-off" (by. exhibitionisme) delicten. "Han4s-on" delicten komen
het meeste voor. Slachoffers zijn vooral kinderen onder de 12 jaar. Het betreft meestal
familieleden of bekendien. Het misdrijf wordt
vaak tijdens babysituren gepleegd. Naast sexuele delicten komen in veel van .de gevallen
andere delicten voor. Sociale, school- en gezinsomstandigheden zijn vaak ongunstig. Men bevindt zich in een isolerrient en zoekt zijn contacten vooral onder jongere kinderen of volwassenen. Het plegen vn sexuele delicten moet
gezien worden als een aanwijzing voor een gestoorde adolescente ontwikkeling met kans op
recidivisme.
Met literatuuropgave.
22
Fishman, L.T. Prisoner's' wives' in interpreta-

tions of male criminality and subsequent arrest.
Deviant behavior, 7e jrg., nr. 2, 1986, blz. 137158 (USA).
Eenendertig echtgenotes van gedetineerde mannen werden ge'interviewd (volgens de methode
van de gefundeerde theorievorming) over hun
opvatting over, ervarinen met en verklaring
voor het criminele gedrag en de arrestatie van
hun mannen. De reacti van de vrouwen op de
criminaliteit van hun rrannen blijkt veel overeenkomsten te vertonen met die van vrouwen
met een aan de drank zijnde, geestelijk gestoorde of lichamelijk geharidicapte partner. De

meeste vrouwen stellen het tang uit hun man
'crimineel' te noemen en zoeken de oorzaak
in factoren buiten bun man, zelfs veelal in zichzelf. Door hun man 'normaal' te noemen kunnen de vrouwen met hun man blijven omgaan
zonder dat het criminele of anderszins afwijkende gedrag een vitale factor in het huwelijk
wordt. De vrouwen zien zichzelf veelal als
traditionele echtgenotes die hun man moeten
steunen, wat die dan ook gedaan heeft. Zij
willen graag een conventioneel leven leiden
en veel van hen geloven dat ze hun man met
veel geduld en uithoudingsvermogen we! (weer)
op het rcchte pad krijgen. Naar de buitenwereld
toe probeert het merendeel van hen zelf wel
eon sociaal aangepast 'even te leiden, hetgeen
cchter vaak niet lukt.
Met literatuuropgave.
23
Gibbons, D.C. Juvenile delinquency: can social science

find a cure?
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 2, april 1986,
blz. 186-204 (USA).
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In deze bewerking van eon lezing, gehouden ter gelegenheid van de Fourth Asian-Pacific Conference on
Juvenile Delinquency in 1985, geeft de auteur een
overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de kennis van oorzaken van jeugddelinquentie
en de resultaten van de verschillende interventieprogramma's. Ondanks de grote groei in kennis van
diverse relevante factoren is er in de criminologic
geen sprake van eensluidende opvattingen rond de oorzaken en achtergronden van jeugddelinquentie. Geen
van de bestaande theoretische scholen heeft de verklaring gevonden, ondanks het feit dat soms anders
wordt gesuggereerd. Van de meerderheid van de verschillende interventie-programma's kan worden gezegd
dat zij weinig succesvol zijn gebleken. Volgcns
Gibbons hoeft dat goon reden te zijn alle verdere
activiteiten op het terrein van theorievorming en het
uitvoeren van interventie-programma's te staken. De
vooruitgang zal cchter slechts met kleine stapjes
kunnen geschieden en men moet voorzichtig zijn met
het aanbieden van oplossingen, opdat men niet meer
belooft dan men waar kan maken.
Met literatuuropgave.
24
Cove, W.R., M. Hughes and M. Geerken. Are uniform

crime reports a valid indicator of the index crimes?
An affirmative answer with minor qualifications.
Criminology, 23e jrg., nr. 3, augustus 1985, blz. 451501 (USA).
In slachtofferstudics wordt over het algemeen een
kritische houding aangenomen tegenover de Uniform
Crime Reports (UCR's) als indicator voor de omvang
van de criminaliteit, terwijI veelal niet of nauwelijks
wordt ingegaan op de (schijnbare) verschillen in meet-

resultaat tussen deze studies enerzijds en de officiele
criminaliteitsstatistieken anderzijds. De auteurs tonen
in dit artikel aan dat de veronderstelde verschillen tussen de criminaliteit die 1e UCR's en de slachtofferstudies weergeven, op een illusie berusten. Door
achtereenvolgens uitvoerig te• analyseren welke delicten in de UCR's en in slachtofferstudies (o.a. de studies
van het U.S. Census Bureau in 26 steden van de V.S.)
worden gemeten, welke methodologische fouten
hierbij kunnen optreden en welke de in de literatuur
gevonden correlaties tussen de delicten in de diverse
studies en in de UCR's zijn, komt men tot de conclusie
dat de UCR's wel een betrouwbare indicator vormen
voor de omvang van de ware criminaliteit. Omdat de
perceptie van crimineel edrag door de burgerij en de
politie parallel loopt, k9men meldingen van ernstige
delicten in de officiele ciijfers terecht. De grotere omyang van de criminaliteit die slachtofferstudies vaststellen, bestaat volgens de auteurs grotendeels uit
betrekkelijk triviale delieten en wordt w.b. ernstige
delicten zoals verkrachtling en zware mishandeling
voor een deel bepaald door interpretatieverschillen
t.a.v. de wettelijke delicisomschrijvingen.
Met literatuuropgave.
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25
Green, G.S. General deterrence and television cable
crime: a field experimetit in social control.
Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz.
629-645 (USA).
Het onderzoek waarover in dit artikel wordt gerapporteerd, betreft het afsch irikkingseffect van een officiele dreigbrief op diefstal van een abonneetelevisiesignaal. Het onderzoek yond plaats in een Amerikaans
stadje bij 3500 huishoudens die niet op het betreffende televisiesignaal waren aangesloten. Technisch kon
worden vastgesteld door welke huishoudens met behulp van speciale appar tuur het signaal toch werd
ontvangen; het ging om 2%. Deze huishoudens en een
controle-steekproef van huishoudens waar geen signaal clandiestien werd ontvangen, ontvingen een vragenlijst teneinde demografische gegevens te vergelijken. Vervolgens ontvingen de onderzoeksgroep en de
vergelijkingsgroep een officieel schrijven waarin een
controle op diefstal van het betreffende signaal werd
aangekondigd. Op ongeyeer tweederde van degenen
die het signaal illegaal 9ntvingen, had de brief een
afschrikkende werking.1Vrijwel steeds hield dit in dat
men trachtte het misbruik te verbergen. Toen na zes
maanden opnieuw eenl technische controle op
misbruik plaatsvond, bleek de afschrik king nog steeds
effectief te zijn.
Met literatuuropgave.
26
Hayes, S.C. and W.L. Walker. Intellectual and moral
development in offende ri s: a review.
Australian and New ZeOand journal of criminology,
19e jrg., nr.1., 'mart 1986, blz. 53-64.

De auteurs presenteren eerst een aantal theorieen uit
de psychologie die de oorzaken van criminaliteit
zoeken in de intellectuele en morele ontwikkeling
van wetsovertreders. De basis van het merendeel van
de studies over de cognitieve en morele processen bij
wetsovertredend gedrag wordt geleverd door de theorieen van Piaget en Kohlberg. Onderzoeken bij kinderen en adoleseenten hebben aangetoond dat er tussen
delinquenten en niet-delinquenten verschillen kunnen
bestaan in intellectuele capaciteiten en het vermogen
tot morele oordeelsvorming. De gezinssituatie speelt
ecn belangrijke rol bij de geringere geestelijke ontwikkeling van delinquenten. Belangrijke aspecten hierbij zijn de disciplineringstechniek van de ouders, hun
openheid en de mogclijkheid om morele dilemma's
door te praten. Ben andere belangrijke invloed in het
socialisatieproces gaat uit van de 'peer-group'. Tot
slot stellen de auteurs dat theoretische inzichten over
de menselijke cognitieve en morele ontwikkeling van
Mang kunnen zijn bij het opstellen van resocialisatieprogramma's. Met het oog hierop is echter volgens
hen wel meer multifactorieel opgezet onderzoek
nodig.
Met literatuuropgave.
122 44

27
Hellman, D.A. and S. Beaton. The pattern of violence
in urban public schools: the influence of school and
community.
Journal of research in crime and delinquency, 23e jrg.,
nr. 2, mei 1986, blz. 102-127 (USA).
De auteurs doen verslag van ecn onderzoek naar de
mate waarin criminaliteit op scholen samenhangt
met ofwel kenmerken van de school ofwel kenmerken
van de omringende gemeenschap. De analyse had betrekking op alle 120 openbare scholen in Boston,
varierend van basisscholen tot "high schools". Voor
elk van deze scholen werden gegevens verzameld met
betrekking tot schoolverwijderingen van leerlingen
gedurende het schooljaar 1982/83. Net bleek dat de
verwijderingspercentages correleerden met konmerken
van de omgeving. Zo werden leerlingen vaker van
school verwijderd in gebieden met hogere criminaliteitsniveaus. Lagere verwijderingspercentages werden
gevonden in stabiele gemeenschappen met traditionele
gezinsstructuren. Ook schoolkenmerken bleken van
belang te zijn; dat gold met name voor de zgn. "middle
schools". Daar bleek het aantal leerlingen per leerkracht de belangrijkste factor. Op de "high schools"
oefent de omringende gemeenschap een veel sterkere
invloed uit op de schoolcriminaliteit. Door de auteurs
wordt dit toegeschreven aan buitenstaanders die illegaal het schoolterrein binnendringen en het schoolklimaat negatief beInvlocden.
Met literatuuropgave.

28
Klein, M.W. Labeling theory and delinquency policy.
Criminal justice and behavior, 13e jrg., nr. I, maart
1986, blz. 47-79 (USA).
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De labelingstheorie houldt zich bezig met de rol die
stigmatisering kan spelen bij de instandhouding van
afwijkend gedrag: de +ctie van de maatschappij
op afwijkend gedrag kan nieuw wangedrag oproepen
en tot een criminele carriere leiden. In dit artikel
wordt nagegaan welke lelementen uit de labelingstheorie van belang zijn vioor een goed preventiebeleid.
Uitgangspunt van het onderzoek was een paradigma
met de volgende vier ele lmenten:
1) verschillende soorten maatregelen (verwijzing naar
het rechtssysteem, de s9ciale hulpverlening of vrijlating) in verband gebraht met 2) feitelijke stigmatisering (label encapsulataon), 3) de eigen perceptie
van stigmatisering (label acceptance/rejection) en
4) later gedrag. Via een experiment met 306 jeugdige
delinquenten, op wie de verschillende maatregelen
toegepast werden, werd het waarheidsgehalte van
het paradigma nagegaan. Het blijkt, dat jeugdige delinquenten, blank, vrou)v, uit een hoger milieu en first
offender iets gevoeliget zijn voor stigmatisering.
De verschillende maatregelen leiden tot verschil in
feitelijke stigmatisering en kans op recidivisme, maar
niet tot verschil in eigeni perceptie van stigmatisering
en daaruit voortvloeiend later gedrag, behalve op juridisch gebied. Volgens de auteur is met zijn onderzoek de bruikbaarheid an zijn "labeling paradigma"
voor verdere studie en b leleid enigermate aangetoond.
Met literatuuropgave.
29
Krahn, H. and L.W. Kennedy. Producing personal
safety: the effects of crime rates, police force size
and fear of crime.

Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz.
697-641.
In dit onderzoek is nagegaan welke factoren van
invloed zijn op het treffen van criminaliteits-preventieve maatregelen door burgers. De analyse vond plaats
op geaggregeerd niveaul waarbij 23 Canadese steden
de onderzoekseenheden vormden. Onafhankelijke variabelen in het onderzol ek waren de lokale misdaadfrequenties, de omvang van de politiemacht en een
aantal grondkenmerken van de betreffende steden.
De afhankelijke variable in het onderzoek was het
criminaliteits-preventier gedrag. De gemiddelde angst
voor criminaliteit werd als intermediaire factor in het
onderzoeksmodel geintroduceerd. Beide laatstgenoemde variabelen warn ontleend aan een steekproefonderzoek van attituden en gedrag dat de Canadese •
overheid tegen het einde van de zeventiger jaren in
stedelijke gebieden had laten verrichten. Met behulp
van bi- en multivariate analysetechnieken werd een
positieve samenhang vestgesteld tussen het treffen
van preventieve maatregelen en angst voor criminaliteit
en een negatieve correlittie met de grootte van het
politie-apparaat. De auteurs concluderen dat de
omvang van de stedelijke criminaliteit de mate van
criminaliteitspreventie door de burgers zelf befnvloedt,
zowel direct als indirect (via vrees voor criminaliteit).
Met literatuuropgave.

30
ICrikorian, G. Prevention as a strategy for combating
urban crime.

1226

International criminal police review, 41e jrg., nr. 396,
maart 1986, blz. 71-80.
De auteur begint zijn artikel met een beschouwing
over de verhouding tussen wetshandhaving enerzijds
en misdaadpreventie en de rol van sociale controle
in een gemeenschap anderzijds. Hij behandelt de
verschillende facetten van straffen en gaat nader
in op het onderwerp preventie, waarbij hij onderscheid
maakt tussen passieve preventie (het beschermen van
personen) en actieve prcventie (gericht op degenen
die schade veroorzaken). Afschrikking en overreding
zijn twee facetten van deze laatste strategie. De overredende methode wordt gebruikt bij resocialisatie
in geval van opvoedkundige verwaarlozing, die over
het algemeen alt een beslissende factor bij crimineel
gedrag wordt gezien. Een goed preventiebeleid is gericht op versterking van de sociale controle om orde
en samenhang in cen groep te bevorderen. Actieve
participatie van de gemeenschap is hiervoor nodig.
Alt voorbeeld beschrijft de auteur een geslaagd veldexperiment, uitgevoerd van 1981-1983 in een nieuwbouwwijk van Marseille (Fr.) die wordt bewoond
door een immigrantenbevolking. De wijk is gelegen
bij een industriegebied en had v66r het experiment
een slechte reputatie. Er vonden veel agressieve delicten plaats, met name tegen werknemers en bezoekers
van het industriecomplex. Politieoptreden had vaak
een negatieve uitwerking. Vanuit de gemeenschap
zelf kwamen uiteindelijk, na ovcrleg tussen alle betrokken partijen, initiatieven om de situatie te verbeteren.
Organisaties (o.l.v. oudere broers') werden opgericht
om resocialisatie en sociale controle te bevorderen
waardoor de discipline in de wijk en de vciligheid in
het industriegebied hersteld werden. De politic was
hierbij voor supervisie op de achtergrond beschikbaar.
Met literatuuropgave.
31
Lewis, D.E. The general deterrent effect of longer
sentences.

British journal of criminology, 26e jrg., nr. 1,
januari 1986, blz. 47-62.
In dit artikel wordt onderzocht in welke mate de
gevangenisstraf als afschrikkingsmiddel kan gelden
ter verlaging van het criminaliteitsniveau. De auteur
presenteert eerst enkele studies waarin getracht wordt
de afschrikkende werking van de gevangenisstraf te
bepalen. De meeste van deze onderzoeken ondersteunen de afschrikkingshypothese, nl. dat hogere straffen de criminaliteit doen afnemen. De auteur gaat
vervolgens in op een aantal moeilijkheden die bij dit
soort onderzoek een rol kunnen spelen. Hij stelt dat
criminaliteitsstatistieken een aantal manco's kunnen
vertonen en wijst in dit verband op factoren als meetfouten, de interpretatie van de resultaten en de opzet
van de onderzoeken. Hij wijst bijv. op het zogeheten
'opsluitingseffect': dit geeft aan dat de reductie van

het criminaliteitsniveau pok te wijten kan zijn aan het
feit dat veroordeelden geen misdrijven kunnen begaan
in de periode dat zij inLde gevangenis verblijven. Na
een afweging van alle ev i ntuele verstorende elementen
in verrichte onderzoeken komt hij echter toch tot de
conclusie dat criminelen op de strafrechtelijke interventie reageren en dat hogere straffen preventief
werken.
Met literatuuropgave.
32
Morash, M. Gender, per group experiences, and

seriousness of delinqueni cy.
Journal of research in crime and delinquency, 23e jrg.,
nr. 1, februari 1986, blz. 43-67 (USA).
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Verschillende criminologische theorieen veronderstellen dat het geslacht van een jongere en zijn of haar
lid maatschap van bepaalde groepen leeftijdsgenoten
grote invloed hebben opi de mate waarin deze jongere
delicten zal plegen. Dit artikel rapporteert een onderzoek naar de vraag in hoeverre de invloed van het geslacht op de ernst van 4 gepleegde delicten bepaald
wordt door de ervaringen van de jongere in 'peer'groep verband. Worden ineisjes bijv. delinquenter wanneer ze zich bij een jongensgroep aansluiten?
Regressie-analyse op de gegevens uit 588 interviews
met adolescenten uit twee typen stedelijke gebieden
geeft aan dat het geslacht van de jongere vooral van
invloed is op de keuze van de groep waar men bij
wit horen, en nauwelijks direct van invloed is op de
ernst van de aggressieve lof vermogens-delicten. Meisjes
behoren tot minder delinquente groepen dan jongens
en plegen daardoor minder ernstige delicten. De auteur
concludeert dat de voornamelijk op mannen gerichte
'gang' theorieen minder l bruikbaar zijn voor het verklaren van delinquent gedrag dan de meer algemene
theorieen over groepsprbcessen. Hij stelt dat toekomstig onderzoek vooral gericht dient te zijn op factoren
die bepalen bij wat voor soort groepen jongeren zich
aansluiten.
Met literatuuropgave.
33
Mulvey, E.P. and J.F. LaRosa. Delinquency cessa-

tion and adolescent de4lopment: preliminary data.
American journal of orthopsychiatry, 56e jrg., nr. 2,
april 1986, blz. 212-224.
Het is bekend, dat criniineel gedrag van jeugdigen
afneemt naarmate men1verder in de adolescentie
komt. Eerdere onderzo kers hebben gewezen op de
invloed van factoren altet afnemen van drugsgebruik,
carriere maken, het vor en van relaties en het plaats
vinden van ingrijpende gebeurtenissen in iemands
leven. Om meer inzicht e krijgen in het proces en de
inhoud van deze veranderingen voerden de auteurs
een retrospectief onderzoek uit onder 10 jongeren
van 15-20 jaar met een crimineel verleden, die een
belangrijke verbetering in gedrag te zien gaven. Via
interviews, zelfrapportage en sociaal-netwerkmetingen

ging men na wat de aard van de misdrijven, de maatschappelijke achtergronden en de activiteiten en relaties voor en na de beeindiging van het criminele
gedrag waren. In de vroegere periodc trok men op in
grotere groepen zonder speciale bezighcid, werd er
meer alcohol en drugs gebruikt, werd er veel gespijbeld en maakte men zich schuldig aan vandalisme.
Als de grote ommekeer wordt vooral gezien: het
moment van herbezinning op de eigen levenswijze
en een bewuste keuze voor gedragsverandering. De
auteurs beschouwen dit als een natuurlijk proces bij
het volwassen wordcn en wijzen op het belang van
verder onderzoek naar factoren, die dit proces kunnen
oproepen en bcvorderen.
Met literatuuropgave.
34
Pinerner, K. The dangers of dependency: new findings
on domestic violence against the elderly.

Social problems, 33e jrg., nr. 2, december 1985,
blz. 146-158 (USA).
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Onderzocht zijn twee mogelijke verklaringen voor de
mishandeling van bejaarden binnen het gezin. Ten
cerste: met het ouder worden komt men binnen het
gezin in een steeds afhankelijker positie, hetgeen cen
extra belasting voor de jongere gezinsleden is, hetgeen
tot geweld leidt. Ten twecde, het tegenovergestelde:
toenemende (financiele) afhankelijkheid van jongere
gezinsleden ten opzichte van hun ouders leidt ertoe
dat die gezinsleden zich machteloos voelen, hetgeen
tot uiting komt in het gebruik van geweld. De resultaten uit interviews met 42 mishandelde en 42 vergelijkbare niet-mishandelde bejaarden tonen aan dat de
tweede verklaring waarschijnlijker is. Mishandelde
bejaarden zijn niet meer hulpbehoevend dan nietmishandelde bejaarden. Daarentegen blijken de gezinslcden van mishandelde bejaarden financieel en huishoudelijk meer van die bejaarden afhankelijk dan de
gezinsleden van niet-mishandelde bejaarden. Het bead
dat uit de interviews naar voren komt is dat van de
bcjaarde vrouw, die mishandeld wordt door een afhankelijk kind, en in mindere mate door een gehandicapte cchtgenoot. De auteur doet enkele suggesties
voor preventieve maatregelen.
Met literatuuropgave.
35
Rosen, L Family and delinquency: structure or function?

Criminology, an interdisciplinary journal, 23e jrg.,
nr. 3, augustus 1985, blz. 553-573 (USA).

Er is reeds veel onderzoek verricht naar de rol van het
gezin bij het ontstaan van criminaliteit, zowel wat
betreft de structuur (b.v. scheiding van de ouders)
als functioneel (by. relatie met de ouders). Over de
onderlinge samenhang van deze factoren is weinig
bekend. De autcur beschruft ecn onderzoek hiernaar.
Hij verzamelde de gegevens van 532 zwarte en 502
blanke 14-jarige jongens (steekproef onder de school-

gaande jeugd in Philadelphia, 1970/1971). De gegevens
werden bewerkt met de A(utomatische) I(nteractie)
D(etectie), een statistische analyse die speciaal gericht
is op het opsporen van niet vermoede samenhang van
verschillende variabelen. Bij de zwarte jongens bleek
de vader-zoon verhouding de belangrijkste op zich
zelf staande factor bij hct vOOrkomen van crimineel
gedrag. Het grootste delictpercentage werd onder
hen aangetroffen bij jongens uit de lage sociale klasse
met een slechte vader-zOlon relatie, het kleinste bij
jongens met een goede relatie met hun vader en afkomstig uit een klein gezn. Onder de blanke jongens
werd de meeste delinquentie aangetroffen bij jongens
uit grote gezinnen van de lage sociale klasse en weinig
delinquentie bij 'middle-lass' jongens wier vader in
het gezin aanwezig was. Bij de zwarte jongeren lijken
zowel gezinsstructuur as -functie van belang, bij
blanke voornamelijk de gezinsstructuur. Dit verschil
zou men kunnen verklaren door verschillende invloeden uit het bredere mil*u. De controverse over het .
relatieve belang van gezinsstructuur versus gezinsfunctie wordt door dit type onderzoek niet opgelost.
Empirisch explorerend Onderzoek lijkt volgens de
auteurs hierbij zinvoller dan het testen van hypotheses.
Met literatuuropgave.
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36
Shorts, I.D. Delinquenc by association? Outcome
of joint participation bylat-risk and convicted youths
in a community-based kogramme.

British journal of criminelogy, 26e jrg., nr. 2, april
1986, blz. 156-163.
In een veldexperiment ging de auteur na of jongeren
van ongeveer 17 jaar, met een verhoogd risico om
delinquent te worden (gezien hun problemen op
school, etc.) meer en zwardere delicten gaan plegen
na een periode van intensief contact met veroordeelde
delinquenten. Vier groepen jongeren zijn in het onderzoek betrokken, waarvdin twee groepen deelnamen
aan een maatschappelijk preventieprogramma tegen
criminaliteit (43 veroordeelden en 31 risico-jongeren)
en waarvan de overige twee groepen op de wachtlijst werden geplaatst v4r het programma (19 veroordeelden en 17 risico-jongeren). Het preventieprogramma bleek geen effect te hebben op het delinquente
gedrag van de reeds ver ordeelde jongeren. Des te
opmerkelijker was de constatering dat de twee groepen
risico-jongeren na 16 malianden niet van elkaar bleken
te verschillen in het aantal gepleegde delieten: de
interactie met de veroOrdeelde jongeren heeft de
risico-jongeren dus niet tot het plegen van (meer)
delicten aangezet. Ook de duur van het contact bleek
niet van invloed te zijn cip het aantal delicten dat de
risico-jongeren na afloop van het programma hadden
gepleegd. De auteur veronderstelt dat contacten tussen
beide groepen jongeren Toorafgaande aan het programma al bepaald hebben in hoeverre de risico-jongeren
een delinquent gedragspatroon zouden ontwikkelen.
Met literatuuropgave.

37
Wells, LE. and J.H. Rankin. The broken homes model
of delinquency: analytic issues.

Journal of research in crime and delinquency, 23e
jrg., nr. 1, februari 1986, biz. 68-93 (USA).
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In de criminologische literatuur en het criminologisch
onderzoek is veelvuldig een verband gelegd tussen
het verschijnsel gebroken gezin en delinquentie. De
auteurs menen dat een systematische conceptuele
verheldering van het gebroken gezin als een sociologische variabele tot nu toe heeft ontbroken. In een
analyse van het begrip komen zij tot de conclusie dat
het een complexe combinatie is van verschillende
analytische componenten en niet een eenvoudige
dichotomie: gebroken of intact. Behalve dat zij
een analytische verheldering van het begrip gebroken
gezin geven, doen de schrijvers ook een poging am een
causaal model te ontwikkelen dat het verband tussen
gebroken gezin en delinquentie verklaart. Tot slot
van het artikel wordt aandacht geschonken aan methodologische kwesties die een rot spelen bij de empirische toetsing van het gebroken gezin model. Met
name wordt ingegaan op de meting van de in het
model gespecificeerde variabelen.
Met literatuuropgave.
38
Ziegenhagen, E.A. and D. Brosnan. Victim responses
to robbery and crime control policy.

Criminology, 23e jrg., nr. 4, november 1985, blz.
675-695 (USA).
De algemene opvatting is dat men zich als slachtoffer
• van een beroving beter passief kan opstellen dan zich
actief te verzetten. Door tegemoet te komen aan de
eisen van de overvaller, zou men zichzelf lichametijk
letsel kunnen besparen. Dit onderzoeksartikel stelt
de vraag aan de orde in hoeverre slachtoffers bij
kunnen dragon aan het beteugelen van de criminaliteit
door zich juist wel actief te verzetten, waardoor het
plegen van berovingen minder gemakkelijk wordt en
minder lonend. Analyse van de gegevens over 3679
berovingen, verkregen uit een criminaliteitsonderzoek
in 13 grote Amerikaanse steden, toont aan dat in
veel gevallen actief verzet van het slachtoffer Met resulteerde in lichamelijk letsel. Vooral wanneer de overvaller geen vuurwapen had, was men in een aanzienlijk aantal gevallen succesvol in het voorkomen van
enig letsel of verlics. Oak blijkt dat een passieve opstetting van het slachtoffer niet garandeert dat hem of
haar lichamelijk letsel bespaard blijft. De auteurs
benadrukken dat er voor (potentiele) slachtoffers
een grotere rol is weggelegd in het beteugelen van de
misdaad dan vele overheidsfunctionarissen wellicht
denken.
Met literatuuropgave.
•

Gevangeniswezen
39
Cullen, F.T. The privatization of treatment: prison
reform in the 1980's.

Federal probation, 50e jrg., nr. 1, maart 1986, blz.
8-16. (USA).

1231

Gedurende de laatste tieU jaar is het idee dat vernieuwing mogelijk is in de strafrechtelijke justitiele arena
onder druk komen staan t De auteur analyseert uitvoerig de stand van de discussie in de linkse en rechtse
politieke kampen. Hij cohstateert dat er sprake is van
pessimisme en verlammmg aan de linkerzijde. De
conservatieven schoven met veel enthousiasme de
`selectieve hechtenis' (selective incapacitation) naar
voren. Het feit dat instrupenten hiervoor nog ontbreken, doet voor het betoog niet ter zake, stelt de
auteur. Belangrijk is dat een oplossing wordt gezocht.
De auteur pleit ervoor de waarde van de resocialisatie niet uit het oog te +liezen en geeft vervolgens
aan hoe dit streven opnieuw tot de geldende ideologie
gemaakt kan worden (rekening houdend met de sociopolitieke situatie). Hij baiseert zich daarbij op het idee
van privatisering van (delen van) het correctionele
systeem, iets wat in de ys al enige opgang maakt.
Vijf elementen lijken van belang: 1) doel moet zijn
dat de aanpak van de overtreder zo effectief mogelijk
gerealiseerd wordt; 2) het bedrijfsleven kan vaak
taken effectiever uitvoeren dan de overheid; daarom
heeft het zin te onderzOl eken hoe dit ingeschakeld
kan worden; 3) het aantial taken dat de privesector
op zich neemt, kan varieren van heel globaal tot zeer
specifiek; 4) het contract met een onderneming moet
duidelijke (kwaliteits)normen bevatten; een en ander
moet op heldere wijze gedvalueerd kunnen worden;
5) privatisering lijkt tot mislukken gedoemd als het
een methode wordt om te bezuinigen. De auteur bespreekt uitgebreid de vOor- en nadelen van dit voorstel. Hij gaat onder meer na hoe controle- en behandelfunctie effectief gescheiclen kunnen worden. Realisering van zijn plan zal yolgens hem een nieuw elan
opleveren voor de ontvi vikkeling van ideeen. De
nadelen lijken te liggen m weerstand bij het personeel
en het gevaar dat de ethiek opzij gezet wordt voor
het financiele gewin.
Met literatuuropgave.
40
Sociotherapeutic treatment of delinquents in prison;
by M.J. de Montmollin, E
1 . Zimmermann, J. Bernheim
et al.

International journal of offender therapy and comparative criminology, 30e jrg., nr. 1, 1986, blz. 25-34.
De auteurs beschrijven le resultaten van een sociotherapeutisch programma in het Huis van Bewaring
Champ-Dollon te Geneve. Het heeft een gemiddelde
populatie van 230 gedetineerden die in afwachting
zijn van hun proces, en een jaarlijkse 'turnover' van
2000 personen. Het programma is opgezet vanuit de

medische dienst en bestaat onder meer uit groepsdiscussies, creatief Werk en sociale vaardigheidstraining. In de periode 1979-1982 namen 69 personen
deel, gemiddeld gedurende drie maanden. Selectiecriteria waren: angst, dcpressie, geweld, gevoelens
van falen, hulpeloosheid, gestoorde persoonlijkheid,
chaotische levensgeschiedenis, gebrek aan toekomstvisie, slechte realiteilszin en de wens om lets in bun
leven te veranderen. Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst en een beperkt aantal interviews
werd het programma geevalueerd. Conclusies waren
onder meer: 1) in cen Huis van Bewaring is een
klimaat te handhaven dat gebaseerd is op de principcs
van een therapeutische gemeenschap; bewaarders
kunnen hierbij goed ingezet worden; 2) gedetineerden
met ernstige persoonlijkheidsstoornissen profiteren
van het programma; hun gevoel van welbevinden
neemt toe en de kans op agressief gedrag neemt af;
3) de sociale vaardigheden van de deelnemers nemen
toe; 4) de professionele identiteit van het betrokken
personeel wordt niet ongunstig beinvloed; het toegenomen contact met de gevangenen plaatst hen wel
wat apart van collega's. Over effecten op lange termijn
valt nog geen uitspraak te doen.
Met literatuuropgave.
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41
Tech, H. and K. Adams. Pathology and disruptiveness
among prison inmates:

Journal of research in crime and delinquency, 23e
jrg., nr. 1, februari 1986, blz. 7-22 (USA).
Hoofdyraag van het onderzoek dat in dit artikel wordt
besproken, is de mate waarin gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen vaker disciplinaire problemen opleveren binnen een penitentiaire inrichting.
Het onderzoek had betrekking op Ole mannelijke
gedetineerden (ruim 9000) die in de loop van 13
maanden in 1982 en 1983 waren ontslagen uit een
gevangenis in de staat New York. Van hen werden
gegevens verzameld over o.a. regelovertredingen
binnen de inrichting(en), eventuele psychiatrische
problematiek en diverse achrergrondkenmerken. Er
bleek een verband te bestaan tussen geestelijke stoornis en regelovertredend gedrag. De aard, de ernst en het
chronische karakter van de psychische problematiek
bleken in dat verband van belang te zijn. De auteurs
interpreteren de samenhang tussen geestesstoornis
en regelovertredend gedrag in termen van het onvermogen van gestoorde gedetineerden om op een
adequate manier het hoofd te bieden aan de penitentiaire omstandigheden.
Met literatuuropgave.
42

Veneziano, C. and L. Veneziano. Classification of
adolescent offenders with the MMPl: an extension
and cross-validation of the Megargee typology.
International journal of offender therapy and comparative criminology. 30e jrg., nr. 1, 1986, blz. 11-23.
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In het gevangeniswezenlis classificatie,,zowel in de
theorie als in de praktijk, de methode door middel
waarvan getracht wordt gedifferentieerde zorg tot
stand te brengen. Daarbij is het belangrijk dat het te
hanteren classificatiesysteem snel en economisch
is en zo weinig mogelijk belastend voor het personeel.
Op dit moment is er voor jeugdigen geen systeem
dat aan deze criteria voldoet. De auteurs laten diverse
systemen de revue pas+en waarbij de vereiste tijd
en menskracht vaak het knelpunt blijkt te vormen.
In hun onderzoek gaan ze na of de MMPI, een objectieve en empirisch ontwikkelde persoonlijkheidsvragenlijst, die m.b.t. atiname en scoring weinig tijd
vergt, ook op jongeren toepasbaar is. Daarbij baseren
zij zich op eerder onderzoek van Megargee c.s. waaruit
tien persoonlijkheidstyr!.en naar voren komen die
onder mannelijke gevanienen vaak worden aangetroffen. Deze typologie wordt kort besproken. De onderzoekers namen de MMPI af bij 251 in een inrichting
opgenomen jongeren vatt 12 tot 15 jaar. Bij het scoren
hanteerden zij de normen voor adolescenten. 94%
van hun onderzoeksgroep bleek met de MMPI te classificeren. De verdeling o'er de tien typen was echter
afwijkend: 42% viel binnen een type. Dit lijkt samen
te hangen met methodologische problemen. Mogelijk
zijn op grond van de vercleling over de typen uitspraken te doen over het ontstaan van het gedrag. Al
met al achten de auteur het instrument veelbelovend.
Met literatuuropgave.
43
Whitehead, J.T. and C.A. Lindquist. Correctional

officer job burnout: a p4th model.

Journal of research in crime and delinquency, 23e jrg.,
nr. 1, februari 1986, biz! 23-42 (USA).
De auteurs hebben doorlmiddel van een zogenaamde
pad-analytische benadering de invloed van een aantal
factoren op het `afbranden' van bewarend gevangenispersoneel onderzocht. Onder `afbranden' wordt
een proces van emotionele uitputting en cynisme
verstaan dat vaak voorkomt bij individuen die met
mensen werken. Het anal lytisch model dat aan het
onderzoek ten grondsla lag, omvatte als verklarende
factoren de mate van contact met gedetineerden,
gebrek aan inspraak op het werk, leeftijd, gebrek
aan sociale steun, stress en gebrek aan arbeidssatisfactie. De voor het onderzoek benodigde gegevens
werden verkregen door pliddel van een schriftelijke
enquete onder een steekproef van 364 bewaarders
uit de penitentiaire inr 11chtingen in Alabama. De
enquete vond plaats in 984. De belangrijkste bevindingen van de pad-analyse waren dat de contacten met
gedetineerden nauwelijks van invloed zijn op het
'afbranden% het effect an bestuurlijke praktijken
is daarentegen bijzonder groot. Dit wijst er volgens
de auteurs op dat de we om het `afbranden' te bestrijden die van organisatorische verandering is.
Met literatuuropgave. 1

Reclasse ring
44
Liebrich, J., B. Galaway and Y. Underhill. Community
service sentencing in New Zealand: a survey of

users.

Federal probation, 50e jrg., nr. 1, maart 1986, blz.
55-64 (USA).

1234

Dienstverlening als straf voor delinquenten werd in
Nieuw Zeeland in 1981 ingevoerd. De straf varieert
van 8 tot 200 uur onbetaalde dienstverlening aan een
charitatieve of overheidsinstelling. De uitvoering
wordt begeleid door dc afdcling reclassering van het
Ministerie van Justine. Met de introductie van deze
straf werd een vijfde mogelijkheid gecreeerd naast
gevangenisstraf, periodieke inbewaringstelling (residentied en niet-residentieel), voorwaardelijke veroordeling en boete. In dit artikel wordt verslag gedaan van
de uitvoering van de nieuwe strafvorm, onderzocht
middels gestructureerde interviews met reclasseringsambtenaren, rechters, veroordeelden en vertegenwoordigers van de instellingen vvaar de straf wordt voltrokken. Doe was onderzoek naar de mate van overeenstemming over de doelstellingen van de straf en naar
de wijze waarop deze in diverse reclasseringsdistricten wordt uitgevoerd. Er werden ruim 200 interviews
afgenomen. Door omstandigheden was de onderzoeksgroep niet helemaal represcntatief. Over het algemeen
werd de straf positief gewaardeerd. De auteurs concludcren onder meer dat, hoewel de straf bedoeld was als
alternatief voor gevangenisstraf dienstverlening vooral
fungeert als alternatief voor andere straffen. Er waren
verschillende meningen over de zwaarte van de straf.
Met name dit punt verdient volgens de auteurs meer
aandacht. Ook bleek er verschil tussen de regio's en
de mate waarin overtreders betrokken werden bij het
vinden van een plaats om de straf te voltrekken.
Met literatuuropgave.
45
Lundman, R.J. Beyond probation: assessing the
generalizability of the delinquency suppression effect
measures reported by Murray and Cox.

Crime and delinquency, 32e jrg., nr. I, januari 1986,
blz. 134-147 (USA).
Murray en Cox hebben in de tweede helft van de
zeventiger jaren onderzoek gedaan naar het zogeheten
onderdrukkings-effect van justitiele interventies. Dit
effect wordt gemeten door de mate van delinquentie
voorafgaand aan en .volgend op de interventie te
vergelijken. In een onderzoek naar de uitwerking van
justitiele interventies bij jeugdige delinquenten werd
zowel een criminaliteitsonderdrukkend effect vastgesteld van institutionele opvang als van participatie
in een niet-residentieel behandelingsprogramma. Het
afschrikkingseffect van plaatsing in een penitentiaire
inrichting was daarbij het sterkst. De auteurs van het
onderhavige artikel hebben door middel van een secundaire analyse van de resultaten van twee overeenkomstige evaluatiestudies uit het verleden, het onderzoek

van Murray en Cox gerepliceerd. De resultaten van
deze replicatie bevestigen het criminaliteits-onderdrukkende effect van jiistitiele interventie. In tegenstelling tot de bevindingen van Murray en Cox bleek
het effect van een nietiresidentieel behandelingsprogramma echter even gr ot als dat van institutionele
opvang.
Met literatuuropgave.

Psychiatrische zorg
46
Menninger, K.A. Mental retardation and criminal
responsibility: some t4ughts on the idiocy defense.
International journal of, law and psychiatry, 8e jrg.,
nr. 3, 1986, blz. 343-35;7.
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In het verleden werd bij de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid voor een begane misdaad geen
onderscheid gemaakt tui ssen psychische stoornissen en
geestelijke retardatie, lioewel deze twee toestanden
wezenlijk verschillen. 19 dit artikel bespreekt de auteur
aan de hand van de literatuur in de eerste plaats of
de gebruikelijke criteria voor de bepaling van toerekeningsvatbaarheid ook Toor zwakzinnigen gebruikt
kunnen worden. Hoewel het misschien eenvoudiger
zou zijn om een aparte test te credren, lijkt dit ongewenst in het licht van de `normalisatie': het streven
gedurende de laatste decennia om zwakzinnigen zoveel
mogelijk als normaal t behandelen. Het credren
van een uitzonderingsp i ositie bleek immers nadelig
te werken. De meest bruikbare criteria zijn die van het
American Law Institut. De auteur bespreekt vooren nadelen van de gangli, are tests. In de tweede plaats
komt de behandeling van zwakzinnigen, die verminderd toerekeningsvatbaar zijn bevonden, ter sprake.
De auteur komt tot de conclusie dat de verschillen
met psychisch gestoorde delinquenten zodanig zijn,
dat aparte faciliteiten ¶le beste behandeling zullen
kunnen waarborgen. De doelstellingen (behandeling en veiligheid) blliven dezelfde. Er is bij geretardeerde delinquenten +ter te weinig onderzoek
verricht om meer dan een hypothese hierover te kunnen opstellen.
Met literatuuropgave.

47
Mitchell, C.N. Culpable mental disorder and criminal
liability.
International journal o , law and psychiatry, 8e jrg.,
nr. 3, 1986, blz. 273-291,9.
De Anglo-Amerikaanse strafwetgeving beschouwt
geestesziekte als een me lt vruwillig tot stand gebrachte
toestand, waarvoor degene die eraan lijdt, niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Ook voor de misdaden
die zo iemand begaat, wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Dit in tegenstelling tot misdaden die zijn begaan tijdens verslaving, woedeaanvallen e.d., waarvoor allee ri verminderde toerekenbaarheid geldt als bewezen kan worden dat de desbetref-

fende geestestoestand onvrijwillig bereikt werd. Aan
de hand van de literatuur bestrijdt de auteur de
waarde van deze 'liberale' visie t.a.v. geestesziekten.
Allereeerst toont hij aan dat er ook bij somatische
ziekten niet steeds sprake is van een onontkoombare,
niet te beinvloeden situatie (by. longkanker na langdurig roken). Zo moet men ook bij psychische stoornissen onderscheid maken tussen by. afwijkend gedrag
t.g.v. een infectie en dat t.g.v. een psychose. De auteur
stelt dat stoornissen zoals psychosen en neurosen te
vergelijken zijn met een kater, depressies, dwangmatig
gedrag en ziekte in verband met overmatig druggebruik. Dit is een weliswaar niet redelijk maar wel
rationeel proces. Crimineel gedrag dat uit geestesziekte
voortkomt wordt ook gekenmerkt door een zekere
intentie; er is net als bij andere misdaden een bepaald
motief en ook toerekenbaarheid. Dit heeft implicaties
voor de behandeling c.q. straf van geesteszieken.
Met literatuuropgave.

Kinderbescherming
Zie ook nrs. 7, 12 en 23.
48
Borgman, R. Don't come home again': parental

1236

banishment of delinquent youths.

Child welfare, 65e jrg., nr. 3, mei/juni 1986, blz.
295-304 (USA).
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek
onder 22 jeugdige delinquenten, in de leeftijd van 13
tot 16 jaar, die verbleven in een rijksopvoedingsinternaat en van wie de ouders te kennen hadden gegeven hen na hun ontslag niet meer in huis te willen
opnemen. Via interviews, psychologische tests, bestudering van achtergrondgegevens en gedrag tijdens
het verblijf in het internaat probeerde de auteur
factoren te vinden, die terugkeer naar huis kunnen
bevorderen. De meeste jongeren kwamen uit onevenwichtige gezinssituaties. Zij gaven aan een weinig
sterke binding met thuis te hebben. Aan het uit huis
gaan was bijna even vaak een lange (vanaf de vroege
jeugd) dan wel een korte (vanaf de puberteit) voorgeschiedenis voorafgegaan. Ongeveer evenveel jongeren
gingen op eigen initiatief weg als werden weggestuurd
door eigen, stief- of pleegouders. De jongeren vertoonden.een vijandige houding ten opzichte van thuis en
hulpverleners. Als compensatie opgezette relaties met
leeftijdgenoten mislukten vaak. Factoren, die de kans
op terugkeer naar huis vergroten blijken te zijn: spontane bemiddeling door verwanten, m.n. grootouders;
frequenter bezoek door familie; voor de plaatsing thuis
gewoond hebben; een eerste voorval van deze aard
in het gezin; geen lange voorgeschiedenis; geen ernstig
wangedrag tijdens het verblijf in het internaat.
Met literatuuropgave.
49
Frazier, C.E. and J.K. Cochran. Official intervention,
diversion from the juvenile justice system, and

dynamics of human serVices work: effects of a reform
goal based on labeling theory.

Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 2, april 1986,
blz. 157-176 (USA).
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De auteurs hebben een bnderzoek gedaan naar de mate
van officide interventk in het leven van in totaal
1237 jeugdige delinqueli rten. Een deel van hen kwam
we!, een ander deel niet in een `diversion'programma
terecht. Gegevens voor het onderzoek (periode: 19771980) werden geput uit justitide dossiers, rapporten
van een groot `diversion'project in acht provincies
in de staat Florida en vddobservaties bij dit project.
In het project werd aar elke jeugdige een volwassene
gekoppeld om als rol-Model te dienen. De schrijvers
concluderen dat jongeren die in het `diversion'programma terecht waren iekomen !anger in het justitiele
systeem hebben verkeqd, ongeveer dezelfde mate van
restrictieve controle hebben ervaren en dezelfde formele gang van zaken bij de afdoening van hun zaak als
vergelijkbare jongeren die niet in het programma
terechtkwamen. Op l4sis van de veldobservaties
noemen zij als oorzaken van deze niet beoogde gang
van zaken zowel de weerstand tegen verandering
bij justitiele autoriteiteu als de werkwijze en de professionele ideologie van de bij het programma betrokken
hulpverleners.
Met literatuuropgave.
50
Laan, P.H. van der. Experimenten met alternatieve

sancties, kanttekeningeh bij een succes.

Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 14e jrg., nr. 5,
mei 1986, blz. 137-140(N).
Naar aanleiding van he positieve eindadvies van de
Werkgroep Alternatieve Sancties Jeugdigen
(Werkgroep Slagter) en op basis van zijn in opdracht
van de Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbeschermqig uitgevoerde onderzoek,
vraagt de auteur zich af of de experimenten met alternatieve sancties voor jeugdigen wel in alle opzichten
zo'n succes genoemd kunnen worden. Hebben de uitkomsten van de experimenten enigszins beantwoord
aan de verwachtingen? Hoewel bepaalde uitkomsten
zonder meer als positief bestempeld mogen worden
(aantallen gerealiseerde alternatieve sancties, aanstelling coordinatoren, uitlilijven `aanzuigende werking'),
zijn andere zaken minder goed uit de verf gekomen (de
leerprojecten, de relati le delict-alternatieve sanctie,
de toepassing bij meisjes en jongeren uit etnische
minderheden, het verv61gen van onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen door .1ternatieve sancties). Volgens
de auteur zijn deze `prOplemen' grotendeels oplosbaar.
Voor een succesvolle toepassing van alternatieve
sancties in de toekomst is oplossing ervan we! noodzakelijk. Hij acht in dezien met name een taak Iveggelegd voor de justitide autoriteiten.

Politie
Zie ook nr. 31.

51
Muller, A.

en A. van Sluis. Hulpverlening aan slachtoffers bu de Haagse politie.
Tijdschrift voor de politie, 48e jrg., nr. 5, mei 1986,
blz. 231-234 (N).
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Het artikel is gebaseerd op een onderzoek naar het
slachtofferhulpproject van 1982 bij de Gemeentepolitic te 's-Gravenhage. Aan de enquete verleenden
171 slachtoffers hun medewerking. Zij maakten deel
uit van een groep van 535 personen aan wie in de
periode 1982 gm 1984 via de Haagse politie hulp
word verleend. feel van het project was het verlenen
van vroeghulp, d.w.z. dat het om een eerste opvang
van slachtoffers van delicten ging. Meer dan driekwart
van de ondervraagden toonde zich tevreden over de
geboden hulp. Het project heeft zijn bestaansrecht
bewezen. Het draagvlak in het korps voor de slachtofferhulp kan volgens de auteurs echter worden verbeterd. Gebrek aan inlevend vermogen bij rechercheurs, een (te) grote werkdruk, een te eenzijdige
gerichtheid op daders en beroepsvervlakking zijn
factoren die volgens hen belemmerend kunnen werken
op de hulpverlening. Het slachtoffergericht denken
en handelen lijken nog geen gemeengoed, hoewel er
sprake is van een stijgende lijn.
52
Prinsen; KJ.

Project winkeldiefstal Weert: politic , en
slachtoffers hand in hand.

Tijdschrift voor de politie, 48e jrg., nr. 5, mei 1986,
blz. 217-222 (N).
In nauw overleg met de Ondernemingsvereniging Weert
werd in december 1983 een onderzoek uitgevoerd
onder alle ter plaatse gevestigde winkeliers. Doelstelling was het in kaart brengen van de belangrijkste
aspecten van de winkeldiefstalproblematiek. Medewerking verleende de helft van alle 340 detaillisten.
Er werden in 1983 in totaal ongeveer duizend winkeldiefstallen gepleegd waarbij de dader(s) betrapt werden. De aangifte-bereidheid was erg laag. In het in
de zomer van 1984 nay. dit onderzoek in Weert gestarte winkeldiefstalproject werden een aantal repressieve en preventiegrichte maatregelen uitgevoerd.
Om dit project te evalueren werd in oktober 1985
opnieuw een schriftelijke enquete onder alle Weerter
detaillisten verspreid (respons 33 procent). Het belangrijkste onderzoeksresultaat hiervan was dat .een
aanzienlijk deel van de met winkeldiefstal te kampen
hebbende winkeliers te kennen gaf in de projectperiode minder last hiervan te hebben ondervonden
dan voorheen. De auteur concludeert dat de politie
voor nieuwe impulsen in het beleid zorg zal moeten
dragen.
Met literatuuropgave.
53
Maintaining police integrity

Police studies, 9e jrg., nr. 1, voorjaar 1986. Themanummer.

Dit themanummer bev4t enkele artikelen met als
onderwerp: handhaving van de integriteit van de
politic. De artikelen zijn ontleend aan een studiebijeenkomst, gehouden tijdens het zevende United
Nations Congress on the' prevention of crime and treatment of the offender in 1985. Gelijkluidende thema's
die naar voren komen, zijn: het belang van constante
waakzaamheid, de vele rrmen die wangedrag door
de politic kan aannemen en het probleem van de internationale drugshandel. Onder de steeds terugkerende
titel 'Maintaining polic integrity' wordt door een
aantal auteurs uit uiteenlopende landen een bijdrage
geleverd: G. W. Lynch (introduction), A. Craen (Belgie), P. Garde (Denemrken), B. Hemshall (Hong
Kong), H. Ueno (Japan), J. Wiarda (Nederland),
C„ Dalin (Zweden), J.D.Glover (Federate politic van
de VS) en H. Williams ( tedelijke politie van de VS).
Het nummer wordt beslOten met twee artikelen over
de internationale drughandel en de integriteit van de
politie (J.H. Langer `Coiirruption of public officials:
an inevitable consequerce of international drug traffic' en J.H. Langer 'A preliminary analysis; corruption
of political economic, legal and social elements in
communities involved in international drug traffick•
ing and its effects on police integrity').
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Drugs
54
Ball, R.A. and J.R. Lilly The potential use of home

incarceration for drunkgn drivers.
Crime and delinquency) 32e jrg., nr. 2, april 1986,
blz. 224-247 (USA).
De auteurs betogen dat het probleem rijden onder
invloed veelal op emoti nele wijze wordt benaderd.
De huidige justitiele rea i ties op rijden onder invloed
missen een consistente heoretische basis en boeken
vaak weinig succes. Zij stellen huisarrest voor als alternatief te overwegen. Als voordelen noemen zij de op
het individu toegesneden toepassingsmogelijkheden en
de toepasbaarheid in diverse stadia van de rechtsgang.
Het initiatief tot huisarrest zou zowel door de rechter
als door de dader genomen kunnen worden. Huisarrest maakt cen goede liar's geaccepteerd te worden,
omdat het de burger bescherming biedt, eenvoudig
te begrijpen en toe te passen is, goedkoop is en
bestaande programma's niet in de weg staat. Als belangrijkste probleem wordt een mogelijke aanzuigende
werking genoemd. De auteurs hebben een voorkeur
voor het gebruik van vrijwilligers bij de controle op
huisarrest, maar wijzen dok op recente ontwikkelingen
op het gebied van elekironische controlesystemen.
Met literatuuropgave.
55
Faupel, C.E. Heroin use, street crimes.. and the 'main

hustle': implications for the validity of official crime
data.
Deviant behavior, 7e jrg
(USA).

nr. 1, 1986, blz. 31-46

•

•
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Met behulp van langdurige interviews werd het criminaliteitspatroon van dertig zwaar verslaafde ernstig
criminelen nagegaan. Doel hiervan was het toetsen
van de hypothese dat verslaafde criminelen relatief
vaak wordcn gearresteerd voor delicten die buiten hun
`specialisatie' vallen, waardoor de officiele statistieken
m.b.t. criminaliteit van verslaafden geen betrouwbaar
beeld geven. Uitgangspunt van deze hypothesc is dat
verslaafde criminelen zich in eon bepaald type delict
specialisercn en daar de nodigc vaardigheden voor
leren,.inclusief die welke nodig zijn om niet gepakt te
worden, en dat wanneer een verslaafde crimineel wel
wordt gepakt deze dus kennelijk buiten zijn specialiteit opereerde. De samenstelling van de onderzoeksgroep (het merendeel was tijdens de interviews gedetineerd en vrouwen waren lets oververtegenwoordigd)
legt enige beperking op aan de generaliseerbaarheid
van de rcsultaten. Het blijkt dat verslaafde criminelen
inderdaad de neiging hebben zich bij eon bepaald type
criminaliteit te houden en dat dit patroon bij vrouwen
(vooral winkeldiefstal en prostitutic) vcrschilt van
dat bij mannen (vooral drugshandel). Voorts blijkt
dat de delicten waarvoor de geinterviewden in de loop
van hun verslaving werden gearresteerd, zoals werd
verwacht, veelal buiten hun normale patroon vielen.
De auteurs concluderen dat er een vraagteken moet
worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van de officiele criminaliteitsstatistieken als indicator voor de criminele carriere van individuele verslaafden.
Met literatuuropgave.

56
Fear of the drunk driver: analysis of an emergent
social problem; by W.B. Bankston, Q.A.L. Jenkins,
C. Theyler-Doyle etal.
Deviant behavior, 7e jrg., nr. 2, 1986, blz. 107-120
(USA).
De autcurs analyseren de perceptie onder de bevolking
van het delict rijden under invloed, met speciale aandacht voor de volgende drie aspecten: het risico
slachtoffer te worden, de ernst van het delict en de
angst om slachtoffer to vvorden. Zij gaan or van uit
dat bepaald gedrag pas als een sociaal problecm wordt
gedefinieerd als er onder de bevolking op ruime schaal
een gedeclde angst voor bestaat en dat het publiek
ook dan pas tegen dat gedrag in actie komt. Nadat de
auteurs dit proces hebben beschreven, gaan zij na in
hoeverre dit zich ray. rijden under invloed heeft yourgedaan. Van 4501 mensen met eon rijbewijs in de staat
Louisiana stuurden 1852 een bruikbaar ingevuldc
vragenlijst terug over de drie genocmde aspecten m.b.t.
eon aantal delicten: rijden onder invloed, inbraak,
beroving met geweld, verkrachting en moord. De
conclusies van her onderzoek zijn gebaseerd op eon
vergelijking van de gemiddelde scores op vragen van
het Liken-type. Het blijkt dat rijden onder invlocd
het hoogst scoort zowel wat betreft het ingeschatte
risico als de angst or het slachtoffer van te worden.
Wat betreft de ernst van het delict scoort alleen verkrachting hoger. Van de in het onderzoek gebruikte sociaal-

demografische gegeveng blijkt alleen `sexe' relevant
te zijn, en wel in die zin dat vrouwen jets banger zijn
het slachtoffer te worden van een dronken rijder dan
mannen. De auteurs co ni cluderen dat de inspanning
van allerlei organisaties om het rijden onder invloed
tot een sociaal probleem te maken, is gelukt.
Met literatuuropgave.
57
Froentjes, W. Operatie 'ademanalyse; kanttekeningen

bij een wetsvoorstel.

Nederlands juristenblad , 61e jrg., nr. 18, 3 mei 1986,
blz. 550-553.
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De auteur plaatst enkele kritische kanttekeningen bij
het, op 31 oktober 1985, aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel tot invoering van de ademanalyse. Allereerst bespreekt hij de in de Memorie van
toelichting geponeerde gelijkwaardigheid en gelijke
betrouwbaarheid van de ademanalyse en de bloedproef. Vervolgens wordt de daaraan gekoppelde eis,
dat een verdachte geen voor- of nadeel zal mogen
ondervinden wanneer bp hem geen ademanalyse maar
een bloedproef is toegepast, aan een nadere
beschouwing onderworpen. De auteur kwalificeert
bovenstaande — in de Memorie van toelichting uitgesproken — verwachtingen als illusies, hetgeen wordt
bevestigd in een Engels rapport over de ademanalyse
dat in 1985 is verschenen. Naast deze kwesties wordt
in het kader van de wets' wijziging ook de voorgestelde
alcohollimiet besproke ni , waarbij de auteur zowel
argumenten voor verlagmg als voor verhoging van deze
limiet aandraagt. Tot slot pleit de auteur ervoor om
het in de Bloedproefb+hikking voorgeschreven urineonderzoek te vervangen door het aanmerkelijk doelmatiger Engelse systeem van onderzoek van de `tweede
urine'.
58
Hundleby, J.D. Persona lity and the prediction of

delinquency and drug use; a follow-up study of training school boys.

British journal of criminology, 26e jrg., nr. 2, april
1986, blz. 129-146.
Onderzocht is in hoevetre delinquent gedrag en druggebruik voorspeld kunnen worden op grond van persoonlijkheidsgegevens. Pupillen van een opleidingsinstituut voor jonge delinquenten (n = 150) werden
op 13-jarige leeftijd uiigebreid getest op persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten. Op een leeftijd
van 16 jaar werd het meri endeel nogmaals geinterviewd.
De gegevens over delinquentie en drug-, alcoholen tabakgebruik waren igebaseerd op eigen verklaringen
hierover van de pupillen. Als vergelijkinsgroep werden
196 leerlingen van gewone scholen getest, maar niet
geinterviewd. Recidive bleek nauwelijks voorspelbaar
op basis van de tests, mogelijk omdat het zelfgerapporteerde delinquentie betrof en/of omdat de leefomstandigheden na he verlaten van het opleidingsinstituut sterk verschilden tussen de pupillen, en daar-

mee de risico's om terug to vallen in delinquent
gedrag. Druggebruik, het gebruik van alcohol en tabak
en de mate waarin men vervreemd was van de samenleving bleken ech ter wel voorspelbaar op pond van de
tests: intelligente, onafhankelijke en ongeremde
jongens die veel uitgaan, vormen eon duidelijke risicogroep.
Met literatuuropgave.
59
Schneider, W. Neue Perspektiven fiir die Prevention

des Drogengebrauchs Jugendlicher.
Kriminologisches Journal, 18e jrg., nr. 2, 1986, blz.
145-156.
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De auteur vindt de huidige theorieen over het ontstaan
van het druggebruik onbevredigend. Het onderzoek
naar het gebruik van drugs moot ge•integreerd warden
in het onderzoek naar jongeren(problematiek), opdat
inzicht verkregen kan worden in het subjectieve nut
en de instrumentele, sociale on symbolische functies
groepsgebonden verschijnsel want het zijn eerder de
sociaalpsychologische groepsfactoren die een rot
spelen dan specifieke eigenschappen of de bijzondere
working van drugs. Preventieve strategieen moeten
or op gericht zijn het gebruik bij risicogroepen in een
zo vroeg mogelijk stadium in to dammen. Bij de preventie is het ook belangrijk dat or functioneel gelijkwaardige maar minder risicovolle alternatieven worden
aangeboden. Tot slot gaan de auteurs in op 'de
negatieve gcvolgen van de maatschappelijkc criminalisering van het druggebruik.
Met literatuuropgave.
60
Vliet, ILL van. Hedendaagse drugbestrijding, kosten

en risico's; enige Opiumwet-matige opmerkingen bq
Samenleving en Criminal/tell
Delikt on delinkwent, 16e jrg., nr. 5, mei 1986, blz.
476-486 (N).
Volgens de auteur is in de krantenberichten on -commentaren rond de nota `Samenleving en Criminaliteit'
to weinig aandacht besteed aan het feit dat doze voor
een belangrijk deel het drugbeleid, of moor nog de
handhaving van de Opiumwet, tot onderwerp heeft.
Hij gaat in op de kosten van het uiteengezette beleid
on op de maatschappelijke risico's ervan. Wat betreft
de kosten wijst de auteur erop dat deze `gigantisch'
zijn zonder dat in de nota exacte cijfers worden
geleverd over de vorm van misdaad ter bestrijding
waarvan zij voornamelijk zullen worden aangewend: de
georganiseerde misdaad. Ook ontbreekt eon kostenbaten analyse, wat de ateur temeer betreurt omdat
naar hij verwacht de opbrengst in termen van eon
afname van de totale drugscriminaliteit on toename
van drugsvangsten beperkt zal zijn. Van de maatschappelijke risico's noemt hij o.a. het ontbreken van
eon afstemming tussen het criminaliteit — c.q. drugbestrildingbeleid en het civiele drugbeleid, waarschijnlijke verruwing van de strafrechtspleging en het feit dat

het beleid onvoldoende s gericht op de aanpak van de
internationale handel.
Met literatuuropgave.
61
Voas, R.B. and A.F. Williams. Age differences of

arrested and crash involi,ed drinking drivers.
-

Journal of studies on alcohol, 47e jrg., nr. 3, mei
1986, blz. 244-248 (US A
I ).
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De resultaten van tien ctmderzoeken, verricht in verschillende delen van de Verenigde Staten, werden
naast elkaar gelegd om na te gaan of mensen die
worden gearresteerd voor rijden onder invloed in
dezelfde leeftijdscatego Iirie vallen als mensen die
betrokken zijn bij een auto-ongeluk waarbij alcohol
een rol speelt. Uit de +gelijking komt consistent
naar voren dat jongeren (jonger dan dertig jaar)
aanzienlijk ondervertegTnwoordigd zijn in de statistieken over rijden onderl invloed wanneer deze cijfers
in het licht worden geplaatst van die m.b.t. ongevallen
met dodelijke afloop waarbij alcohol een rol speelde.
Dit geldt vooral voor de leeftijdscategorie 20-29
jaar: onder hen wordt ,olgens de schatting van de
auteurs slechts ongeveer eenderde van de werkelijke
daders voor het rijden onder invloed gearresteerd.
De onderzoeken die WI rden vergeleken stammen uit
de periode 1967-1976, maar meer recente gegevens
spreken de bevindingen niet tegen. Tot slot bespreken
de auteurs een aantal iinogelijke redenen waarom
jonge rijders onder invloed relatief weinig worden
gearresteerd in verhouding tot het aantal van hen dat
betrokken raakt bij een dodelijk ongeluk onder invloed. Misschien zijn er onder de laatste groep veel
jongeren die wel hadden gedronken maar wier bloedalcoholpercentage de g9ens nog niet bercikte of misschien raken jongeren over het totaal bezien, afgezien
van alcoholgebruik, wel vaker betrokken bij dodelijke
ongelukken. Ook kan h t zijn dat de polific een andere
gedragslijn volgt bij het arresteren wegens rijden onder
invloed wanneer het jongeren betreft. •
Met literatuuropgave. I
. •
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's-Gravenhage, WODC, 1 986

Lit. 363

Klachten over de politie
's-Gravenhage, WODC, 1 986

Lit. 385

Brandstichting
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American journal of sociology
American sociological review
Ars aequi
Australian and New Zealand journal of criminology
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Balans
Beleid en maatschappij
Beleidsanalyse
Blutalkohol
British journal of criminology, delinquency and deviant
social behaviour
Buitenlanders bulletin
Bulletin of the menninger clinic
Bulletin on narcotics

Canadian journal of criminology
Child welfare
Civis mundi
Contemporary crises
Contemporary sociology
Corrective and social psychiatry and journal of applied
behaviour therapy
Crime and delinquency
Crime and social justice
Criminal justice abstracts
Criminal justice and behavior
Criminal justice review
Criminal law review
Criminologie (Fr. talig)
Criminology: an interdisciplinary journal
Criminology and penology abstracts

Data juridica
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Demos
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Deviant behavior: an interdisciplinary journal
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Drug dependence

ESB: economisch statistische berichten
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Federal probation
Feiten: voorlichtingsblad over het alcoholgebruik

Gedrag: tijdschrift voor 'psychologie
Gids: personeelsbeleid aibeidsvraagstukken sociale verzekeringen
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Sociaal bestek en lectuurkeuze welzijnsterrein
Social casework
Social problems
Sociale wetenschappen
Sociological methods and research
Sociologisch tijdschrift
Sociologische gids
South African journal of criminal law and criminology
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Trema: tijdschrift voor de rechterlijke macht
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope
stoffen
Tijdschrift voor criminologie
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening Sjow
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Tijdschrift voor de politie
Tijdschrift voor psychiarie
V
Van mens tot mens
Verkeersrecht
Victimology: an international journal
Vollzugsdienst, Der

WVC-documentatie
Welzijnsmaandblad
Welzijnsweekblad
Wetenschapsbeleid

Zeitschrift fiir Rechtssqiologie
Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschap
Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe
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Aalberts, M.M.J. Toezicht op vrcemdelingen.
Fijnaut, C.J.C.F. Vreemdelingenbeleid
en onderzoek.
Groenendael, A. van. Regularisatie.
Groenendijk, C.A. De complexiteit van
het vreemdelingcnrecht.
Jansen, W. Vreemdelingenbewaring: op
de rand van het recht?
Klijn, A. Tussen aanloop en alternatief.
Het ongehuwd samenwonen vanuit
empirisch oogpunt.
Lewin, B. Ongehuwd samenwonen als
huwelijksvorm.
Quant, R. de. Vorming van het vreemdelingenbeleid, een terugblik.
Skolnick, A. De sociale achtergronden
van ongehuwd samenwonen.
Veerman, G.J. Geregeld samenleven.

8 1056
8 993
8 1039
8 1020
8 1074
3

259

3

333

8

998

3 323
3
288

Strafrecht en strafrechtspleging
Blagg, H. Genoegdocning door jeugdige
delinquenten.
Brand-Koolen, M.J.M. Het justice model:
recht doen en billijke straf.
Clarke, D.H. Rechtvaardigingen voor
straf.
Duyne, P.C. van. &rat' en vergelding: de
geschiedenis van een slecht geweten.
Greenberg, D.F. en D. Humpries. Het
justice model en de strafduur.
Laan, P.H. van der. Het Britse "system
monitoring" als voorbeeld voor het
jongeren informatic systeem; over
verwerkingssystemen voor justitiele
informatie.

9 1176
1

5

1

87

1

41

1

101

9 1145

Criminologie
Adang, O.M.J. Agressie binnen samenlevingsverbanden; een ethologische
benadering.
Beyaert, F.H.L. Partner- en kinderdodingen.
Block, C.R. Tijd, leeftijd en misdaad:
een analyse van levensmisdrijven in
Chicago.

4

392

4

445

2

161

IL

Cohen-Matthijsen, Th. 1 e behandeling

van agressie van ouders jegens hun
kinderen.
Cullen, F.T., J.F. Wozniik en J. Frank.
De delinquent op leeftijd: een nieuw
soort crimineel.
Dijk, J.J.M. van. Inleidirlg "Bestuurlijke
preventie van criminliteit".

4

411

2

197

4

385

Extra nummer.

15

Groen, J.J. Inleiding.
Havermans, A.J.E. Inleilding "Bestuur-

.

lijke preventie van criminaliteit".
extra nummer.
Hendricks, J.J.P. en H. ,ran Engeland.
Intrafamiliale agressi e bij een kinderpsychiatrische populal tie.
Hirschi, T. en M. Gottfii edson. Leeftijd
en de verklaring van criminaliteit.
Korte, R.W. de. Inleiding "Bestuurllike
preventie van criminaliteit".

30
4

427

2

151
55

Extra nummer.
Korthals Altes, F. Inleiding "Bestuurlijke

preventie van criminliteit".
7

Extra nummer.
Pratt, J. Jeugdige delinquenten worden
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schaars.

1

2

189

4

458

Römkens, R. All in the family? Geweld

tegen vrouwen in heterosexuele
partnerrelaties.
Roethof, H.J. Inleiding "Bestuurlijke
preventie van criminiliteit".
extra nummer.
Steinmetz, C.H.D. Intrafamiliaal geweld:
vergelden of verzorgen.
Steinmetz, C.H.D. ReaCties op intrafamiliaal geweld.
Zwier, G. en G.M. Vaughan. Drie ideologische benaderingen in het onderzoek naar schoolvancialisme.

45
4

514

4

475

9 1164

Gevangeniswezen
Goetting, A. Ouderen i

de gevangenis.

2

208

ICinderbescherming
Nijnatten, C. van. en B.J. van Ommeren.

Werkplannen en rapportage in de
kinderbescherming.

9 1184

Politie
Hoeven, E. van der. De politiereactie

op delinquent gedrag van jeugdigen;
mogelijkheden tot siiructurering van
afdoening en hulpverlening door de
jeugdpolitie.
Junger Tas, J. Taak en functie van de
jeugdpolitie.
Laan, P.H. van der. De (jeugd)politie
en vandalismeprojecten.

5

569

5

629

5

589

-

Smit, M. en EM. Scholte. Hulpverlening
aan jongeren met politiecontacten.

5 606

Drugs
Bovens, R.H.L. De Alcohol Verkeer
Projecten: voorlichtings- en behandelingsprogramma's voor rijders onder
invloed.
Louwerens, J.W. Dagelijks gedrag, in het
bijzonder verkeersdeelname, onder
invloed van geneesmiddelen en
alcohol.
Malfetti, J.L. Het Alcohol Verkeer
Project in Phoenix (USA): succesvoile resultaten.
Zweipfenning, P.G.M. Het rijden onder
invloed van geneesmiddelen en drugs;
enige justitidle implicaties van farmacologische aspecten.

6 691

6 721
6 761

6 746
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nr. 1 Vergelden, recht doen en billijke straf
nr. 2 Criminaliteit en leeftijd; varianummer
nr. 3 Regulering van niet-huwelijkse relaties
nr. 4 Intrafamiliale agressie
nr. 5 Jeugdpolitie
or. 6 Rijden onder invloed van alcohol en geneesmiddelen:
nr. 7 Onderzoeknummer
nr. 8 Vreemdelingen in Nederland
or. 9 Jeugdvarianummer
Extra nummer: Bestuurlijke preventie van criminaliteit

Congressen

Symposium over hulpverlening bij ldndermishandeling
Op dinsdag 3 februari 1 87 organiseren de Vereniging
tegen Kindermishandeling (VKM) en de vereniging voor
Jeugdwelzijnswerk — K & 0 gezamenlijk een symposium over hulpverlehing bij kindermishandeling.
Dit symposium wordt mede georganiseerd in verband
met het dan verschijnen van een boek, uitgegeven door
de VKM, over achtergronden, hulpverlening en preventie
van kindermishandelingi
Na de °Merle presentaiie van het boek, ligt het in de
bedoeling in de ochtend plenair een tweetal inleidingen
te presenteren over 'Affressie in het gezin' en over
`Rechten en plichten van kinderen, ouders en hulpverleners'.
In het middagprogramma bestaat de mogelijkheid uit
een twaalftal praktische presentaties er twee te kiezen
over specifieke deelonderwerpen van kindermishandeling. Deelname per presentatie 15 a 20 personen.
Enkele onderwerpen (ohder voorbehoud): hulpverlening
aan allochtonen, hulpvcrlening bij sexuele kindermishandeling, hulpverlenini aan in hun jeugd mishandelde
volwassenen, werkwijzen vanuit de kinderpolitie, bureau
vertrouwensarts inzake jcindermishandeling, AGGZ, etc.
Eveneens tijdens het middagprogramma zal er gelegenheid zijn tot . het bezichtigen van divers audiovisueel
materiaal over hulpverining of preventie van kindermishandeling.
De kosten voor deelnanr aan het symposium bedragen
f 75,—, inclusief lunch en eerdergenoemd bock. Plaats:
Orthopedagogisch Instifuut te Amsterdam.
Belangstellenden kunnen nadere informatie krijgen bij
de VKM, telefoon: 0701-50.70.11, Hans de Jong.
—
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Oprichting Vereniging voor Penitentiair recht en
Penologie
Op 12 december 1986 heeft in de collegezaal van het
Willem Pompe instituult te Utrecht de oprichtingsvergadering plaatsgevorrlen van de Vereniging voor
Penitentiair recht en Penologie.
Het initiatief tot oprichting van deze vereniging is
genomen door J.B. Balkema (RU-Limburg), C. Kelk
(RU-Utrecht), H. van 4er Leek (Reclasseringsstichting
Den Haag), K. van Tuinen (gevangenis Norgerhaven),
J.J.J. Tulkens (Ministerlie van Justitie/RU-Groningen),
P.C. Vegter (KU-Nijmegen), S. Wurzer-Leenhouts
(RU-Leiden).
De vereniging zal een studiekarakter hebben maar zijn
afgestemd op de praktijk. Ze beoogt jaarlijks een actueel
thema aan de orde te sel1en. Daartoe zal ze o.m. een
of tweemaal per jaar en vergadering beleggen waarin
het gekozen onderwerp zal worden bediscussieerd, by.

aan de hand van een voor de vereniging te schrijven
pre-advies of aan de . hand van een recente wetenschappelijke publikatie. Verder ligt het in de bedoeling
jaarlijks een kroniek van het penitentiair techt en de
penologie ten behoeve van de leden uit to geven. De
vereniging zal open staan voor alien die zich vanuit
wetenschap of praktijk in de actuele problematiek
van het penitentiair veld ca. willen verdiepen.
Belangstellenden voor de vereniging kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat van daVereniging voor
Penitentiair recht en Penologie,
p/a Capaciteitsgroep Strafrecht
Postbus 616
6200 MD MAASTRICHT.
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