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Voorwoord 

Het begrip planning is onlosmakelijk verbonden 
met de term bureaucratie, en heeft voor velen een 
enigszins negatieve betekenis. In de staatsbureau-
cratie bij uitstek, die aan gene zijde van het naar 
beneden gestorte Uzeren Gordijn, nam planning zelfs 
lachwekkende vormen aan, omdat de papieren ideeen 
op geen enkele manier meer overeen kwamen met de 
realiteit van alle dag. Maar ook in het westen wordt 
planning vaak geassocieerd met koffiedik kijken en 
luchtfietserij. De toekomst kan zich keer op keer 
onttrekken aan de voorspelling en het maken van een 
plan is nog iets anders dan het uitvoeren ervan. Toch 
is de huidige samenleving zonder planningsin-
spanning eenvoudigweg ondenkbaar. 

In het geval van justitie komt er nog een extra 
complicatie bij in het plannen van haar inspanningen. 
Haar werkzaamheden staan uiteindelijk in het teken 
van de rechtvaardigheid en de zuiverheid van beslis-
singen. Het recht beoordeelt per geval en kan 
onmogelijk rekening houden met streefcijfers, 
budgetten en efficiency-overwegingen. De rechter 
bijvoorbeeld beoordeelt achteraf, terwijl een plannen-
maker wil sturen, anticiperen op de ontwikkeling die 
komen gaat. Dit dilemma staat centraal in het inlei-
dende artikel van dit themanummer. P. Dekker en C. 
Maas-de Waal (beiden SCP) constateren dat in de 
praktijk sprake is van convergentie tussen de 
abstracties `justitie' en 'planning'. 

Planners zijn vanaf de jaren zeventig steeds realisti-
scher geworden. De grote toekomstscenario's, waarin 
diagnoses en acties nauwkeurig waren vastgelegd, zijn 
vervangen door globale beschrijvingen van ontwikke-
lingen, evaluatief onderzoek en selectieve klein- 
schalige rekenmodellen. De auteurs beschrijven eerst 
de verschillende planningstypen en vervolgens enkele 
ontwikkelingen op het terrein van justitie. Planning 
en justitie zijn nader tot elkaar gekomen: een 
terugtred in de pretenties van de planners en een 
opmars van sturingsideeen bij justitie. 

C. Wiebrens en H. Willemse maken in het tweede 
artikel een vergelijking tussen bedrijfsleven en 
overheid. Ondanks de verschillen zijn beide organi- 
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saties afhankelijk (geworden) van een permanente 
stroom van beleidsinformatie over omzet, produktie, 
produktieproces, consumptie en effecten daarvan. 
Planning staat daarbij in het teken van allocatie: het 
verdelen van middelen en mensen. Zij leidt tot actie 
indien kritische grenswaarden van de organisatie 
overschreden dreigen te worden. De beleidsinfor-
matie kan echter pas echt relevant worden binnen 
ideeen over de toekomst. Deze dienen aan enkele 
voorwaarden te voldoen: creativiteit, eenvoud en 
herkenbaarheid. 

Op het Ministerie van Justitie bestaat sinds enige 
tijd de afdeling Statistische Informatievoorziening en 
Beleidsanalyse. Twee medewerkers berichten over de 
achtergrond van hun werkzaamheden. Hierin draait 
het vooral om het doorrekenen van simulatiemo-
dellen op grond van de hier en nu beschikbare infor-
matie. Wat voor effect heeft bijvoorbeeld een 
verhoging van het aantal alternatieve sancties met 
10%, 50% of 100%? Met de toegenomen mogelijk-
heden om 'het beleid' te voorzien van informatie 
ontstaat echter een nieuw probleem: het nauwkeurig 
afstemmen van de gedetailleerdheid van informatie 
op het beleidsniveau waar de beslissingen genomen 
moeten worden. 

Vervolgens schetst B. van der Goorbergh zijn 
ervaringen als Hoofd van de Directie Delinkwen-
tenzorg en Jeugdinrichtingen bij het afstemmen van 
de gevangeniscapaciteit op het `aanbod'. In de jaren 
zeventig ontstond een enorme discrepantie tussen 
beide; in 1975 wachtten ruim 14.000 personen op een 
detentieplaats. Dit leidde tot een algemene strafver-
mindering met veertien dagen. De auteur acht het 
aannemelijk dat dit geruchtmakende besluit tot 
gratiering met de huidige geavanceerde modellen niet 
zou zijn genomen. Hij signaleert in de huidige 
planning twee tendensen: decentralisatie van infor-
matie naar lokaal niveau (inrichtingsdirecteuren) en 
de ontwikkeling naar zogenoemd integraal 
management: beleid en beheer in dezelfde handen. 

Ten slotte gaat M. Kommer in op de implementatie 
van gepland beleid. Tussen bedenken en uitvoeren 
ligt een heel skala aan hobbels en obstakels. Hij 
behandelt zeven voorwaarden waaraan beleidsbeslis-
singen moeten voldoen willen ze ook kunnen 
doorwerken op de werkvloer. Daarenboven zijn er 
dan altijd nog externe factoren die een stok tussen de 
beleidsspaken kunnen steken. Degenen die menen dat 
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het begrip planning samenvalt met een Orwelliaanse 
sturing van de maatschappij, kunnen veel troost 
putten uit voorliggend themanummer. De werke-
lijkheid blijkt niet voor een gepland gat te vangen, en 
dat geldt zeker ook voor het terrein van justitie. 
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Planning en justitie 

Tegenstelling, convergentie en wederzijds 
belang 

dr. P. Dekker en drs. C.J. Maas-de Waal* 

Inleiding 

Planning en justitie. Laten we beide woorden niet 
meteen met definities uiteen halen, maar eerst 
associeren over hun verband. Planning presenteert 
zich doorgaans als een streven naar een meer 
omvattend en vooruitziend, extern beter afgestemd en 
intern coherent, op betrouwbaarder kennis gefun-
deerd handelen c.q. (overheids)beleid. Justitie is de 
globale terreinaanduiding voor het overheidsbeleid 
rond het gelijknamige ministerie (vooruit maar: 
inclusief alle politie en randgebieden zoals de reclas-
sering). Planning is de toeverlaat van sturing, justitie 
is de thuisbasis van het recht. En recht en sturing zijn 
nogal verschillend geaard. 

'Het recht is in principe retrospectief. Sturing 
daarentegen prospectief. Het recht stelt meestal 
posities ten opzichte van elkaar vast (zoals in een 
civiel geding). Sturing daarentegen is er meestal op 
gericht om posities ten opzichte van elkaar te 
wijzigen. Het recht stelt zich ten doel een aantal 
intrinsieke waarden te bewaken en te bewaren. 
Sturing wil juist aan andere waarden prioriteit geven 
en is per definitie niet intrinsiek, maar juist extrinsiek 
gemotiveerd, nl. door de gestelde maatschappelijke 
doelen. Het recht is erop gericht macht in te perken 
of althans binnen de juridische bevoegdheden 
ingeperkt te houden. Sturing is er vaak op gericht het 
machtsbereik uit te breiden ten behoeve van de te 
bereiken doeleinden. Voor het recht zullen doelen 
slechts onder zeor specifieke omstandigheden de 
middelen heiligen. Voor sturing bestaat constant de 
verlokking het doel te stellen boven de middelen.' 
(Schuyt, 1985, p. 123) 

* De auteurs zijn verbonden aan het Sociaal en Cultureel 
Planbureau te Rijswijk. 

8 	Justigele Verkenningen, jrg. 16, nr. 8, 1990 



In de bekende termen van de Duitse socioloog 
Luhmann (1975) gesproken, lijkt op justitie-terrein de 
conditionele programmering of als-dan-regulering 
van de klassieke rechtsstaat nog redelijk overeind te 
staan tegenover de doelprogrammering van de 
planning (als een strafbaar feit bewezen is, doet een 
rechter uitspraak, gelet op de jurisprudentie, maar 
zonder plancijfers voor de te vullen cellen of een 
streefbedrag voor het met boetes binnen te halen 
geld).' 

Ook de bekende vierdeling in staatsfuncties van 
Geelhoed (1983, pp. 6-9) doet weinig harmonie tussen 
planning en justitie verwachten. Min of meer in histo-
rische volgorde van opkomst van functies onder-
scheidt deze auteur ordening (zorg voor het geheel 
van duurzame rechtsbetrekkingen in een 
maatschappij), prestatie (ten behoeve van de bestaans-
zekerheid en het welzijn van de burgers), sturing 
(verantwoordelijkheid voor het verloop van sociale en 
economische ontwikkelingen), en arbitrage (beslissen 
tussen strijdige belangen bij het gebruik van schaarse 
middelen). Justitie blinkt traditioneel uit in de 
ordenende functie, planning in de presterende en 
sturende (respectievelijk voorzieningen- en macro-
economische planning). Problematisch is de 
verweving van justitie en planning in de arbitrerende 
functie (zoals wettelijke planstelsels voor ruimtelijke 
orde en milieu). 

De verhouding tussen planning en justitie is er ook 
een van rivaliteit in de ontwikkeling van het 
regeringsbeleid. In het begin van de jaren zeventig 
vormt planning nog het dominante perspectief. Een 
economische recessie en klachten over de overbelaste 
overheid brengen haar in discrediet. Nadat in het 
begin van de jaren tachtig pogingen mislukken tot 
een verregaande juridificering van de planning 
(Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst; zie De Haan 
en Fernhout, 1981), krijgen in de jaren tachtig in de 
beleidsontwikkeling juridische kwaliteitseisen (naast 
financiele doelstellingen) de overhand op sturingsver-
langens. 'Planners' worden afgeschilderd als bouwers 
van luchtkastelen of als procedurezuchtige bemoeials. 
(Wetgevings)juristen, ooit formalistische obstakels op 
het pad van de sturing, stijgen in aanzien als 
verschaffers van normen voor goed beleid. 

Tegengestelde principes, afstand en rivaliteit, tot 
zover enkele associaties rond planning en justitie. 2  
Aandacht voor de feitelijke differentiatie en ontwik- 
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kelingen van planningsactiviteiten en van het 
justitie-terrein plaatst de verhouding van beide 
mogelijk in een ander licht. Dat te onderzoeken is de 
bedoeling van de rest van dit artikel. Allereerst worth 
gekeken naar de betekenis en ontwikkeling van 
overheidsplanning. Vervolgens komen ontwikkelingen 
op deelterreinen van justitie aan de orde. Op basis 
daarvan wordt de polariteit van planning en justitie 
nog eens tegen het licht gehouden. Er blijkt dan oak 
sprake te zijn van verwantschap en wederzijds belang. 

Diversiteit en ontwikkeling in de overheidsplanning 

Ziet men af van de technische en bedrijfsecono-
mische planningsvoorzieningen die zowel in particu-
Here als in publieke organisaties warden aangetroffen,' 
dan resteert er in de publieke sector een divers geheel 
van een aan de politieke wits- en besluitvorming 
gerelateerde overheidsplanning. Die relatie met de 
politiek maakt de grenzen van de overheidsplanning 
vaag. Zorgen am het milieu kunnen in korte tijd een 
technische planning van infrastructuur tot een 
politicum van de eerste orde maken en omgekeerd 
kan een politiek opgezette economische planning 
verkommeren tot de uitsluitende aangelegenheid van 
econometrische modellenbouwers. 

Gangbare connotaties van planning zoals toekomst-
gerichtheid, wetenschappelijkheid en systematiek 
weerspiegelen een deel van de goede bedoelingen 
waarmee planning officieel begonnen wordt, maar 
raken toch niet de kern van de overheidsplanning in 
Westeuropese landen als Nederland. De authentieke 
drijfveer achter deze planning is het willen overstijgen 
van de beperkingen van het gangbare overheidsbeleid 
met behulp van de versterking van het gebruik van 
informatie. Overheidsplanning komt voort uit expli-
ciete pogingen tot een niet-alledaagse verbreding van 
de horizon van overheidshandelen qua tijd, sectorale 
reikwijdte, maatschappelijke behoeften en belangen, 
°newel uit het streven naar vergroting van de Inclusi-
viteit van beleid'. (Dekker, 1989, p. 34) 

Concrete motieven om te proberen in de gebrui-
kelijke beleidsontwikkeling van duwen en trekken, 
compromissen en kleine bijstellingen een plannings-
breuk aan te brengen, kunnen gelegen zijn in grote 
politieke hervormings- en sturingswensen, maar 
evenzeer in een meer bestuurlijke verwoorde ontevre- 
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denheid met gebrekkige beleidsafstemming, in crises 
die men met de normale middelen niet effectief te lijf 
kan, in kritiek op de verwaarlozing van ongeorgani-
seerde belangen in de gevestigde beleidsnetwerken of 
in een algemeen ervaren gevoel dat lange-termijn-
overwegingen een grotere rol zouden moeten spelen 
op de politieke agenda. Zijn er in een land eenmaal 
planningsinstituties, dan bepalen deze mede hoe 
nieuwe planningsbehoeften gestalte krijgen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat een landenvergelijking 
een grote verscheidenheid toont in sectorale zwaarte-
punten, politieke saillantie en bestuurlijke relaties van 
de nationale overheidsplanning (zie voor Frankrijk, 
West-Duitsland en Zweden: Dekker, 1989). 

In Nederland is de eerste nationale planningsorga-
nisatie de Rijksdienst voor het nationale plan, de 
latere Rijksplanologische Dienst (RPD). De dienst 
stamt uit de bezettingstijd, maar het ideaal van een 
integrale planning van de nationale ruimte bestond al 
langer. Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt het 
Centraal Planbureau (CPB) opgericht. De achter-
grond is het sociaal-democratische Plan van de 
Arbeid uit 1935 (de eerste directeur van het CPB, 
Tinbergen, is daarvan een van de opstellers geweest). 
De opdracht tot het schrijven van een Nationaal 
Welvaartsplan maakt al snel plaats voor de vraag 
naar prognoses zonder politieke taakstelling. Intersec-
torale coordinatie vanuit de RPD en onderzoek door 
het CPB worden de centrale planningsactiviteiten, 
beide vanuit een beperkte, planologische respectie-
velijk economische, invalshoek. 

In het begin van de jaren zeventig wordt de 
planningsstructuur aangevuld met het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tot op heden 
zijn afstemming en evenwichtigheid, met name door 
intersectorale coordinatie en wetenschappelijke infor-
matie, de kenmerkende waarden van de overheids-
planning in ons land. In andere Westeuropese landen 
is de nationale planning meer inhoudelijk gekleurd; 
in Frankrijk, West-Duitsland en Zweden door de 
macro-economische doeleinden van respectievelijk 
groei, financiele stabiliteit en werkgelegenheid. 
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Planningstypen 

In de planningspraktijk is een groot aantal overlap-
pende onderscheidingen van planningstypen in 
gebruik (zie ook De Haan en Fernhout, 1981, pp. 
53-80). Zo wordt er onderscheiden naar tijdsper-
spectief tussen lange-, middellange- en korte-termijn-
planning, een indeling die kan corresponderen met 
een onderscheiding van beleidsfasen van normatieve 
planning (bezinning op 'goals') via strategische 
planning (vaststelling van 'objectives' en de wegen 
daarheen) tot operationele planning (selectie van 
maatregelen). De planningsstructuur van de Neder-
landse rijksoverheid wordt wel verantwoord met de 
onderscheiding van sectorplanning (programmering 
van beleid per deelterrein eq. departement), facet-
planning (afstemming van beleid vanuit een algemeen 
gezichtspunt: de ruimtelijke, economische en sociale 
en culturele planning door RPD, CPB en SCP) en 
integrale planning (de synthese van sectoren en 
facetten, in oorsprong te realiseren door de WRR; 
thans bestuurlijk een taboe, maar in het onderwijs 
nog gangbaar als het voorbeeld van plannings-
overmoed). 

•Wat er feitelijk op planningstitel binnen de Neder-
landse rijkoverheid wordt gedaan, zou kunnen 
worden geclusterd in informatieve planning (de meer 
of minder wetenschappelijk verantwoorde rapporten 
van met name CPB, SCP en WRR als bron voor het 
ontwikkelen en kritiseren van beleid), procedurele 
coordinatie (met name voorzieningen voor interdepar-
tementale toetsing en afstemming van voornemens), 
allocatieve planning (de veelal met wettelijke 
waarborgen omklede procedures voor de verdeling 
van middelen, met name voorzieningenplanning) en 
beleidsplanning. De laatste heeft verschillende 
accenten: meer extern en indicatief gericht (presen-
taties van prognoses, projecties en intenties om 
reacties, instemming en medewerking uit te lokken, 
met name RPD-rapporten en grote regeringsnota's) of 
meer intern en programmerend (ministeriele nota's 
met veronderstellingen en voornemens voor het 
toekomstige departementale beleid). Zoals gezegd, 
deze indelingen overlappen elkaar. 
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Beleidsplanning 

Aan beleidsplanning worden diverse functies toega-
dacht. Ze kan bedoeld zijn als complement op de 
technische planning van (kwantificeerbare) onder-
delen van de beleidssector. Beleidsplanning moet dan 
zorgen voor de onderlinge afstemming en een 
verbreding van perspectief. Technische planning 
alleen wordt gemakkelijk een optimalisering op 
deelaspecten binnen een gevestigde beleidsarran-
gement, zonder aandacht voor ontwikkelingen en 
alternatieven die de basiskeuzen daarvan in twijfel 
zouden kunnen trekken. Beleidsplanning kan ook 
primair gericht zijn op de cognitieve beheersing van 
een complex beleidsterrein en behulpzaam zijn bij het 
geven van structuur aan de publieke discussie en 
politieke besluitvorming op hoofdlijnen over dat 
terrein. Uitvoerende instanties en belanghebbenden 
buiten de overheid kunnen zien wat er waarschijnlijk 
op hun af gaat komen. In het verlengde daarvan 
kunnen beleidsplannen een indicatief karakter 
krijgen: zonder directe bestuurlijke binding of 
juridische binding van derden moet door het 
verschaffen van informatie over verwachte ontwikke-
lingen en voorgenomen beleid `planconform' gedrag 
uit te lokken in het openbaar bestuur en in de 
maatschappij. Nog een stap verder gaat het 
welbewust op wervende plandoelen mobiliseren van 
politieke aandacht (en financiele middelen) en van 
externe medewerking. 

De afstemming van beleid op andere terreinen van 
overheidszorg kan een zelfstandige planningsmoti-
vering zijn, evenals de samenwerking met 
semi-publieke en particuliere organisaties bij de reali-
sering van beleidsdoeleinden. Beleidsplannen vormen 
dan het kader voor gemeenschappelijke activiteiten of 
geven althans politiek de ruimte aan waarbinnen 
overheidsinstanties in dergelijke samenwerking 
moeten opereren. Hirsch Ballin (1979, pp. 241-244) 
heeft het in dit verband over een `pluralistische 
planning' om publieke en private belangen beter met 
elkaar te laten corresponderen. Dit doel speelt op 
vele terreinen waar de overheid wel eindverantwoor-
delijk is maar het niet voor het zeggen heeft, of waar 
thans wordt gestreefd naar meer `horizontale 
bestuursrelaties'. 3  
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Het bovenstaande handelt vooral over planning 
voor de ontwikkeling van beleid. Planningsmodellen 
omvatten vaak een cyclus, inclusief de realisering van 
planvoornemens en de terugkoppeling van opgedane 
ervaringen naar de keuze van doeleinden en beleids-
instrumenten. In de werkelijkheid van de overheids-
planning blijft de beleidsuitvoering echter vaak buiten 
beschouwing (zie ook Kommer in dit nummer). De 
band tussen planning en tastbare beleidsmaatregelen 
is conceptueel zwak - informatieve en indicatieve 
plannen worden helemaal niet `uitgevoerd' - en insti-
tutioneel is er een afstand tussen de planners/onder-
zoekers en de beleidsmakers/uitvoerders. In het 
afgelopen decennium ziet men evenwel dat al langer 
bestaande planningsorganisaties van Westeuropese 
overheden een andere taakstelling krijgen. Al of niet 
met behoud van het planningslabel wordt de 
aandacht verlegd van doelstellingen van beleid naar 
de instrumenten en de evaluatie van beleid. Deze 
verschuiving is scherp waarneembaar in Frankrijk, 
waar de plannende elite zich traditioneel richt op het 
logische ontwerp en banale uitvoeringskwesties aan 
de lagere echelons overlaat. 

Voor veel juristen zal planning pas door de beleids-
uitvoering interessant worden, dan gaan immers pas 
kwesties spelen als de rechtmatigheid van externe 
bestuurlijke dwang en de mate van bestuurlijke 
zelfbinding. Juridisch is het kernbegrip dan ook 
'plan' en niet 'planning'. 4  

Trends 

De overheidsplanning in Nederland, maar ook in 
andere Westeuropese landen is in de afgelopen 
decennnia gekenmerkt geweest door een ontwikke-
lingsdynamiek, die samengevat zou kunnen worden 
in een vervaging van externe doelen en een vervaging 
van het actieperspectief.  . (Dekker, 1989) Met de groei 
van de publieke sector zijn externe doelstellingen - 
stedebouw en volkshuisvesting rond de eeuwwis-
seling, werkgelegenheid in de jaren dertig - als 
planningsmotieven naar de achtergrond verschoven 
en drongen problemen van de interne complexiteit 
van de overheidsorganisatie zich op de voorgrond (zie 
voor Nederland ook Den Hoed e.a., 1983, pp. 15-34). 
Door de toenemende interne gerichtheid op het 
openbaar bestuur en de kwartaire sector en de toene-
mende zorg om beheersing van de complexiteit als 
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zodanig, leek de overheidsplanning soms zelfs geheel 
los te raken van elke inhoud. Definities van planning 
als 'de organisatie van de organisatie' en 'de besluit-
vorming over de besluitvorming' zijn ijle abstracties 
die deze ontwikkeling aardig illustreren. 

Er vindt bovendien stelselmatig een verbreding 
plaats van de reikwijdte van planning. Met de 
uitdijing van het perspectief worden de grenzen van 
feitelijke zeggenschap overschreden en vervluchtigen 
vaak ook de sturingsaspiraties. In het groot is dat 
herkenbaar in de ontwikkeling van de Franse `planifi-
cation' van het na-oorlogse strategische industrie-
beleid tot een behandeling van zo ongeveer alle 
terreinen van overheidsbeleid onder een aantal 
betrekkelijk abstracte en ideologische motto's thans. 
In het klein zijn er diverse mechanismen werkzaam 
waardoor planners het doen van concrete actievoor-
stellen uitstellen ten gunste van uitvoeriger situatiebe-
schrijvingen, nauwkeuriger inventarisatie en operatio-
nalisering van beslissingsfactoren en uitgebreider 
intersectoraal overleg. (Dekker, 1989, pp. 319 e.v.) 
Bijna ongemerkt kunnen aldus specifieke aanlei-
dingen voor planning verdwijnen achter voorzie-
ningen om alles met alles in verband te brengen. 

Door doelvervaging en uitbreiding tot een beschou-
welijke veelomvattendheid wordt overheidsplanning 
reflectie en bijna het tegendeel van de ambitieuze 
sturing, waarmee planning in de inleiding is geIdenti-
ficeerd. Overheidsplannen zijn thans vaak meer de 
registratie van voornemens, in het beste geval ook de 
vastlegging van wederzijdse marginale aanpassingen, 
dan het initiatief tot de ontwikkeling van maatre-
gelen. Planning is vaak meer de wederzijdse 
aanpassing van kennis, doelstellingen en maatregelen, 
dan sturing volgens een stappenplan van diagnose tot 
actie. 5  Tegen de achtergrond van de afkeer van 
planning in Nederland in de jaren tachtig wordt de 
`doelloze' veelomvattendheid van planning gemak-
kelijk uitsluitend geduid als teken van verloedering. 
Verontachtzaamd worden dan echter de positieve 
kanten van het gebrek aan activisme: explicitering, 
bezinning, zorgvuldige afweging van belangen, 
externe controleerbaarheid. 

Na een decennium van ideologische planningsma-
laise, is er de laatste jaren in Nderland een opleving 
in de overheidsplanning te bespeuren. Deze gaat 
gepaard met een herorientatie op externe doeleinden 
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(natuurlijk milieu, maar nadrukkelijk ook esthetische 
aspecten van de stedebouw), strategische beperking 
(selectie van essentiele stuurelementen en voor de rest 
aanvaarding en verwaarlozing van onvolkomend-
heden) en het verkennen van mogelijkheden van inter-
actieve sturing in de relaties tussen publieke beleids-
makers en andere belanghebbenden. De accenten 
hangen samen. Er is op diverse terreinen van 
overheidszorg, in ieder geval verbaal, meer erkenning 
van de autonomie van actoren buiten de overheidsor-
ganisatie, en op terreinen waar eerder naar een min 
of meer centrale en dekkende planning werd 
gestreefd, wordt thans gezocht naar selectieve 
overheidsbemoeienis en meer contractuele vastlegging 
van bijdragen van andere partilen aan gemeenschap-
pelijk beleid. 

Diversiteit en ontwikkeling op justitie-terrein 

Tot zover een nadere beschouwing over planning, 
thans komt justitie aan de beurt. In deze paragraaf 
worden ontwikkelingen geschetst in beleidsdoel-
einden en bestuurlijke criteria van de deelterreinen 
wetgeving, politie, rechterlijke macht, delinquen-
tenzorg en jeugdbescherming, en er wordt aandacht 
besteed aan de betekenis van de overkoepelende 
doelstelling van criminaliteitsbestrijding voor het 
gehele strafrechtelijke terrein. Het gaat daarbij niet 
om een evenwichtige geschiedschrijving, maar om de 
accentuering van opvallende verschuivingen in het 
perspectief van de beleidsontwikkeling. 

Wetgeving 

Onoverzichtelijkheid en ontoegankelijkheid van 
wetgeving waren in de jaren tachtig de aanleiding 
voor het dereguleringsbeleid. De nu meer algemene 
aandacht voor de kwaliteit van wetgeving is te zien 
als het vervolg daarop. (Eijlander, 1990, pp. 26-32) 
Het Ministerie van Justitie neemt bij de beoordeling 
van wetgeving een sleutelpositie in. Er werd de 
afgelopen jaren een groot aantal activiteiten onder-
nomen: de instelling van een interdepartementale 
commissie voor harmonisatie van wetgeving en van 
een stafafdeling harmonisatie wetgeving bij het minis-
terie, de verplichte dereguleringstoets onder super-
visie van het ministerie, de instelling van een 
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commissie en de benoemingen van een regeringscom-
missaris voor de toetsing van wetgevingsprojecten en 
van een directeur-generaal wetgeving en de 
herziening; de uitbreiding van de aanwijzingen voor 
wetgevingstechniek. De kwaliteit van wet- en regel-
geving is in de jaren tachtig van een juridische preoc-
cupatie geworden tot een publieke aangelegenheid. 
(Derksen e.a., 1989) 

Doeltreffendheid en doelmatigheid van gedrags-
beInvloeding zijn belangrijk geworden. Maar het gaat 
er in het wetgevingsbeleid niet alleen om of een 
regeling bijdraagt aan de verwezenlijking van 
beoogde doeleinden en ook niet om de vraag of de 
verwachte baten wel opwegen tegen haar lasten. Deze 
vragen betreffen de instrumentele functie van 
wetgeving. Wetgeving heeft echter ook een waarborg-
functie en die werpt andere vragen op, bijvoorbeeld 
naar de overeenstemming van regels met het interna-
tionale en communitaire reaht, met de Grondwet en 
met algemene rechtsbeginselen als het rechtszeker-
heidsbeginsel. 

Niet alleen ontstond er aandacht voor zorgvuldige 
analyse en toetsing als voorbereiding voor wetgeving, 
het recente onderzoeksrapport Evaluatie van 
Wetgeving (Winter, Scheltema e.a., 1990) benadrukt 
dat de wetgever pas gereed is als een wet ook in de 
praktijk goed functioneert, een effect dat bij de 
huidige wetgeving die maatschappelijke verande-
ringen beoogt, op voorhand niet goed blijkt te 
voorzien. Scheltema sprak bij de aanbieding van het 
rapport zelfs van `sturen in de mist'. (Staatscourant, 
26 juni 1990) In evaluatie-onderzoek van wetgeving 
lag tot nu toe het accent op doelmatigheid en 
doeltreffendheid. In hoeverre critera ontleend aan de 
waarborgfunctie tot hun recht komen, is nog weinig 
onderzocht. De evaluatie van de werking van de 'Lex 
Mulder' zal zich niettemin, zo is aangekondigd, op 
beide functies in onderlinge samenhang richten. 

Politiezorg 

De taakstelling van de politie - in onderge- 
schiktheid aan het bevoegd gezag en in overeen-
stemming met de geldende rechtsregels te. zorgen voor 
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het 
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven - is ver 
verwijderd van operationele doelstellingen. Evaluatie-
studies naar het effect van de politie-organisatie als 
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geheel zijn in het verleden nauwelijks verricht. 
Inspanningen om te komen tot een doeltreffender en 
efficienter politic hebben altijd een moeizaam verloop 
gekend. (Mulder, 1986a/b) Vermoedelijk speelde de 
vrees een rol dat met het accentueren van doelma-
tigheid en doeltreffendheid, immateriele belangen als 
de democratie en de rechtsbescherming onder druk 
zouden komen te staan. Politieke specificaties van de 
politiefunctie, zoals het aangeven van een minimaal 
wenselijk niveau van de verschillende taken en van 
posterioriteiten, bleven achterwege. 

De Projectgroep Kwantificering Politiewerk die in 
1986 voorstellen deed voor een betere verdeling van 
de politiesterkte over verschillende korpsen, kampte 
met het probleem dat de onbeperkte taken van de 
politie - `aan de aanbodzijde is alles mogelijk' - een 
op behoefte gebaseerde verdeling aan middelen 
onmogelijk maakte. (Wiebrens, 1989) Dit ontbreken 
van een gemeenschappelijke visie op politietaken 
wordt nog steeds als obstakel voor het tot stand 
komen van een doelgericht en doelmatig 
politie-apparaat gezien. (Van Helten, 1990) 

Voor het politiewerk in de praktijk is de betekenis 
van planning volgens het rapport Politiebeleid volgens 
plan (1987) ook nog gering. Niet zozeer de kwantiteit 
maar de kwaliteit van de plannen laat te wensen over. 
Vanwege het achterwege blijven van aparte uitvoe-
rings- en actieplannen, en een gebrekkige communi-
catie tussen de organisaties die bij het plannings-
proces zijn betrokken, zijn het nog geen hulpmid-
delen om problemen mee aan te pakken en resultaat 
te boeken. Gaat ook dit laatste rapport nog van de 
bestaande politie-structuur als vaststaand gegeven uit, 
met de algehele reorganisatie ontstaat een sterk 
gewijzigde situatie. De voorstellen voor het bestel met 
een schaalvergroting, specialisatie en differentiatie 
van taken zijn in het bijzonder ingegeven door het 
idee de kwaliteit en doelmatigheid te verhogen. Over 
organisatie, management en uitvoering van taken op 
regionaal en lokaal niveau in de toekomstige nieuwe 
structuur voor de politic bestaat nog weinig 
zekerheid. 

Rechtspraak 

De rechtspraak als overheidstaak bekostigd uit de 
openbare middelen, verzekert de beschikbaarheid aan 
voorzieningen en maakt het stellen van kwaliteits- 
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eisen mogelijk. Dit geldt zowel de rechter als de 
officier van justitie. Na de jaren zestig zijn voor het 
Openbaar Ministerie (OM), door de opkomst van een 
vervolgingsbeleid naast de taken op het gebied van 
het leiden van de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten, beleidstaken in omvang toegenomen. 
Centraal in het werk van de rechter staat de taak in 
een gedegen procesvoering te komen tot goed gemoti-
veerde en maatschappelijk aanvaardbare rechtsbeslis-
singen, maar ook een redelijke termijn en 
aanvaardbare kosten worden als kwaliteitseisen 
gesteld. (Oosting, 1990) Bij de laatste komt ook de 
efficientie aan de orde. 6  

De ingrijpende plannen voor herziening van de 
rechterlijke organisatie zijn, naast het verbeteren of 
het in stand houden van de kwaliteit van de recht-
spraak, sterk ingegeven door de wens de effectiviteit 
en efficientie van de organisatie te vergroten. Ook op 
dit terrein worden de laatste criteria vaak heel 
concreet geconfronteerd met juridische waarden en 
eisen. Het volgende voorbeeld biedt hiervan een illus-
tratie. Het bureau Berenschot stelde voor te komen 
tot 'units' of werkeenheden met een 'client-gerichte 
instelling'; het is een voorstel voor een vorm van 
organisatie die lijkt op die van een bedrijf als 
VOLVO. Door samenwerking in teamverband zouden 
zowel de produktkwaliteit als de produktiviteit 
kunnen worden verhoogd, het administratieve werk 
grondig geautomatiseerd en de uitvoerende diensten 
van parket en rechtbank geIntegreerd. 

Het voorstel doet een vergaand beroep op rechters 
actief deel te nemen aan het unitoverleg en dit ook 
inhoudelijk juridisch vorm te geven. Bij de betrok-
kenen rijzen bezwaren: de voorgestelde structuur zou 
voor een bureaucratische organisatie, met effectiviteit 
en efficientie als criteria, kunnen voldoen, maar niet 
voor een professionele organisatie. Een tweede 
bezwaar is dat de integratie tussen uitvoerende 
diensten van parket en rechtbank in strijd is met het 
uitgangspunt van. scheiding tussen zittende en staande 
magistratuur. Opvallend bij deze ontvangst van de 
voorstellen is het streven om, als het ware als tegen-
wicht tegen bureaucratisering, de professionaliteit te 
willen vergroten, met vrij verstrekkende ideeen over 
het vermij den van routine-activiteiten, een adequate 
ondersteuning, het stimuleren van specialisatie, een 
onderlinge toetsing en het opnieuw bezien van 
functie-eisen. 7  
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Delinquentenzorg en jeugdbeseherming 

Het stellen van doelen voor de delinquentenzorg is 
nauw verbonden met de vraag wat men met sancties 
denkt te bereiken. De doeleinden worden onder-
scheiden naar de werking van de sanctie op het 
gedrag van de delinquent en op de maatschappij. 
Naast of in plaats van vergelding zijn dat de speciale 
(opvoedende, verbeterende en beveiligende) werking, 
en de generale werking (norm- en gezagshandhaving), 
met als probleem dat deze onderling in strijd kunnen 
zijn. Een van de criteria van de straf is doeltref-
fendheid, maar de straf dient tevens evenredig te zijn 
met het gepleegde delict en niet zwaarder dan nodig 
om de doeleinden te bereiken. Bekendheid met hoe 
de vrijheidsstraf uitwerkte leidde er toe dat de justi-
tiele inrichtingen het verbeteringsideaal lijken te 
hebben opgegeven. Voor resocialisatie kwam in de 
nota Taak en toelcomst uit 1982 slechts voorbereiding 
op terugkeer in de maatschappij in de plaats. De 
pragmatische doelstelling werd humane tenuitvoer-
legging van de detentie en het voorkomen of 
beperken van schadelijke gevolgen. 

Het beperken van schadelijke effecten van de straf-
rechtelijke interventie is taak van de reclassering. 
Naast dit behartigen van het belang van de verdachte, 
heefi deze dienstverlening aan de justitiele autori-
teiten tot taak. Dit brengt met zich mee dat de vraag 
naar effectiviteit, moeilijk te beantwoorden is. 
Wanneer is een interventie effectief? Als de rechter 
tevreden is of de client, of bijvoorbeeld als de laatste 
niet opnieuw vervalt in crimineel gedrag? Het 
probleem van uiteenlopende criteria leidde Soeten-
horst-De Savornin Lohman (1985), die deze vragen 
opwierp, er echter niet toe de vragen dan maar 
terzijde te schuiven. Haar aanbeveling is de taken uit 
te splitsen en vervolgens tot duidelijk te operationali-
seren subdoelstellingen te komen. 

Bij de reorganisatie van de reclassering in 1986 
wordt doelmatigheid een belangrijk uitgangspunt en 
krijgen planning en taakgericht werken meer nadruk. 
Dit komt zowel tot uitdrukking in de nieuwe 
structuur met per arrondissement opgerichte stich-
tingen, verantwoordelijk voor uitvoering, planning en 
coardinatie verbonden in een landelijke federatie, als 
in het opstellen van een landelijk beleidsplan met 
hoofdlijnen van het werk, een totaal budget en een 
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flexibele normering als middel voor taakgericht 
werken. 

Van de jeugdbescherming kent vooral de kinderbe-
scherming een veelvoud aan taken. Centraal staat het 
onderscheid in een adviserende taak (over gezag over 
kinderen na scheiding, omgangsregeling in strafzaken 
aan de officier), een requesterende taak (als het 
indienen van verzoeken om een voogd te benoemen, 
een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken) en 
een controlerende taak (als het toezicht op pleegge-
zinnen); daarbuiten zijn er financiele taken en taken 
op het vlak van bevorderen van samenwerking en 
dergelijke. De uitoefening van de taken van de Raden 
voor de Kinderbescherming is momenteel aan kritiek 
onderhevig. Op de achtergrond speelt ook hier de 
vraag naar criteria (Rapport, 1990): welke maatstaven 
aan te leggen ter beoordeling opvoedingssituatie? 

Criminaliteitsbestrijding 

Spreekt uit de ontwikkelingen op de justitiele 
deelterreinen reeds een toenemende aandacht voor 
beleidsmatige stuurbaarheid en voor effectiviteit en 
efficientie, dit wordt versterkt als in het beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit (SEC) een geintegreerd 
bestuurlijk-juridisch beleid wordt geschetst. Het straf-
recht wordt sluitstuk van een gezamenlijke aanpak 
van de problematische criminaliteit. Van de straf-
rechtspleging wordt een beeld geschetst als van een - 
slecht functionerende - onderneming of van een 
strafrechtelijke keten met de afzonderlijke onderdelen 
voorgesteld als schakels die voor bestrijding en 
beheersing van criminaliteit op elkaar afgestemd 
zouden dienen te zijn. (Steenhuis, 1984; 1990) In dit 
licht is de situatie verre van optimaal: de invoer is 
niet regelbaar (het al dan niet aangeven van delicten 
heeft men niet in de hand), de registratie van delicten 
is bewerkelijk, er is onvoldoende afstemming 
politie-justitie (in beide richtingen), een gering 
kosten/baten-bewustzijn, er zijn weinig keuzemoge-
lijkheden voor de rechter, de executie van straffen is 
gebrekkig, de afwikkeling traag, de output is afhan-
kelijk van toevallige beslissingen in voorgaande fasen. 

Dit vanuit de strafrechtelijke beleidsontwikkeling 
als vanzelfsprekend gepresenteerde instrumentalisme 
leidt van juridische zijde tot veel kritiek (zie hiervoor 
Foque en 't Hart, 1990): de strafrechtspleging wordt 
gedevalueerd tot een gereedschapskist vol stuurmid- 
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delen, de criminaliteit werd tot organisatievraagstuk 
teruggebracht. Het plan roept ook de vraag op of de 
veranderbaarheid van sociale en culturele kenmerken 
niet wordt overschat. (SCP, 1986, p. 252) 

Bij de eisen aan de afzonderlijke instellingen krijgt 
het OM een sleutelpositie. Zelf geeft het OM in zijn 
laatste jaarverslag de vroegere afstandelijke opstelling 
op. Van de Bunt (1990), verwijzend naar het 
eindrapport van de Werkgroep voorstudie structuur 
OM, plaatst hierbij kritische kanttekeningen. 
Knelpunten als onduidelijke doelstellingen die priori-
teitstelling bemoeilijken, beleidsoverleg dat vaak 
zonder resultaat blijft, de discrepantie tussen formele 
taken en doelstellingen en werkwijze in de praktijk, 
en de onduidelijke verhouding tussen vergadering van 
procureurs en de negentien arrondissementsparketten 
bij het formuleren van beleid, maken de voorwaarden 
voor de nieuwe positie ongunstig. De grootte van de 
organisatie - 250 officieren, recent met 23 uitgebreid - 
speelt hierbij eveneens rol. 

Volgens Van de Bunt zijn er echter niet alleen 
organisatorische maar ook principiele bezwaren. De 
rechterlijke functie van de officier kan in conflict 
komen met die van beleidsuitvoerder: het zorgvuldig 
afwegen van belangen in een concrete zaak en 'due 
process' staan op gespannen voet met criminaliteits-
bestrijding. Het OM zou eerst zelf een duidelijke 
eigen plaats moeten bepalen alvorens een 'open' 
opstelling te kiezen. Het recente eindrapport van de 
werkgroep Prioriteitstelling over vijf jaar SEC spreekt 
daarentegen van een vernieuwende uitwerking die dit 
beleidsplan op het OM en op de parketten heeft 
gehad. De ervaringen hebben bovendien het OM tot 
het opstellen van een eigen beleidsplan gestimuleerd. 

Bezwaren als bovengenoemd komen ook naar 
voren bij de afdoening door de onafhankelijke rechter 
waar de eisen als die van rechtsgelijkheid, rechtvaar-
digheid en rechtszekerheid het meest uitgesproken 
zijn. Het beleid wordt dan ook ongevoeligheid 
verweten als het juridische vormvereisten en de 
berechting door de onafbankelijke rechter als 
telangrijke obstakels' waardert. De kritiek gaat 
evenwel gepaard met het besef dat de relatie tussen 
strafrecht en beleid aan herziening toe is en er een 
ruimte voor instrumentaliteit moet worden aange-
geven (Foque en 't Hart, 1990). 
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De in deze paragraaf aangeduide ontwikkelingen 
op justitiele deelterreinen geven aan dat het denken 
in termen van effectiviteit en efficientie aan belang 
heeft gewonnen. In het beleid ten aanzien van de 
bestrijding van criminaliteit manifesteert zich een 
toenemende aandacht voor de interne en externe 
samenhang van de deelterreinen. Vaak ontbreekt het 
nog wel aan doeleinden in operationele termen. 
Doelgerichtheid wordt bovendien veelvuldig gecon-
fronteerd met juridische waarden en eisen. 

Planning van justitie en het justeren van de planning 

Het bijna paradoxale beeld van de voorafgaande 
paragrafen is een terugtred van planners ten gunste 
van eenvoudiger en terughoudender regelgeving 
enerzijds en een opmars van sturingsideeen in het 
kerngebied van de rechtsstaat anderzijds. Er voltrekt 
zich een evidente convergentie van planning en 
justitie. Tegenover de grotere erkenning van de eigen 
doelstellingen en beslissingsruimte van de teleidsuit-
voerders' aan de kant van de planning, staat de relati-
vering van de autonomie van de rechtsvoltrekking 
aan de kant van justitie. Tegenover de relativering 
van de manipuleerbaarheid van maatschappelijke 
ontwikkelingen (en zelfs de stuurbaarheid van de 
eigen overheidsorganisatie) bij de planners, staat de 
accentuering van prioriteitstelling en toekomstge-
richtheid bij justitie. 

Naast convergentie is er ook een overeenkomst in 
hardnekkige problemen. Specifieke in het recht en de 
staatsrechtelijkheid gelokaliseerde belemmeringen 
voor planning op justitie-terrein vertonen bij nader 
inzien verwantschap met beperkingen elders. De 
autonomie van de rechterlijke macht is vergelijkbaar 
met de autonomie van professionals en professionele 
instellingen elders in de kwartaire sector. In beide 
gevallen zijn beleidsmakers veroordeeld tot een 
moeilijke `sturing op afstand'. 

Vergelijkbaar is niet alleen het feitelijke probleem 
dat de betreffende functionarissen en organisaties 
zich kunnen onttrekken aan directe sturing van 
bovenaf dank zij hun informatievoorsprong en de 
autoriteit van professionele argumenten. Verge-
lijkbaar is ook het normatieve probleem van een 
twijfelachtige legitimiteit: de vraag of de bemoeienis 
van de Minister van Justitie zich wel verdraagt met de 
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trias politica is niet wezenlijk anders dan de vraag of 
de bemoeienis van de Minister van Onderwijs zich 
verdraagt met de vrijheid van wetenschapsbeoefening, 
die van de Minister van Cultuur met de zelfstan-
digheid van de kunsten, of die van de Minister van 
Volksgezondheid met de medische ethiek. 

Vergelijkbaar is ten slotte het technocratische 
probleem dat pogingen tot sturing dwingen tot expli-
citering van keuzen en aldus kunnen leiden tot politi-
sering van tegenstrijdigheden. Vermelding van priori-
teiten laat ook de posterioriteiten zien. Professionele 
autonomic wordt gerelativeerd, maar daarmee wordt 
ook de bufferfunctie aangetast die zij tussen politiek 
en publiek vervult als een vertrouwd mechanisme 
voor afwegingen tussen algemene normen en voor de 
toepassing van die normen op specifieke situaties. 
Hier wordt een omzichtige overheidsplanning 
gevergd. Op dit punt kan justitie wellicht nog baat 
hebben bij de ervaringen die in sectoren met een 
langere planningshistorie zijn opgedaan met de stimu-
lering van interne beleidsvorming door professionele 
organisaties om een aangrijpingspunt voor een 
globale sturing van bovenaf te verkrijgen (zie Van der 
Krogt en Verhaaren, 1986). 

De in de eerste paragraaf aangeduide ideologische 
incompatibiliteit van planning en justitie werkt nog 
wel door in gevoeligheden, maar in termen van 
feitelijke activiteiten wordt er op justitieel terrein 
waarschijnlijk niet minder gepland dan elders. In de 
voorafgaande paragraaf zijn er diverse voorbeelden 
genoemd van toenemende sturing op deelterreinen. In 
de sfeer van het onderzoek voor het hele terrein is 
zowel de oprichting van een nieuwe Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) met 
een nieuwe hoofdafdeling Statistische Informatie-
voorziening en Beleidsanalyse (SIBa) te vermelden 
als het voornemen van het WODC zich meer te 
richten op evaluatie van effectiviteit en efficientie van 
nieuwe ontwikkelingen (Activiteitenplan WODC in 
1989 en 1990). 

De WRR (1988, pp. 277 e.v.) signaleerde onlangs in 
een inventarisatie van toekomstonderzoek ook een 
recente toename van verkenningen op het gebied van 
de rechtshandhaving. Bij de eerder beschreven 
planningstypen kunnen inmiddels talrijke justitiele 
verwijzingen worden gegeven. Bij de programmerende 
beleidsplanning is te denken aan SEC en het bijbeho- 
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rende Actieplan, maar ook het beleidsplan van het 
OM 1990-1995 of aan de lokale politionele beleids-
plannen. (SCP, 1990, pp. 304-305) De voorzieningen 
die gecrederd zijn ten behoeve van de deregulering/ 
kwaliteit regelgeving zijn deel van de procedurele 
interdepartementale planning , maar vormen ook een 
nieuw planningsfacet (daarover later meer). Bij de 
allocatieve planning springt de ontwikkeling van de 
capaciteitsplanning in het oog (Van der Goorbergh in 
dit nummer). En bij de informatieve planning zijn er 
diverse voorzieningen voor regulier en incidenteel 
beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, prognoses 
en advies (WODC, externe commissies). 

De problemen van de allocatieve en informatieve 
justitiele planning komen elders in dit nummer uitge-
breid aan de orde. Ter afsluiting van dit artikel wordt 
hier nog kort ingegaan op de betekenis van de justi-
tiele beleids- en facetplanning binnen de totale 
overheidsplanning. 

Intersectorale verbanden 

De beleidsplanning kan in relatie tot de rest van de 
overheid gericht zijn op positieve co6rdinatie - er zijn 
gemeenschappelijke inspanningen nodig om iets te 
bereiken dat anders onhaalbaar zou zijn - maar ook 
op negatieve: bescherming van de eigen sector tegen 
het Ingepland' worden in het beleid van anderen. De 
tweede overweging is erg belangrijk op justitie-
terrein. Rechtshandhaving wordt immers voortdurend 
verondersteld in beleid op andere terreinen. Dat is 
evident in al die gevallen waar het strafrecht fungeert 
als ultimum remedium om beleidsconform gedrag af 
te dwingen. 8  Een nadrukkelijke integrale' planning 
van de eigen prioriteiten zal beleidsmakers op andere 
terreinen op zijn minst manen tot meer overleg 
vooraf. Van deze defensieve planningsmotivering is 
echter eerder de justitiele facetplanning doortrokken 
dan de beleidsplanning. De centrale justitiele beleids-
planning - SEC en het bijbehorende Actieplan - is 
offensief gemotiveerd. Wat stijl en structuur betreft is 
ze vergelijkbaar met andere grote beleidsplannen 
zoals de Vierde nota Ruimtelijke ordening, het 
Milieubeleidsplan, het HOOP voor het hoger 
onderwijs en het concept- Kerndocument Gezond-
heidsbeleid en het daarop volgende Actieprogramma 
van het beleid voor de zorgsector in de jaren 
negentig. (SCP, 1990, pp. 358-359) 9  
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Los van de eigen planningservaringen heeft justitie 
aan overheidsplanners op andere terreinen het nodige 
te bieden. Juridische kennis en vaardigheden zijn van 
toenemend belang naarmate planning meer contrac- 
tueel van aard wordt. Dat laatste wordt wenselijk 
geacht; het is ook haast onvermijdelijk onder invloed 
van functionele en territoriale decentralisatie binnen 
het publieke domein en versterking van financiele en 
organisatorische vermogens daarbuiten. Bij gebrek 
aan geld of bevoegdheden raken centrale planners 
aangewezen op samenwerking. Daarnaast kan de 
"traditionele cultuur van justitie - zorg om algemene 
waarden van gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en 
rechtszekerheid, vasthoudendheid in kwaliteitseisen 
aan regelgeving en twijfel aan de beheersbaarheid van 
beleidsmanipulaties - planners helpen om ideele en 
praktische grenzen van overheidsinterventies te 
blijven zien, en hen te behoeden voor de verleidingen 
van het juridisch instrumentalisme en van een voort-
durende uitdijing van het verbale planningsgebied. 

Het justitiele planningsfacet 

Met bovenstaande opmerkingen is al een overgang 
gemaakt van justitie als planningssector naar justitie 
als planningsfacet. Hoewel niet als zodanig geinstitu-
tionaliseerd in specifieke planbureaus, kan gesteld 
worden dat in het afgelopen decennium de erkende 
drie facetten in de nationale overheidsplanning in 
Nederland zijn bijgesteld en er een vierde justitieel 
facet tot ontwikkeling is gekomen. In het ruimtelijk 
facet is aandacht voor het milieu op de voorgrond 
getreden, in het economisch facet de aandacht voor 
de openbare financien en in het sociale en culturele 
facet de kwartaire dienstverlening. Kwaliteit van 
regelgeving (terughoudendheid, consistentie, uitvoer-
baarheid) geeft gestalte aan het nieuwe justitiele facet. 

Bepaald onder invloed van juridische zorgen om de 
scherpte en uitvoerbaarheid van overheidsregels 
wordt er de laatste jaren op diverse terreinen gezocht 
naar een herordening vanuit eenvoudige principes 
(condities voor een evenwichtige belangenafweging 
en zelfregulering, minimumgaranties) ter vervanging 
van complexe normenstelsels met intensieve 
overheidsbemoeienis. In dit verband contrasteert Van 
der Vlies (1987, pp. 129-132) adviezen aan de regering 
van de afgelopen vijf jaar van de WRR (sociale 
zekerheid), commissie-Oort (belastingen) en 
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Noten 

commissie-Dekker (gezondheidszorg) met de preten-
tieuze planningsnota's uit het midden van de jaren 
zeventig: de knelpuntennota (welzijn), contourennota 
(onderwijs), structuurnota (economie) en diverse 
ruimtelijke beleidsnota's. 

Op het eerste gezicht lijkt de huidige accentuering 
van (stabiele) ordening in plaats van (veranderlijk) 
beleid een terugdringing van de planning ten gunste 
van de rechtsstaat. Bij nader inzien wordt wellicht 
eerder een bureaucratische barriere van de plannende 
staat opgeruimd. 

De dominante juridische invalshoek in de beleids-
ontwikkeling van de laatste jaren heeft in ieder geval 
het zoeken gestimuleerd naar beperkingen van de 
gedetailleerde overheidsinterventies. Anders dan de 
eerste indruk suggereert kan dat een belangrijke 
bijdrage blijken te zijn geweest aan de verbetering van 
de overheidsplanning. Al in 1958 zag Gunnar Myrdal 
mogelijkheden voor een terugtred van de overheid bij 
de gedetailleerde interventies juist door middel van 
een versterking van de planning. Zijn toekomstbeeld 
van een plannende overheid kan richtpunt zijn voor 
een verdere convergentie van planning en justitie. 

'... as planning proceeds, it will be seen in line with 
the ideals of the Welfare State to delegate, wherever 
it is safe and practicable, responsibility for detailed 
public regulations to local and sectional collective 
authorities instead of having them carried out by 
means of direct state intervention. (...) the purpose 
and accomplishment of planning in the Welfare State 
is, in fact, constantly to simplify, and largely to 
liquidate, old and new intervention: to substitute a 
few, mostly overall state policies for a growing mesh 
of detailed and direct ones, and, in particular, to 
recondition the national community in such a way 
that for most part it can be left to the cooperation 
and collective bargaining of the people themselves, in 
all sorts of communities and organisations beneath 
the formal state level, to settle the norms for their 
living together.' (aangehaald in Dekker, 1989, p. 402) 

' Het gaat hier om de onder-
scheiding van een afwachtende en 
op ervaring gebaseerde versus een 
activistische en toekomstgerichte 
houding. Beleid is altijd een 

vermenging van finale en condi-
tionele elementen. Achter elke 
als-dan-formulering staat een idee 
van een te handhaven of te 
bereiken toestand en omgekeerd 
blijven doelprogramma's in de 
uitvoeringssfeer aangewezen op 
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conditionele regulering. 
Wat het woordgebruik betreft zij 

overigens opgemerkt dat op 
justitie-terrein zelf vaak niet 
specifiek de legitimiteit van 
'planning', maar ook van 'sturing' 
of 'beleid' ter discussie staat. 
Waar op andere terreinen doelge-
richt ingrijpen door de overheid 
vanzelfsprekend is en slechts de 
mogelijke en wenselijke planma-
tigheid daarvan omstreden zijn, 
roept hier de politieke manipu-
latie als zodanig al twijfels op 
vanuit de zorgen om de beginselen 
van de rechtsstaat. 
3  Te denken is aan overeen-
komsten voor de thans populaire, 
meer besproken dan geprakti-
seerde, public private partnerships 
in projecten van overheid en 
bedrijfsleven. Relevanter op 
justitie-terrein is de herorifintatie 
in de relaties tussen overheid en 
particulier initiatief (p.i.). 
Verwezen zij hier naar een studie 
van Aquina et al. (1988) over de 
Van Ouwenallervereniging, een 
p.i.-exploitant van zorgvoorzie-
ningen, waarvan een deel te 
maken heeft met Justitie 
(financiering, inspectie, capaci-
teitsplanning). Bekende 
problemen van verkokering, 
onduidelijke procedures en 
inflexibiliteit in de relaties 
overheid — p.i. doen de onder-
zoekers pleiten voor een globalere 
sturing door de overheid en haar 
concentratie op een ordening van 
verhoudingen ten gunste van een 
sterkere zelfregulering en 
-controle van p.i. en professionals. 

Zie over de plants van plan en 
planning in het recht bijvoorbeeld 
Van Geest (1989), De Haan en 
Fernhout (1981), Hirsch Bailin 
(1979, pp. 87-115) en Den Hoed et 
al. (1983, pp. 106-152). Van Geest 
contrasteert motieven voor 
planning met beginselen van 
rechtsgelijkheid en -zekerheid. Hij 
acht 'het beredeneerd, systema- 
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tisch en consistent, niet wille-
keurig, scheppen van ongelijk-
heden de belangrijkste juridische 
betekenis van het plan'. De 
gebrekkige flexibiliteit van 
ordenende wetgeving is een reden 
voor de toekenning van ruime 
discretionaire bevoegdheden; over 
de invulling daarvan wordt op een 
later moment enige zekerheid 
geschapen met behulp van een 
plan (Van Geest, 1989, p.35). Hier 
verschijnt het plan in de sfeer van 
de beleidsuitvoering als buffer 
tussen staatsrechtelijk ideaal en 
moderne maatschappij. In de sfeer 
van de beleidsontwikkeling 
kunnen staatsrechtelijk gemoti-
veerd vraagtekens worden 
geplaatst bij de noodzaak van 
flexibiliteit en het scheppen van 
ongelijkheden. 

Door de complexiteit van zowel 
overheidshandelen als maatschap-
pelijk verkeer en bun wederzijdse 
vervlechting kan niet meer worden 

vertrouwd op het simpele sturings-
schema [probleem - beleidsdoel - 
maatregel - effect - opgelost 
probleem). Abstractere sturingsbe-
grippen zijn echter juist wel op 
planning van toepassing. 
Overheidsplanning reflecteert de 
ingewikkeldheid van de moderne 
overheid ('systeemsturing'), met 
name door het anticiperen van 
reacties op beleid ('interactieve 
sturing') en beinvloeding van de 
condities van publiek-particuliere 
beleidsvervlechting ('relationele 
sturing'). 
6  Oosting wijst daarnaast op eisen 
als een voldoende zorgvuldigheid 
in de omgang met de burger/justi-
tiabele en mogelijkheden om in 
verweer te komen. 

Vergelijk de discussie die 
hierover in 1989 in verschillende 
afleveringen van het blad Trema 
werd gevoerd en zie ook Vleugels 
(1990). 
° In dit tijdschrift werd dit 
onlangs nog gedemonstreerd aan 



de hand van de aanpak van het 
zwartrijden in het openbaar 
vervoer (Steenhuis 1990) en met 
diverse artikelen over de 
handhaving van het milieurecht 
(themanummer van Justitiele 
Verkenningen 16/3). Gaat het in 
het eerste geval misschien alleen 
nog maar om een dreigende 
kwantitatieve overbelasting, de 
`inplanning' van justitie in het 
milieubeleid is gezien het 
maatschappelijke gewicht, de 
schaal en aard van betrokkenen 
bij de milieuvervuiling omvang 
van de milieuproblematiek met 
meer risico's verbonden. Een 
voorbeeld met meer indirecte 
consequenties geeft Herweijer 
(1990, pp. 13-18). Op basis van het 
Meerjarenplan verkeersveiligheid 
1987-1991 van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat worden 
gemeenten financieel gestimuleerd 
tot het nemen van maatregelen om 
de verkeersveiligheid te vergroten. 
De maatregelen impliceren een 
variatie in de juridische aanpak 
van normovertreding door 
automobilisten ('gerichte 
handhaving') inclusief het gaan 
belonen van wetsconform gedrag. 
9  Een opvallende overeenkomst 
tussen de genoemde documenten 
is hun veelheid van adressaten 
(parlement, andere overheden, 
'het veld', de publieke opinie) en 
hun meerlagigheid. De plannen 
zijn registrerend, indicatief en 
programmerend tegelijk; naast 
verwachtingen en tussen algemene 
wenselijkheden staan specifieke 
gekwantificeerde voornemens. Dit 
is niet de plaats voor verdere 
beschouwingen over de verschil-
lende accentueringen in de 
genoemde plannen. Wel zij nog 
opgemerkt dat de toon in het 
justitieplan qua sturingspretenties 
niet terughoudender is dan die in 
de documenten uit de meer tradi-
tionele planningssectoren. In 
commentaren op S&C wordt ook 

herhaaldelijk kritiek geuit op het 
instrumentalisme en met name het 
overdreven geloof in `samenhang' 
dat uit dit plan zou spreken 
(Blankenburg en Van de Bunt, 
1986; Van de Bunt, 1990; Foque 
en 't Hart, 1990). 
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Een oog op de toekomst 

drs. C.J. Wiebrens en drs. H.M. Willemse* 

Inleiding 

Departementen en bedrijven zijn, zeker in een 
themanummer over 'planning en justitie', tot op 
zekere hoogte te vergelijken. Een dergelijke verge-
lijking past bovendien in de retoriek van deze tijd. 
Een `gewoon' bedrijf produceert goederen of 
diensten; departementen produceren wetten, 
regelingen en overdrachten. De marktonderneming 
moet, wit zij het hoofd boven water houden, rekening 
houden met ontwikkelingen op korte en lange termijn 
op die markt. Zo zal de textielfabrikant die niet heeft 
voorzien dat boven dertigjarigen eens massaal en 
kleurrijk zouden gaan joggen, fietsen of anderszins 
sportief recreeren - na wat aanvaringen met de bank 
en teleurgestelde aandeelhouders - kennismaken met 
de curator. De klanten zitten bij de concurrent, die 
bijtijds en in de gewenste dessins sportkleding met 
ruimte voor buikjes en geprononceerde achterwerken 
op de markt heeft gebracht. De concurrent had wet 
zicht op toekomstige ontwikkelingen en heeft zijn 
planning en beleid daar succesvol op afgestemd. lets 
dergelijks geldt ook voor departementen. 

Er is echter tenminste een verschil tussen departe-
menten en bedrijven: departementen zijn onsterfelijk. 
De klant - hoe ontevreden ook - kan (meestal) 
nergens anders terecht; de financier aan de Lange 
Voorhout kijkt op een andere manier tegen financiele 
problemen aan dan een commerciele geldschieter. Dit 
kleine verschil tussen departementen en bedrijven 
sluit echter niet uit dat ook departementen met de 
toekomst te maken hebben. Beleid is immers per 
definitie op de toekomst gericht. Voor de vormgeving 

* De auteurs zijn respectievelijk raadadviseur 
politie-onderzoek op het WODC en hoofd van de stafaf-
deling Informatie van de Directie Criminaliteitspreventie. 
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en de planning daarvan is inzicht in toekomstige 
ontwikkelingen onontbeerlijk. 

Net als een bedrijf, waarvan de omzet in de 
toekomst kan veranderen door veranderingen in 
voorkeur of inkomens van de klanten, staat ook het 
beleid van een departement onder invloed van 
ontwikkelingen op (middellange) termijn. Het gaat 
daarbij, zowel bij bedrijven als bij departementen om 
externe ontwikkelingen, waar men zelf niet of 
nauwelijks invloed op kan uitoefenen maar die wet 
(uiterst) relevant zijn voor het bedrijf c.q. het depar-
tement. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen 
zijn die van de demografie, de arbeidsmarkt, de 
technologie, de inkomensontwikkeling en het verkeer. 
Voor het bedrijf departement gaat het er dan om de 
consequenties van die ontwikkelingen te bezien, 
besluiten te nemen en te plannen. Dat kan alleen als 
men op grond van voorspellingen enig zicht heeft op 
wat op termijn kan gaan gebeuren. 

In dit artikel komen de problemen met voorspellen 
en voorspellingen aan de orde. In de hierna volgende 
paragraaf komt de functie van voorspellingen voor 
het beleid aan de orde, het ondersteunen van de 
allocatie en het geven van signalen voor het beleid. 
Vervolgens wordt een van de belangrijkste 
bouwstenen voor planning en beleid besproken, de 
beleidsinformatie. Daarna worden de methodiek en 
de grenzen van voorspellingen (in vogelvlucht) 
behandeld. Ten slotte wordt ingegaan op de 
mogelijkheid c.q. onmogelijkheid van het geven van 
voorspellingen op het terrein van justitie. 

Allocatie en signaleren 

Zowel voor plannen als voor prognosticeren is het 
courant een onderscheid te maken naar de korte 
termijn (minder dan vijf jaar), de middellange termijn 
(vijf tot vijftien jaar) en de lange termijn (vijftien jaar 
en verder van nu). De laatste zal hier niet worden 
besproken. 

Voorspellen en planning op de korte termijn staan 
in het teken van allocatie. Een departement moet enig 
idee hebben hoeveel mensen en middelen zij binnen 
afzienbare tijd nodig heeft. Het staat wat slordig als 
er op een gegeven moment te weinig personeel in de 
kinderopvang of bejaardenzorg aanwezig is of als 
rechters overbelast dreigen te raken. Die mensen en 
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middelen zullen veelal voorspeld worden door 
gebruik te maken van bestaande (administratieve) 
gegevens die doorgetrokken of geprojecteerd worden 
op de nabije toekomst. Met externe ontwikkelingen 
wordt (zelden) rekening gehouden. Dergelijke 
prognoses hebben een relatief hoge mate van 
zekerheid. Zij zitten redelijk dicht op het beleid, zij 
ondersteunen het bestaande beleidsproces. 

Met het oog op allocatie kunnen ook voorspel-
lingen voor de middellange termijn gemaakt worden. 
Dergelijke voorspellingen geven enig idee van in de 
toekomst benodigde mensen en middelen van een 
departement. Dit kan gebeuren door bestaande 
ontwikkelingen of trends, in relatie met een algemeen 
aanvaarde relevante middellange-termijn-ontwik-
keling (bijvoorbeeld demografisch of trendmatig) 
verder door te trekken. Dergelijke voorspellingen zijn 
minder zeker' dan de korte-termijn-voorspellingen, 
zij leunen wel sterk tegen het beleid aan; het 
bestaande beleid worth onderbouwd met middel-
lange-termijn-ramingen.' 

Los van de allocatie kan men ook pogen de 
mogelijke consequenties van exteme ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld technologie, het wegvallen van de 
grenzen, decollectivering) voor het beleid op termijn 
in beeld te brengen. Dit kan gebeuren met behulp van 
kwantitatieve en/of kwalitatieve technieken 
(waarover later meer). De bedoeling van een 
dergelijke exercities is niet met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid uitspraken over de 
toekomst te doen. De bedoeling is veeleer beleids-
makers, met het oog op een zo tijdig mogelijke antici-
patie attent te maken op mogelijke ontwikkelingen. 
De voorspelling heeft een signalerende functie. Het 
gaat simpelweg om de vragen: wat kunnen we 
verwachten en wat kunnen we eraan doen? 

De laatste vraag zal aan de orde komen wanneer 
het door de voorspelling aangereikte beeld als geloof-
waardig en tegelijkertijd als uiterst problematisch 
wordt ervaren. Enige intensivering van problemen 
kan het beleid nog wel aan. Er moet wat verschoven 
worden en er moet misschien een ietsje meer 
middelen bij. De vraag `wat kunnen we eraan doen' 
zal vooral dan naar voren komen indien, naar het 
zich laat aanzien, kritische grenswaarden overschreden 
dreigen te worden. Net  systeem waar het betreffende 
beleid verantwoordelijk voor is, dreigt dan uit balans 
te raken en bedreigt zo mogelijk ook andere 
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systemen. Bijvoorbeeld: de vergrijzing en de op grond 
daarvan uitgesproken verwachtingen ten aanzien van 
de kosten van de gezondheidszorg dreigen (bij 
ongewijzigd beleid) een dermate groot beslag op de 
middelen te gaan leggen dat dit de politiek geformu-
leerde kritische grenswaarde van de collectieve druk 
dreigt aan te tasten. Wit men dit voorkomen dan gaat 
dit ofwel ten koste van de gezondheidszorg zelf 
(iedereen wat minder zorg of de jongeren wat minder 
zorg) ofwel het gaat ten detrimente van anderen 
(meer artsen en verplegers versus minder onderwijzers 
en fregatten). 

Kritische grenswaarden zijn geent op een vertrouwd 
bestaand beeld en een daarop gebaseerde toekomst-
verwachting. Zij worden bepaald door een politieke 
en maatschappelijke discussie (die er een schijnbaar 
objectief karakter aan kan geven, zoals de bovengrens 
van de collectieve lastendruk). Bij die discussie en de 
fixering van de grenswaarde speelt de dialoog met de 
(politieke) achterban ook een rot; de langverbeide 
AOW dreigt te worden gehalveerd, de gekoesterde 
boterbloem en de smeerwortel dreigen uit te sterven. 
Het signaleren van kritische grenswaarden heeft 
daarom een vooral conserverende functie. Het niet 
(laten) uitkomen van de voorspelling wordt, indien 
het signaal wordt geaccepteerd, inzet van beleid. Het 
beleid wordt met het oog op de kritische grens-
waarden aangespoord nieuwe opties, instrumenten en 
visies te ontwikkelen. 

Deze invalshoek is een andere dan waaraan in de 
meeste schrifturen van toekomst- en beleidsonder-
zoekers wordt gerefereerd. Het referentiekader daar is 
vooral het in de jaren zeventig uitgevoerde toekomst-
onderzoek. Dat onderzoek had een eenmalig karakter 
— het maakte zelden deel uit van een lopend beleids-
proces — en werd gekenmerkt door breedvoerige 
scenario's, die als voornaamste doel hadden politieke 
en maatschappelijke discussies uit te lokken en tot 
vernieuwing en initiatief uit te dagen. In de literatuur 
over dergelijke toekomstvisies wordt over het 
algemeen geconcludeerd dat de beleidsmakers toen 
uiteindelijk niet die nauwkeurige voorspellingen 
kregen, die hen waren voorgespiegeld of die zij 
wellicht zelf graag hadden willen zien. (Dekker, 
p.301; Van Vught, 1985; Jansen Schoonhoven, 
Roschar 1989) Oliecrises, een recessie, forse 
demografische veranderingen, een zich in ijltempo 
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veranderende technologie maakten dat de verwach-
tingen niet altijd uitkwamen. 

De inzet van toekomstvoorspellingen ten behoeve 
van het beleid is nu wat minder pretentieus. Ging het 
er, wat gechargeerd gesteld, in de jaren zeventig om 
voorspeld geluk in ambtelijke banen te leiden, nu 
gaat het erom voorzien onheil af te wenden. We 
streven ernaar te behouden wat we hebben. Ook de 
pretenties ten aanzien van het vermogen van 
voorspellingen zijn wat teruggeschroefd. We kunnen 
wel jets zeggen over de mate van 
zekerheid/onzekerheid van voorspellingen. Deze is 
onder meer afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit 
van de informatie waarover we nu beschikken, de 
beleidsinformatie. 

Beleidsinformatie 

Bij de overheid ligt de besluitvorming over de 
produktie van wetten, regelingen en overdrachten in 
handen van politici en bureaucraten: de beleids-
makers. Hun beslissingen worden mede beinvloed 
door maatschappelijke en economische gebeurte-
nissen, de publieke opinie en door pressie van 
belanghebbenden. Met de beslissingen en de daarop 
volgende produktie (implementatie van beleid) pogen 
beleidsmakers gegeven doeleinden te realiseren. 
Beleidsmakers, volksvertegenwoordigers en andere 
betrokkenen zullen - in de regel - willen weten of het 
lukt gestelde doeleinden te verwezenlijken. Men zal 
willen weten of en in welke mate deze doelstellingen 
worden bereikt (de vraag naar de doeltreffendheid 
van het beleid) en zo ja, welke kosten daarmee 
gepaard gaan (de vraag naar de doelmatigheid van 
het beleid). Om doeltreffendheid en doelmatigheid 
van beleid te kunnen beoordelen, kortom voor 
beleidsevaluatie, is informatie nodig. 

In de sfeer van de overheid noemen we dergelijke 
informatie beleidsinformatie. De voor beleidsinfor-
matie benodigde gegevens hebben betrekking op: 
- de omzet of produktie van een wet of regeling 
(bijvoorbeeld aantallen processen verbaal, 
ingeschreven zaken, vonnissen en de daarmee 
gemoeide geldstromen en personeel); 
- het produktieproces (gegevens over ingezette 
mensen en middelen, bijvoorbeeld 'case loads', 
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gemiddelde kosten per zaak, doorlooptijden en 
dergelijke); 
- het gebruik of de consumptie van een wet of 
regeling (zoals kenmerken wetsovertreders/slach-
toffers en andere `gebruikers' van het recht, aard van 
de delicten); 
- de effecten van een wet of regeling (wordt het doel 
bereikt, helpt de voorziening, enzovoort). (De Kam, 
Wiebrens e.a., 1987) 

Beleidsinformatie is voornamelijk gebaseerd op 
gegevens die afkomstig zijn uit de administratie van 
uitvoerende instanties. 2  Daarnaast levert het CBS een 
gestage stroom gegevens aan. Dergelijke regelmatig 
verzamelde en bewerkte gegevens wordt de reguliere 
beleidsinformatie genoemd. Voorts kunnen departe-
menten eigen of externe onderzoeksinstellingen 
inschakelen voor het (eenmalig) verzamelen van 
gegevens of het uitvoeren van onderzoek. 

Beleidsinformatie is niet altijd optimaal. De organi-
satie van de gegevensverzameling kan zeer complex 
en tijdrovend zijn. De medewerking van de uitvoe-
ringsorganen bij de vastlegging van de benodigde 
gegevens, varieert. In het minst erge geval, gezien 
vanuit het perspectief van de `rekenmeesters', zien de 
uitvoeringsorganen het nut er niet van in en zullen de 
gegevens niet altijd met de meeste zorg in de admini-
stratie opgenomen worden. Het kan ook voorkomen 
dat het uitvoeringsorgaan, al dan niet terecht, meent 
dat zij belang heeft bij cijfers over zichzelf. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de financiering 
gebaseerd is op het aantal zaken of klanten dat een 
uitvoeringsorgaan weet te registreren. Met het idee 
van 'hoe meer zielen, hoe meer pegels' in het achter-
hoofd, is men wel eens bereid de werkelijkheid wat 
anders voor te stellen. Los hiervan speelt het 
probleem dat de in de administratie van uitvoerings-
organen opgenomen gegevens administratieve 
gegevens zijn. Vanuit het gezichtspunt van beleidsin-
formatie behoeven dit niet altijd de meest optimale 
gegevens te zijn. 3  

Beleidsinformatie behelst aldus kennis van de 
voornaamste `primaire processen' van het depar-
tement en van hun effecten op de omgeving. Voor een 
departement als bedrijf is beleidsinformatie niet van 
een andere aard dan bijvoorbeeld de produktie- en 
marketing-informatie van een textielconcern. 
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Voorspellen 

Voorspellingen zijn gebaseerd op de premisse dat er 
ontwikkelingen zijn die indicatief zijn voor wat er 
gaat gebeuren. `Morgen werd gisteren geschreven'. 
Het is natuurlijk we' van belang dat men over de 
relevante informatie ten aanzien van die ontwikke-
lingen beschikt, bij voorbeeld in de vorm van een 
beleidsinformatiesysteem. Voorspellingen bestaan 
tegenwoordig voor een deel uit de (modelmatige) 
bewerking van kwantitatieve gegevens gevoegd bij 
meer kwalitatieve kennis. 

De kwantitatieve gegevens bestaan uit zogenaamde 
basisreeksen, veelal beleidsinformatie die een 
bepaalde periode beslaat (bijvoorbeeld de ontwjk-
keling van 1975 tot 1990). Men dient zich vooraf te 
realiseren dat basisreeksen niet altijd keiharde 
gegevens bevatten. Gegevens kunnen `vervuild' zijn, 
er kunnen systematische of niet-systematische verte-
keningen optreden. We spreken dan ook van 'harde' 
en 'zachte' gegevens en van harde en zachte 
prognoses.° 

Gegevens op zich vormen een onvoldoende basis. 
Het zal nodig zijn gegevens te bewerken met behulp 
van een model. Een model is een formele, gestyleerde 
weergave van (een deel van) de werkelijkheid. Het 
beschrijft samenhangen tussen (voor het beleid 
relevante) grootheden, zoals lonen en prijzen. 
Voorwaarde voor de betrouwbaarheid van het model 
is uiteraard dat de samenhangen binnen het model 
kloppen. Dat kan alleen wanneer de samenhang over 
een langere periode empirisch is onderzocht. Is dat 
niet het geval dan zal men in het model veronder-
stelde samenhangen moeten aanbrengen, op basis van 
andere bronnen of op basis van eigen inzichten. Het 
laatste kan neerkomen op de verhalen die wij elkaar 
over de werkelijkheid vertellen. (De Kam, 1989) 5  

In een toekomstmodel wordt ervan uitgegaan dat in 
het verleden geconstateerde ontwikkelingen en 
samenhangen daartussen zich zullen voortzetten in de 
toekomst. We gaan uit van waargenomen, of beter 
aan reguliere beleidsinformatie ontleende geconsta-
teerde samenhangen, bijvoorbeeld de relatie tussen 
leeftijd en criminaliteit. Voor elke leeftijdsgroep is de 
relatie tussen de omvang van de groep en crimina-
liteit (delinquentie-ratio) bekend. 

Demografische vooruitberekeningen (een 
beschrijving van een relevante middellange-termijn- 
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ontwikkeling) geven informatie over de omvang van 
de verschillende leeftijdsgroepen in de toekomst. Op 
grond van de geprognosticeerde omvang van de 
leeftijdsgroepen kunnen we dan jets zeggen over de 
criminaliteit in de toekomst. Voor het beleid kunnen 
vervolgens conclusies worden geformuleerd ten 
aanzien van verwachte aantallen benodigde politie-
mensen, rechters, enzovoort. 

De betrouwbaarheid van het toekomstmodel en dus 
de mate van zekerheid/onzekerheid van de 
voorspelling is daarmee afhankelijk van: 
a) De betrouwbaarheid van de gegevens (hard of 
zacht). 
b) De houdbaarheid van de in het model aange-
brachte of veronderstelde samenhangen. De belang-
rijkste veronderstelling is in het voorbeeld het gelijk 
blijven van de delinquentie-ratio. Van belang is dan 
of dit zonder meer een veronderstelling is, of dat het 
een veronderstelling is die ondersteund wordt door 
reeds bestaande theoretische en empirische inzichten 
ten aanzien van de relatie tussen demografie en crimi-
naliteit. 
c) De betrouwbaarheid van de externe ontwikkeling 
die relevant geacht wordt (in dit geval de 
demografische ontwikkeling). Zo is het CBS-bevol-
kingsprognosemodel gebaseerd op relatief harde 
gegevens. De vooruitberekeningen zijn echter noodza-
kelijkerwijs gebaseerd op een aantal kwantitatieve en 
kwalitatieve aannames. De kwantitieve aannames 
behelzen dat bepaalde samenhangen `doorlopen', 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van huwelijkssluiting in 
een bepaald geboortecohort. De kwalitatieve 
aannames hebben betrekking op bijvoorbeeld de 
relatie tussen (toenemende) arbeidsmarktparticpatie 
van gehuwde vrouwen en het krijgen van kinderen. 6  
Dergelijke veronderstellingen zijn niet expliciet in het 
`toekomstmoder demografie en criminaliteit 
opgenomen, maar zijn natuurlijk wel relevant voor de 
zekerheid oftewel onzekerheid die aan de 
voorspelling kleeft. 
d) De incompleetheid van het model. Aan de ene 
kant zal een aantal belangrijke samenhangen in het 
model ontbreken. Niet alleen leeftijd is van belang, 
maar bijvoorbeeld ook opleidingsniveau; aan de 
andere kant is demografie niet de enige voorspeller 
maar ook toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen 
zijn bijvoorbeeld relevant. Een onderzoeker die staat 
voor zijn vak (en zijn inkomen) zal daarom 
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verzuchten dat meer en betere gegevens nodig zijn. 
Nu is een model natuurlijk altijd uit te breiden, 

bijvoorbeeld door de opname van naar leeftijd gespe-
cificeerde arbeidsmarktprognoses. Dat vereist echter 
dat in het model ook (empirisch geconstateerde) 
samenhangen tussen delinquent gedrag en arbeids-
marktpositie aanwezig zijn (meer gegevens en meer 
samenhangen). Ontbreken die gegevens en samen-
hangen, dan moeten we die veronderstellen. Verder 
moeten we veronderstellingen opnemen ten aanzien 
van de relatie demografie en arbeidsmarkt (betekent 
minder jeugdwerkloosheid ook minder delinquent 
gedrag van de jeugd?) Dit alles staat los van de vraag 
naar de houdbaarheid van de arbeidsmarktprog-
noses.' 
e) De robuustheid van het model. Idealiter is de 
voorspelling reeds `uitgetese op basis van historische 
gegevens afkomstig uit de reguliere beleidsinformatie 
(bijvoorbeeld de relatie baanloosheid en criminaliteit 
van 1945-1990). Dergelijke exercities geven het 
mogelijke belang aan van de lange-termijn-ontwik-
keling. De robuustheid van het model is een garantie, 
niet dé garantie. Hetzelfde geldt voor de theoretische 
en verdere empirische onderbouwing van het model. 
Hiervoor (ad b) is aangegeven dat theoretische en 
empirische `voorkennis' van belang zijn bij de 
constructie van een model. Dat geldt voor het relatief 
simpele model demografie-criminaliteit en het geldt 
(des te meer) wanneer het model uitgebreid wordt 
met andere langere-termijn-ontwikkelingen. Het helpt 
als we, op basis van bestaande theorieen en onder-
zoeken, iets weten over arbeidsmarktpositie, leeftijd 
en criminaliteit. 

Het kan voorkomen dat noch beleidsinformatie, 
noch lange-termijn-ontwikkelingen in de vorm van 
kant en klare prognoses voorhanden zijn. Men zal 
dan ook een beroep moeten doen op wetenschappers, 
op andere deskundigen, intuftie, de Delphi-methode, 
en dergelijke; de voorspeltechnieken zijn legio (zie 
Van Doom & Van Vught 1980). Toepassing van 
dergelijke technieken heeft een-vooral signalerende en 
verkennende functie, zij dienen meer om een nieuwe 
(beleids-)filosofie te ontwikkelen. 

In het marketing-onderzoek wordt nog van een 
andere techniek gebruik gemaakt. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat koopgedrag deel uitmaakt van 
een life-style' die niet door iedereen van de ene dag 
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op de andere wordt gewijzigd. Voor het 
marketing-onderzoek is daarom het gedrag van 
`pioniers' van belang. Ondersteund door enquetes zal 
de marketing-onderzoeker daarom met aandacht het 
(koop)gedrag van segmenten als 'trendsetters' en 
`early:.adapters' en 'eager shoppers' volgen. De 
marketeer (en de ondernemer) weten dat een 
dergelijke techniek robuust is. Op grond van hun 
marketing-informatie en op grond van ervaring weten 
zij, met een redelijke mate van zekerheid, dat het. 
(koop)gedrag van de pioniers te zijner tijd gekopieerd 
zal worden door grotere groepen consumenten. Wat 
nu in de boetieks wordt aangeboden, wordt over een 
tijd in het ons vertrouwde warenhuis gevraagd. Men 
houdt natuurlijk ook de ontwikkelingen in de VS in 
het oog. Daar wordt alles tien jaar eerder op de 
markt gebracht. Dergelijke benaderingen zijn ook wel 
in enigerlei vorm in toekomstonderzoek gebruikt, met 
name op het vlak van vrijetijdsbesteding en mediage-
bruik; culturele innnovaties verspreiden zich volgens 
een sociaal of geografisch patroon. 8  

Keus te over dus voor het construeren van 
toekomstbeelden. Men kan kiezen tussen vrijwel puur 
kwantitatieve methoden of puur kwalitatieve 
methoden. Zij hebben alien gemeen dat zij in meer of 
in mindere mate onzekerheid kennen. Langere-
termijn-voorspellingen moeten daarom vooral op hun 
signalerende merites beoordeeld worden. Het gaat er, 
zoals eerder gezegd, om duidelijk te maken of in de 
toekomst bepaalde kritische grenswaarden 
overschreden dreigen te worden en zo ja, wat daar 
mogelijk aan gedaan kan worden. De mogelijk of 
gewenste signalerende kracht van de (middellange) 
voorspelling zal bij voorbaat in overweging moeten 
worden genomen bij de keuze van de techniek. De 
vuistregel is dat relatief simpele modellen evenveel of 
zelfs meer voorspelkracht hebben dan complexe 
modellen. (Van Vught, 1985) 

Een tweede, hier te introduceren vuistregel is die 
van herkenbaarheid voor de gebruiker, in eerste 
instantie is dat het beleid. Dat lijkt triviaal, maar we 
moeten ons nu eenmaal realiseren dat een ontvanger 
van een boodschap maar een beperkt voorstellings-
vermogen heeft. Er is in dat opzicht niet zoveel 
verschil tussen een wetenschapper en een science-
fiction auteur. Er is meer dan de toekomst dat hen 
bindt. 
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Het werk van de SF-auteur bestaat uit het 
`opblazen' van een of enkele aspecten uit het 
dagelijks leven (ruimtereizen, technologie, genetische 
manipulatie), voor de rest vinden we de elementen uit 
ons dagelijks leven erin terug: planeten zijn staten of 
keizerrijken geworden met herkenbare regerings-
vormen, en ook in de Andromeda-nevel tieren harts-
tocht, machtsaspiraties, liefde en jaloezie welig. Dat 
is niet altijd het gevolg van een gebrek aan creativiteit 
van de SF-auteur. Jules Verne had best, en misschien 
heeft hij er ook over gedacht, een gemengd gezel-
schap zonder hoge hoed, vestzakhorloge, borstrok en 
crinolines naar de maan kunnen sturen. Wanneer de 
SF-auteur echter teveel constanten uit de alledaagse 
werkelijkheid verandert, biedt zijn werk geen voor de 
lezer herkenbare wereld meer. De lezer heeft een 
aantal vertrouwde coordinaten nodig; een compleet 
veranderde wereld is niet te begrijpen. De ware 
SF-auteur wordt wordt aldus bedreigd door onver-
kochte oplagen en uitgevers met dollartekens in hun 
ogen. 

De wetenschapper die een complexe voorspelling 
aflevert, kampt met min of meet hetzelfde probleem. 
Afgezien van het felt dat dergelijke produkten snel als 
luchtfietserif geettiketteerd worden, zijn zij onher-
kenbaar voor de beleidsmaker. Zij sluiten niet aan, en 
kunnen dat ook niet bij zijn beeld van de werke-
lijkheid. De beleidsmaker zal het ook als problema-
tisch ervaren om op basis van een zelfs voor hem 
moeilijk herkenbaar toekomstbeeld - vooropgesteld 
dat het signaal doorkomt - intern en extern steun te 
werven voor nieuw of ander beleid. 

Voor vlag en wimpel, houd het simpel. De 
voorspeller moet ervoor zorgen dat zijn voorspelling 
voor beleidsmakers enigszins herkenbaar is en dat ze 
hem houvast biedt voor de ontwikkeling van beleid. 
Relatief simpele modellen, of zo men wil partiele 
toekomstverkenningen verdienen daarom de 
voorkeur. Daarmee is succes nog niet gegarandeerd. 
Ook enkele eigenschappen van de ontvanger spelen 
een rol. 

Het voorgaande berust op de veronderstelling dat 
grote organisaties, zij het ondernemingen of departe-
menten, voldoen aan een min of meer rationeel 
besluitvormingsmodel. Men heeft kennis van de 
relevante omgeving en reageert, met het oog op de 
langere termijn, op signalen uit die omgeving. Die 
veronderstelling hoeft niet altijd op te gaan. Besluit- 
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vorming bij de overheid kan, zoals bekend ook 
beschreven worden in termen van incrementalisme en 
'garbage can decision making'; 'bureaucratic stasis' 
kan bij (grote) ondernemingen leiden tot immuniteit 
ten aanzien van signalen van de markt en de concur-
renten. 

Hoe simpel en robuust de voorspelling ook is, hoe 
herkenbaar zij ook is gemaakt, bij de ontvanger van 
de boodschap moet enig zicht op de relevante 
verschijnselen en het besef van de invloed van de.te 
onderzoeken middellange-termijn-ontwikkeling 
aanwezig zijn. Goede beleidsinformatie en een in het 
beleidsproces verankerd gebruik daarvan, bijvoor-
beeld door het werken met indicatoren, kencijfers 
enzovoort, behoren tot de voorwaarden van het 
accepteren van middellange-termijn-voorspellingen. 

Justitie en de lange termijn 

De aandacht voor Justitie en middellange-termijn-
ontwikkelingen is niet bijster groot. In de jaren 
zeventig is, ten behoeve van WRR, op basis van de 
toen geldende demografische vooruitzichten enig 
onderzoek verricht. (WRR, 1978; Dessaur & Gunther 
Moor, 1979) Conclusies ten aanzien van een in de 
toekomst benodigde omvang van het apparaat, in te 
zetten instrumenten of beleidsveranderingen werden 
daar niet vermeld. Voorts worden ten behoeve van 
een vooral op macro-economische sturing gericht 
circuit door het SCP en CPB ramingen, die ook de 
justitie-sector omvatten, de wereld in gestuurd. In een 
aparte studie van het SCP zijn samenhangen tussen 
(geregistreerde) criminaliteit en enige lange-termijn-
ontwikkelingen (demografie, echtscheidingen, econo-
mische ontwikkelingen) beschreven. (Van Tulder, 
1985) Door het Ministerie van Justitie zelf werd in 
(een bijlage van) het beleidsplan Samenleving en 
Criminaliteit een prognose van de criminaliteit, op 
basis van de demografische ontwikkelingen gepubli-
ceerd. 

Nu lijkt een oog op de toekomst voor andere 
overheidssectoren meer voor de hand te liggen dan 
voor Justitie. Bij andere overheidssectoren is meer 
expliciet sprake van een groep `gebruikers'. 
(Voorziene) veranderingen in de omvang daarvan 
hebben consequenties voor de in te zetten middelen 
en het beleid. 'Meer bejaarden' betekent `rneer 
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gezondheidszorg', `rneer auto's' betekent `meer 
wegen', 'minder jongeren' betekent 'minder scholen'. 
De werklast van Justitie, en de veranderingen daarin 
zijn niet direct toe te schrijven aan de groei c.q. krimp 
van een bij voorbaat gedefinieerde gebruikersgroep. 
Het werkaanbod van Justitie wordt eerder beschouwd 
als de resultante van allerlei complexe - en daarom 
moeilijk voorspelbare - maatschappelijke en culturele 
verschijnselen. 

Elders zijn de cijfers ook wat makkelijker te inter-
preteren. Bij andere overheidssectoren bestaat een vrij 
direct verband tussen (kenmerken van) gebruikers en 
het gebruik van de voorzieningen/diensten. Zo is het 
gebruik van onderwijsvoorzieningen leefiijdsspecifiek. 
Veranderingen in de leerplichtwet daargelaten zijn 
alle toekomstige 4 t/m 16-jarigen nu eenmaal 
leerplichtig. Op basis van het door het CBS aangele-
verde aantal toekomstige 4 t/m 16-jarigen kan men 
redelijk betrouwbare schattingen maken van het 
benodigde aantal onderwijzers opstellen. Voor Justitie 
lijken de zaken anders te liggen. De argumenten zijn 
(over)bekend. Definities van criminaliteit zijn 
elastisch en veranderen nogal eens, de registraties zijn 
onbetrouwbaar, uitvoeringsorganen (de politie) 
hebben de neiging de cijfers naar hun hand te zetten, 
enzovoort. 

Dergelijke argumenten zijn echter niet uniek voor 
Justitie. Ook buiten Justitie zijn mensen slordig en 
onbetrouwbaar. Ramingen ten aanzien van inkomens-
afhankelijke voorzieningen kampen met de onderrap-
portage of overrapportage van opgegeven inkomens 
(meestal onderrapportage), de toekomstige inkomens-
hoogten zijn zelf weer afhankelijk van de toekomstige 
economische conjunctuur. Ook buiten Justitie kampt 
men met verschijnselen als 'dark number', niet 
eenduidige definities, vervuilde bestanden en uitvoe-
ringsorganen met eigen belangen en een eigen visie, 
die de gegevens verzamelen en beheren. 9  

De kwaliteit van Justitie-gegevens vormt dus geen 
probleem. Daar valt niet beter en ook niet slechter 
mee te werken dan met die van andere overheidssec-
toren. Een probleem is we! - maar dat geldt overal - 
dat de beleidsinformatie op een aantal punten niet 
adequaat is: van procesvariabelen is nauwelijks iets 
bekend. Een additioneel probleem is dat er weinig 
wetenschappelijk onderzoek is verricht naar 
(maatschappelijke) lange-termijn-ontwikkelingen en 
de werklast van Justitie. Het onderzoek van Van 
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Tulder daargelaten, beperken de wetenschappelijke 
uitspraken zich tot de werkloosheid of de jaren-
zestig-generatie. Voorzover verifieerbaar zijn het ook 
geen uitspraken die zich voor predictie lenen. 

Geld speelt mogelijk een rol bij de relatieve 
veronachtzaming van lange-termijn-ontwikkelingen 
op het vlak van Justitie. Bij departementen als VROM 
en O&W gaat simpelweg meer geld om en het is dan 
nuttig om, met ijkpunten als collectieve lastendruk en 
de aflossing van de staatsschuld, enig zicht op 
verwachte toekomstige uitgaven te hebben. In die 
context speelt het bedrag op de begroting van Justitie 
een marginale rol. Voor de lange(re) termijn geprog-
nosticeerde benodigde mensen en middelen van 
Justitie zinken in het niet bij die van de departe-
mentale 'big spenders'. De (ook externe) behoefte aan 
ramingen en prognoses is daar groter. 

Geld, of beter gezegd veel geld, is een kritische 
grenswaarde. Justitie beschikt niet over die grens-
waarde en ook niet over andere grenswaarden. Wet is 
criminaliteit in de beleving van de bevolking nog 
steeds een van de grootste problemen, die Nederland 
teisteren. Na de milieuproblematiek en de 
werkloosheid wordt de criminaliteit volgens de meest 
recente gegevens van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau als het belangrijkste probleem gezien, 
belangrijker dan bijvoorbeeld de wapenbeheersing, 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen of de 
grootte van de bestaande inkomensverschillen. (SCP, 
1990) Desondanks blijft het moeilijk aan te geven 
waar en wanneer (onderdelen van) het systeem van 
rechtshandhaving kan gaan dysfunctioneren of 
wanneer een voorzien dysfunctioneren de werking 
van een ander systeem (de economie bijvoorbeeld) 
kan gaan bedreigen en wat nodig is om dat te 
voorkomen. 

Betekent dit nu dat een bedrijf als Justitie van enige 
vorm van (middel)lange-termijn-verkenning is uitge-
sloten? Wij menen van niet. Zelfs zonder schokkende 
maatschappelijke en culturele veranderingen spelen 
zich middellange-termijn-ontwikkelingen af - die tot 
op zekere hoogte te prognosticeren zijn - die relevant 
zijn voor het volume van het werkaanbod van Justitie. 
Demografische ontwikkelingen zijn in dit verband al 
eerder genoemd. Niet alleen de bevolkingsgroei (hoe 
meer zielen, hoe minder vreugd) en de veranderde 
leeftijdsopbouw (ontgroening en vergrijzing) zijn 
daarbij relevant, hoewel die getallen op zich al 
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imposant zijn. In twintig jaar tijd nam de bevolking 
bijvoorbeeld met 15% toe, van 13 miljoen naar 15 
miljoen. Ook andere demografische ontwikkelingen 
stemmen echter tot nadenken. Wij noemen hier de 
verstedelijking (het aantal plattelanders is in de 
afgelopen twintig jaar nagenoeg gelijk gebleven, de 
steeds groter wordende rest van de Nederlanders 
komt zichzelf en elkaar tegen in de steden), ontwik-
keling van het aantal echtscheidingen en de migratie. 
Het is aannemelijk dat deze ontwikkelingen, die zich 
overigens nog voortzetten, consequenties hebben 
gehad voor het werkaanbod van Justitie. 

Een andere, tot op zekere hoogte te voorziene 
lange-termijn-ontwikkeling is het verkeer. Het 
wagenpark in Nederland is in tien jaar tijds, wellicht 
mede geaccelereerd door de huishoudensverdunning, 
met meer dan een miljoen toegenomen. Elk 
huishouden in Nederland is nu wel verguld met een 
of meer trouwe vierwielers. Het resultaat weten we: 
de steden en de Justitie-kanalen zijn verstopt. Wat we 
niet weten is in hoeverre het toegenomen werkaanbod 
vanwege verkeer ten laste is gegaan van de capaciteit 
voor andere Justitie-taken. 

Hetzelfde geldt voor de juridificering en voor de 
omvang (en groei) van het bedrijfsleven. Econo-
mische activiteiten brengen geld in het laatje maar 
toegenomen economisch verkeer kan Justitie ook wat 
werk bezorgen. Ook hier weten we dat het meer 
werkaanbod oplevert, we weten alleen niet hoeveel en 
ten laste van wat. 

Toegegeven, dergelijke modelmatige benaderingen 
waarbij externe lange-termijn-ontwikkelingen als 
verkeer en demografie worden gerelateerd aan het 
werkaanbod van Justitie, zeggen niets over de 
oorzaken van criminaliteit en de remedies daartegen. 
Zo'n benadering kan alleen, wanneer het mogelijk 
zou zijn ze in de vorm van een toekomstmodel te 
gieten, jets zeggen over de ondergrens. Wat is er, 
gegeven 'die en die' voorziene ontwikkelingen, aan 
Justitie-middelen nodig indien men uitgaat van een 
gegeven niveau van handhaving? De uitkomsten van 
een dergelijke exercitie leggen als het ware een 
bodem voor de allocatieve planning. Ze kunnen 
tevens, omdat het (verwachte) verdere verloop van 
ontwikkelingen zichtbaar wordt gemaakt, een signale-
rende functie hebben. 

Tot slot. Modelien kunnen iets maar niet alles over 
de toekomst zeggen. Veel gangbare verklaringen van 
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criminaliteit lenen zich ook moeilijk voor voorspel-
lingen op termijn. Misschien moeten we wat meer 
naar de ondernemer kijken en (een aantal vormen 
van) delinquent gedrag als culturele innovatie 
beschouwen, die door successievelijke bevolkings-
groepen gekopieerd wordt. Het gebruik van soft drugs 
was twintig jaar geleden een relatief (grootstedelijke) 
elitaire aangelegenheid, nu rookt de modale platte-
lander ook af en toe z'n stickie. Evengoed als de vrije 
tijdskleding, de sauna en het zoenen bij begroetingen 
verspreiden zich de acceptatie van fraude, zwart 
werken en zwart rijden. Wij moeten, net als de onder-
nemer, meer naar de VS kijken. Daar gebeurt alles, 
maar dan op een wat grotere schaal, vijftien jaar 
eerder. 

Noten 

' In de literatuur wordt dit ook 
wel de legitimerende functie 
genoemd.(Jansen Schoonhoven, 
Roschar, p.32 e.v.) 
2  Informatie ontstaat uit de 
bewerking van gegevens. 

Zo maakt de administratie het 
onderscheid strafrechtelijk 
minderjarig/meerderjarig. De 
voor beleidsinformatie relevante 
leeftijdsgrens kan best een andere 
zijn. 
4  We spreken ook over zachte 
prognoses wanneer de gegevens 
weliswaar hard zijn maar wanneer 
de gemeten grootheden onder-
hevig zijn aan de invloed van 
(veel) externe factoren, zoals de 
energieprijzen. 

Het voor de toekomst gelijk-
houden van een (waargenomen) 
samenhang is op zich al een 
veronderstelling. 

Het CBS spreekt dan ook over 
experimentele vooruitbereke-
ningen wanneer zij het heeft over 
haar prognoses die een looptijd 
meer dan tien jaar beslaan. 

De WRR maakt in dit verband 
een onderscheid tussen partiele en 
semi-algemene toekomstverken-
ningen. Bij de eerste wordt de 
relatie tussen een (deel van een) 

beleidsveld en een enkele lange-
termijn-ontwikkeling bezien, bij de 
laatste wordt een verbinding 
gelegd met meerdere lange-
termijn-ontwikkelingen. (WRR, 
1988, p.34) Het zal duidelijk zijn 
dat naarmate een toekomstmodel 
een meer semi-algemeen karakter 
krijgt, de betrouwbaarheid 
afneemt. 
8  Het klassieke voorbeeld is de 
acceptatie en verspreiding van 
geboortenbeperking in Nederland: 
van de hogere sociale klassen naar 
de lagere, .en van het noordwesten 
van het land naar het zuidoosten. 
9  Zie Van Fulpen (1985) voor 
volkshuisvesting en Detmar en 
Dekker (1987) voor het werkloos-
heidscijfer. 
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Beleid en beleidsinformatie 

drs. A.C. Berghuis en drs. P.P.M. van Hooff* 

Afdelingen beleidsinformatie, stafbureaus informa-
tievoorziening, bureaus managementinformatie: ze 
lijken als paddestoelen uit de grond te schieten. We 
treffen ze aan bij gemeenten, in onderdelen van 
departementen, bij de politie, bij het Openbaar 
Minsterie, enzovoort. Ze worden alle geacht degenen 
die met het beleid van een organisatie zijn belast te 
ondersteunen door het aandragen van informatie. 

Bij de opkomst van dit verschijnsel stellen we ons 
de vraag waarom er eigenlijk behoefte bestaat aan 
dergelijke beleidsinformatievoorzieningen. Daaruit 
kan worden afgeleid welke functie dergelijke voorzie-
ningen moeten vervullen. Tevens wordt op basis van 
kenmerken van het beleidsvormingsproces uitgewerkt 
op welke manier het beleid zinvol kan worden onder-
steund: in dit verband is van belang dat er tegen-
strijdige behoeften aan informatie lijken te zijn 
(weinig maar ook veel; begrijpelijk maar ook 
complex; snel maar ook zorgvuldig). Deze bespreking 
leidt tot een aantal eisen dat aan (de ontwikkeling 
van) instrumenten binnen een afdeling voor beleids-
informatie wordt gesteld. Dit wordt nader uitgewerkt. 

* De auteurs zijn respectievelijk hoofd en medewerker van 
de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleids-
analyse van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie. 
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Besturing en informatiebehoefte 

Complexiteit en onzekerheidsvermindering 

Het is welhaast een gemeenplaats om op te merken 
dat de samenleving gedurende de laatste decennia 
meer complex en turbulent is geworden. Toch is het 
zinvol de gevolgen hiervan uit te werken voor de 
mogelijkheden en moeilijkheden voor degenen die 
met het voeren van beleid zijn belast, in een bedrijf 
dan wel in een (overheids)instelling. Immers, in dat 
kader zal de ondersteuning met beleidsinformatie 
gezien moeten worden. 

De samenleving is ingewikkelder geworden doordat 
er op ieder niveau een grotere differentiatie is 
ontstaan in functionele en organisatorische eenheden. 
Deze eenheden zijn onderling verweven, waardoor 
een web van interacties is gecreeerd. Welk terrein van 
maatschappelijk leven ook worth bekeken, steeds valt 
op met hoeveel zaken rekening moet worden 
gehouden. Voorbeelden liggen voor het oprapen. Zo 
is een Nationaal Milieubeleidsplan het resultaat van 
overleg tussen een groot aantal instanties, omdat 
zoveel terreinen van het maatschappelijk leven, met 
ieder bun eigen organisaties, daarbij zijn betrokken. 
Maar ook binnen organisaties is veel communicatie 
en afstemming nodig om lets voor elkaar te krijgen: 
veranderingen in beleid vereisen overleg tussen 
betrokken beleidsafdelingen, met financiele 
afdelingen, met personeelsafdelingen. 

Deze complexiteit levert voor beleidsvoerders 
onzekerheid op: zowel omtrent de dynamiek van de 
eigen organisatie, als over de dynamische interactie 
tussen de organisatie en haar omgeving. Nu hoeft een 
dergelijke onzekerheid niet erg te zijn: een beleids-
voerder is immers per definitie iemand die is 
ingehuurd om beslissingen te nemen in een onzekere 
situatie. Echter, naarmate de onzekerheid toeneemt 
als gevolg van vergrote complexiteit, ontstaat ook 
grotere onwetendheid over de mogelijke gevolgen van 
te nemen maatregelen. Kunnen ze door de eigen 
organisatie wel in redelijke mate uitgevoerd worden? 
Werken ze wel uit zoals bedoeld? In deze context 
ontstaat dan behoefte aan meer feitelijke informatie: 
inlichtingen omtrent het functioneren (of het 
niet-functioneren) van het eigen apparaat, en over de 
interactie met de omgeving. Feitelijke gegevens 
daaromtrent kunnen niet meer verkregen worden 
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door eenvoudige mondelinge communicatie. 
Daarvoor zijn vele organisaties te zeer uitgegroeid en 
veelvormig geworden in functionele eenheden en 
verbanden. 

Als mogelijke oplossing voor dit probleem wordt 
een plaats toegedacht aan beleidsinformatievoorzie-
ningen: een aparte functie die de relevante informatie 
aan moet dragen. Het ironische hiervan is dat het 
treffen van een dergelijke voorziening, bedoeld om de 
onzekerheid te verminderen die gevolg is van 
complexiteit, als zodanig bijdraagt aan een grotere 
complexiteit: er wordt immers weer een nieuwe 
functie gecreeerd met weer nieuwe extra interactiepa-
tronen. Het is vanuit dit paradoxale perspectief dat er 
een noodzaak is om aan te geven wat dan de 
meerwaarde is van dergelijke voorzieningen, en hoe 
deze voorzieningen ingericht moeten zijn om zo goed 
mogelijk tegemoet te komen aan de beoogde onzeker-
heidsreductie. 

Functies van beleidsinformatievoorziening 

Iedere beleidsvoerder heeft te maken met drie 
niveaus van sturing: 
- het strategische niveau, waarop het gaat om de 
doelstellingen van de organisatie en de (lange-
termijn) strategieen om die te bereiken; 
- het tactische niveau, waarop de middelenkeuze 
centraal staat: welke middelen moeten wanneer en op 
welke plaats worden ingezet om de gekozen strategie 
te effectueren; 
- het operationele niveau, waarop het gaat om beslis-
singen tot daadwerkelijke effectuering van de gekozen 
tactiek. 

In aansluiting hierop bestaan er de volgende 
onzekerheden in de beleidsvoering: over de 
uitwerking van alternatieve strategieen op lange 
termijn, over de optimalisering van middeleninzet en 
over de uitwerking van concrete beslissingen op korte 
termijn. 

Vanuit dit perspectief kan een nadere aanduiding 
worden gegeven van de functies van beleidsinforma-
tievoorzieningen ter ondersteuning van de beleids-
voering. Ten eerste dienen feitelijke gegevens aange-
dragen te worden over het huidige functioneren van 
de organisatie, zodat het vertrekpunt voor de beleids-
voering bekend is. Cruciaal hierbij is het tijdselement. 
Hoe ontwikkelt zich de werklast van het Openbaar 
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Ministerie? Hoe ontwikkelt zich de zware crimina-
liteit? Daarbij gaat het niet slechts om het aandragen 
van 'plane gegevens', maar gaat het [evens om het 
aanduiden van samenhangen in die gegevens: 
bijvoorbeeld de betekenis van het oplopen van de 
zware criminaliteit voor de behoefte aan celcapaciteit. 
Dergelijke informatie kan, wanneer ze structureel 
wordt vergaard en gepresenteerd, redelijk snel 
spanningen in het systeem zichtbaar maken die tot 
actie aanleiding geven. 

Ten tweede dienen, mede op basis van de 
beschikbare `diagnostische' gegevens omtrent het 
momentele functioneren van de organisatie, 
toekomstgerichte prognoses te worden gemaakt. Hoe 
werken de verschillende mogelijkheden tot opera-
tionele, tactische en strategische sturing naar 
verwachting uit? Het gaat dan om 'what-if 
simulaties: wat gebeurt er als 	Enige voorbeelden 
van dergelijke vragen kunnen dit verduidelijken: 
welke effecten heeft het ophogen van de boetes bij 
overtredingen met 50, 100 of 200% op de werkdruk 
voor het Openbaar Ministerie; wat voor effect heeft 
het ophogen van het aantal altematieve sancties met 
10,50 of 100% op de werkdruk voor de reclassering. 
De prognoses kunnen worden gebruikt om de resul-
taten van alternatieve beleidsopties met elkaar te 
vergelijken en te toetsen in een laboratoriumsituatie'. 
De resultaten daarvan kunnen dan benut worden bij 
het maken van beleidskeuzen. 

Produkten van beleidsinformatievoorziening 

Het belangrijkste effect van de produkten van 
beleidsinformatievoorzieningen is het ontstaan van 
inzicht - inzicht in de stand van zaken, inzicht in 
samenhangen en inzicht in de mogelijke effecten 
vormen de middelen waarmee onzekerheid kan 
worden verminderd. Aansluitend op de genoemde 
functies van bedoelde voorzieningen, wordt dergelijk 
inzicht bevorderd door allereerst het aandragen van 
feitelijke informatie over het functioneren van de 
organisatie en eveneens door het presenteren van de 
resultaten van 'what-if exercities. Hiermee zijn ook 
de activiteiten van beleidsinformatievoorzieningen 
aangeduid: informatiestructurering en verzorgen van 
simulaties. Verderop in dit artikel zal hierop nader 
worden ingegaan, met name op de keuzen die moeten 
worden gemaakt bij de informatiestructurering en bij 
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de ontwikkeling van de instrumenten voor simulaties. 
Hier willen we aandacht geven aan het karakter van 
hetgeen wordt geproduceerd. 

De bestaansreden van beleidsinformatievoorzie-
ningen is als gezegd gelegen in de omstandigheid dat 
zowel organisaties intern als in hun interactie met 
hun omgeving complex zijn en onderhevig aan snelle 
veranderingen. De pretentie is dan, dat inzicht in die 
complexiteit en turbulentie kan worden geboden. Het 
zou getuigen van overmoed als zou worden beweerd 
dat een exact en volledig inzicht verkregen kan 
worden. Vooral wanneer over wat langere tijd vooruit 
gekeken wordt, zijn prognoses per definitie minder 
betrouwbaar. Enerzijds wordt dit teweeggebracht 
doordat prognoses altijd zijn gebaseerd op kennis 
omtrent huidige dynamiek en dus niet op verande-
ringen in de beinvloedende factoren (zoals bijvoor-
beeld de niet voorziene opkomst van de structurele 
werkloosheid in de jaren tachtig). Anderzijds is 
gebleken dat in dynamische systemen het principieel 
onmogelijk is om ver vooruit te kijken: kleine (en dus 
mogelijk onzichtbare) veranderingen kunnen op 
termijn grote invloeden hebben. Om die reden is het 
bijvoorbeeld zeer goed mogelijk om weersvoorspel-
lingen (ook daarbij is sprake van complexe en 
dynamische systemen) op korte termijn (een uur, een 
dag) te doen, maar op langere termijn (bijvoorbeeld 
twee weken, een maand) is dat onmogelijk, ook al 
beschikt men over een zeer groot aantal meetpunten 
en gigantische rekencapaciteit voor modelbereke-
ningen. 

Dit betekent, dat afstand genomen moet worden 
van de gedachte dat bij prognoses harde en exacte 
uitkomsten kunnen worden verkregen: de hardheid 
van de uitkomsten is (naast de mate van betrouw-
baarheid van gebruikte basisgegevens) afhankelijk 
van de lengte van de periode waarover een uitspraak 
gedaan moet worden. Miskenning van deze beperking 
leidt tot een nieuwe mythe: het toekennen van 
absolute waarde aan (vaak met ingewikkelde 
methoden en computers tot stand gekomen) 
uitkomsten van modelberekeningen. (Vergelijk het 
niet beoogde maar wel optredende `magische' gebruik 
van de modelberekeningen van het Centraal 
Planbureau: bij het beoordelen van de resultaten 
worden de betrouwbaarheidsmarges vaak buiten 
beschouwing gelaten.) 

Maar, zo dringt zich de vraag op, als we de 
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uitkomsten van simulaties omtrent de uitwerking van 
beleidsmogelijkheden niet al te serieus mogen nemen, 
waarom voeren we die simulaties dan uit? Het 
antwoord hierop is dat simulaties vooral een functie 
hebben in het aantonen van 'gevoeligheid': door 
verschillende beleidsalternatieven op hun mogelijke 
effecten te bekijken kan bepaald worden welke 
factoren beslissend zijn (dat zijn tie 'kritische 
factoren', die bij verandering een groot effect op de 
uitkomsten hebben). Op deze factoren kan dan 
worden gestuurd, deze factoren kunnen in het 
bijzonder in de gaten worden gehouden. Daamaast 
moet het gedrag van het rekenmodel begrepen 
kunnen worden uit de daarin opgenomen wiskundig 
geformuleerde oorzaak-en-gevolg-relaties. Als 
resultaat van de vele oorzaak-en-gevolg-ketens en van 
vertragingseffecten is het niet uitgesloten dat een 
model van een systeem op een ingreep contra-
inttatief reageert. De uitkomsten zijn dan tegengesteld 
aan de verwachting die men over het gedrag heeft. 
Wanneer dit gedrag verklaard en begrepen kan 
worden is hiermee een grote meerwaarde verkregen. 

Daar waar de menselijke hersenen beperkt zijn in 
het simultaan oplossen van wiskundige vergelij-
kingen, moet worden teruggevallen op geavanceerde 
rekeninstrumenten. In het rapport van de werkgroep 
Greven wordt geanalyseerd waaruit de stijgende 
behoefle aan inrichtingscapaciteit voortkomt. Voor 
het gevangeniswezen blijkt met name de ontwikkeling 
van zware/georganiseerde criminaliteit bepalend 
(minder dan de ontwikkeling van de criminaliteit in 
haar geheel). Het gaat om een, in het totaal van de 
criminaliteit (ongeveer 1,1 miljoen geregistreerde 
misdrijven per jaar), betrekkelijk gering aantal 
misdrijven van specifieke aard in de sfeer van ernstige 
seksuele misdrijven, doodslag en moord, roofover-
vallen en hard drugs-delicten. Het is dan ook deze 
kritische factor die voor de prognoses - en de 
bijstelling daarvan - in het bijzonder gevolgd moet 
worden. 

Conclusie 

De behoefte aan ondersteuning van beleidsvoering 
door het treffen van beleidsinformatievoorzieningen 
komt voort uit het onoverzichterlijker worden van 
organisaties en de context waarbinnen deze functio-
neren. Deze voorzieningen, instrumenten, zijn 
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bedoeld om de onzekerheid van beleidsvoering te 
verminderen door het aandragen van inzicht in het 
huidige functioneren van de organisatie en in de 
factoren die van belang zijn voor het toekomstig 
functioneren. Deze onzekerheidsreductie wordt 
bereikt door het structureren van informatie (over het 
huidige functioneren) en het uitvoeren van simulaties 
(gericht op de toekomst), zodat inzicht ontstaat in de 
ketens van oorzaak en gevolg. 

Globalisering en detaillering 

De noodzaak van weinig informatie 

Het lijkt vanzelfsprekend dat het leiding geven aan 
een grote, complexe organisatie de behoefte van de 
leidinggevende aan veel informatie impliceert. Vanuit 
die gedachte lijkt het dan ook logisch dat er een grote 
aanvoer van informatie wordt verzorgd. Echter, een 
dergelijke werkwijze leidt tot overvoering van de 
beleidsvoerder. Deze heeft immers, zoals ieder mens, 
maar een beperkte opname- en verwerkingscapaciteit. 
Overlading met informatie betekent dat het aange-
voerde materiaal ongebruikt terzijde wordt gelegd. De 
extra informatie leidt niet tot andere of betere beslis-
singen, de waarde daarvan is dus nihil. 

Er ligt een spanning tussen enerzijds het gegeven 
van een complexe organisatie die niet met grote 
eenvoud is te beschrijven, en anderzijds de praktische 
noodzaak om te volstaan met weinig informatie. Deze 
spanning kan worden tegemoet getreden door onder-
scheid te maken naar structurele en incidentele infor-
matievoorziening. 

Algemene informatielevering 

Bij algemene informatievoorziening staat de vraag 
centraal wat voor inlichtingen regelmatig op het 
bureau van de beleidsvoerder terecht moeten komen 
om deze persoon te informeren over het huidige 
functioneren van de organisatie en waar dat in de 
toekomst toe kan leiden. Centraal staat hier de 
gedachte dat dit globale, `gecondenseerde' informatie 
moet zijn, die een niet-gedetailleerd inzicht biedt op 
hoofdlijnen. Vaak wordt in dit verband gesproken 
van `ke(r)ncijfers'. Om tot dergelijke samenvattende 
informatie te komen dienen keuzen te worden 
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gemaakt: welke gegevens worden geselecteerd en in 
welke mate worden ze samengevat. 

Het belangrijkste criterium bij het maken van 
keuzen hierbij is, het lijkt voor de hand te liggen, de 
mate waarin de informatie aansluit op het sturings-
niveau. Zo heeft het geen zin informatie te presen-
teren over detailprocessen, wanneer degene aan wie 
gepresenteerd wordt niet op dat niveau stuurt. De 
informatiestructurering wordt hier dus afhankelijk 
gesteld van de sturingswijze. In een sterk centraal 
bestuurde organisatie is op hoog niveau veel 
(detail-)informatie nodig, in een meer decentraal 
bestuurde organisatie kan op het hoogste sturings-
niveau met informatie van een hoger aggregatie-
niveau worden volstaan. De beweging binnen de 
overheid tot deconcentratie betekent in dit verband, 
dat minder informatie nodig is over de processen 
binnen decentrale eenheden, maar wel inzicht nodig 
is over het functioneren van die eenheden als geheel. 

De onderscheiding in bestuurslagen met eigen 
verantwoordelijkheden vertaalt zich in een onder-
scheiding naar detailniveaus in de informatievoor-
ziening. Zo zal op het niveau van een wijkteam van 
politie informatie nodig zijn per straat waarin of per 
adres waarop incidenten plaatsvinden; een 
hoofdofficier van justitie zal informatie behoeven per 
gemeente of politiekorps (in het kader van sturing 
door middel van het driehoeksoverleg); de Minister 
van Justitie wil landelijke gegevens of per arrondis-
sement. Zo kent iedere bestuurslaag zijn eigen detail-
niveau aan benodigde informatie, zowel wat betreft 
de geografische of organisatorische eenheden 
waarover gegevens nodig zijn, als over de processen 
die zich daar afspelen (de genoemde hoofdofficier 
behoeft geen detailinformatie over zijn administra-
tieve organisatie, het hoofd van de parketadmini-
stratie wel). 

Het resultaat van deze gedachtengang is, dat er een 
hierarchie van beleidsinformatievoorzieningen moet 
bestaan, aansluitend bij de sturingspyramide. Daarbij 
is kenmerkend dat dergelijke voorzieningen op een 
lager niveau 'veel informatie over weinig processen' 
verwerken met vooral een operationele en tactische 
invalshoek, op een hoger niveau daarentegen 'weinig 
informatie over veel processen', met een tactisch en 
strategisch accent. Het onderscheid is dus niet zo zeer 
de hoeveelheid benodigde informatie, alswel hun 
invalshoek en aard. 
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Hoewel het uitgangspunt `relevantie voor sturing' 
bij de keuze van het detailniveau wel enig houvast 
biedt, is daarmee niet alles gezegd: bij het alleen 
globaal kijken naar processen is er steeds het gevaar 
dat belangrijke differentiaties die het gedrag van het 
gehele systeem duidelijk benvloeden buiten beeld 
blijven en er dus onjuiste conclusies worden 
getrokken. Dat is het risico. De prijs die betaald moet 
worden in termen van onhanteerbaarheid en ondoor-
zichtigheid door consequent uit te gaan van te 
gedetailleerde gegevens en processen is echter zeer 
hoog. Dus toch: zuinigheid met informatie staat 
voorop. 

Speciale of incidentele informatievoorziening 

Het is een illusie te denken dat de gegevens die 
structured l worden verzameld voldoende zijn voor 
ondersteuning bij alle concrete beleidsproblemen. 
leder probleem is in zekere mate uniek, waardoor 
ook op maat gegevens bijeen moeten worden 
gebracht. Dat betekent niet dat steeds t6ch gedetail-
leerd informatie moet worden verzameld, maar dat er 
tussen beleidsinformatievoorzieningen op verschil-
lende sturingsniveaus communicatielijnen moeten 
zijn, net zoals die niveaus onderling zijn verbonden 
met sturingslijnen. 

Transparantie en complexiteit 

In het voorgaande is een afgrenzing gegeven aan 
het detailniveau waarop informatie moet worden 
verzameld en gebruikt. Maar zelfs dan blijft het 
geheel aan te bewerken gegevens complex: het gaat 
om betrekkelijk veel gegevens met veel onderlinge 
verwevenheden. Zo stuurt een departmentsleiding op 
verschillende niveaus: zowel op het algemene niveau 
van het departementale terrein als geheel (bijvoor-
beeld bij de allocatie van middelen naar vreemdelin-
genzaken, rechtspraak, rechtshulp, wetgeving...), als 
op het niveau van de onderdelen als geheel ('de 
rechtshandhaving', 'de wetgeving'), of op het niveau 
van aspecten van onderdelen (de handhaving van de 
100/120 km. maatregel). We zien dus dat binnen een 
sturingsniveau de informatie-ondersteuning op 
verschillende detailniveaus gestalte moet krijgen. 
Verontachtzaming van de informatiebehoefte op een 
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van die niveaus leidt tot een onvoldoende functio-
neren van de beleidsinformatievoorziening. Wanneer 
echter wel het volle pond aan zowel globale als meer 
gedetailleerde informatie wordt gegeven, komt de 
vraag op hoe daarmee op een zodanige wijze moet 
worden omgegaan, dat geen ondoorzichtige brei 
ontstaat van gegevens en hun onderlinge relaties. flat 
bevordert bepaald niet dat, zoals immers primair 
wordt beoogd, inzicht wordt geproduceerd. 

Het antwoord op deze problematiek is gelegen in 
het begrip `modulaire opbouw', waarbij uitdrukkelijk 
rekening wordt gehouden met de verschillende detail-
niveaus. Met modulaire opbouw bedoelen we dat de 
informatie in aparte blokken gestructureerd wordt, 
die naast elkaar staan (bijvoorbeeld betreffende 
betrekkelijk los van elkaar staande onderdelen als 
vreemdelingenzaken en rechtshandhaving). Cruciaal 
is echter dat naast specifiekere (meer detailniveau 
bevattend op een enkel terrein) ook algemenere 
modules bestaan (minder details omvattend maar wel 
met betrekking tot meer terreinen). 

Een dergelijke.werkwijze maakt het mogelijk om: 
- op een zinvolle en goed gestructureerde manier 
gegevens naar een hoger abstractieniveau samen te 
vatten, waarbij het steeds mogelijk is om tendensen 
op hoger niveau te analyseren in termen van een 
lager niveau (bijvoorbeeld: een algemene terugloop 
van kortdurende gevangenisstraffen wordt veroor-
zaakt door de ontwikkeling ter zake rijden onder 
invloed); 
- bij de vragen om informatie het passende detail-
niveau te kiezen en de verschillende modules met 
elkaar in verband te brengen; 
- om op een zinvol niveau verbinding te kunnen 
leggen tussen bepaalde gegevens: zo zal de inzet van 
middelen (mensen, geld) doorgaans niet mogelijk zijn 
op een gedetailleerd niveau, wel op een iets globaler 
niveau (bijvoorbeeld wel per arrondissementsparket 
als totaal, niet per delict van afdoening). 

Structurering in een `ongestructureerd' proces 

Een simpele voorstelling van beleidsvorming is dat 
dit een rechtlijnig proces is van probleemverkenning, 
probleemformulering en probleemoplossing. Echter, 
zeker bij niet-routinematige beslissingen is er sprake 
van een Iteratier proces, waarbij men `zig-zaggend', 
convergerend naar een oplossing werkt. In dat proces 
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wordt steeds gezocht naar de te hanteren doelstel-
lingen, de beslissingsalternatieven en de daarbij te 
verwachten effecten. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met de niet te beheersen groot-
heden: omstandigheden die wet belangrijk zijn, maar 
niet of nauwelijks kunnen worden beInvloed. 

Er is dus zeker geen sprake van een rechtlijnig en 
gestructureerd proces. Denkend aan overheidsbeleid 
is opgemerkt dat beleid vaak niet vooraf is gegeven 
maar achteraf wordt vastgesteld. Het is eerder de 
resultante van verspreide bemoeienissen dan de 
uitkomst van centrale directieven of uitgangspunten. 

In de praktijk betekent dit dat ten aanzien van een 
beleidsvraagstuk niet in een keer en eenduidig de 
informatiebehoefte kan worden geformuleerd. De 
behoefte aan feitelijke gegevens en de behoefte aan 
inzicht in hoe de processen verlopen zal de `succes-
sievelijke benaderingen', de iteraties, volgen. In het 
begin zal dan vooral behoefte bestaan aan snelle 
maar niet noodzakelijkerwijs nauwkeurige informatie. 
Later, wanneer de alternatieve beleidsopties zijn 
uitgekristalliseerd en de zig-zag benadering uitvlakt, 
zal meer verfijnde informatie en een breed inzicht 
gewenst worden. Dit stelt als eis aan de beleidsinfor-
matievoorziening, dat deze zowel in staat is tot 'quick 
and dirty' informatielevering, maar ook tot meer 
`schone' leveranties. 

Van eisen naar werkwijze 

In het voorgaande is, op basis van kenmerken van 
het te ondersteunen proces van beleidsvorming, 
aangeduid welke functie en vorm de beleidsinforma-
tievoorzieningen moeten hebben. Daaruit kan worden 
afgeleid welke instrumenten moeten worden 
ontwikkeld. Tevens kan nader worden aangeduid op 
welke manier bij die ontwikkeling te werk kan 
worden gegaan. 

Twee soorten van ondersteunende instrumenten 

GesteId dat op een vastgesteld niveau van detail-
lering systematisch gegevens worden bijeengebracht 
uit allerlei registratiesystemen, welke instrumenten 
moeten dan bestaan om daarmee op zinvolle manier 
om te gaan? Uiteraard: de verzamelde gegevens 
kunnen worden opgeslagen in databases en als 
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zodanig toegankelijk gemaakt worden voor 
incidentele vragen om informatie. Flier staat echter de 
vraag centraal wat er in het kader van de structurele 
informatielevering (dat is: hetgeen periodiek wordt 
gepresenteerd omtrent het huidige functioneren van 
de organisatie) en in het kader van simulaties 
gemaakt moet worden. 

Wil de structurele of algemene informatielevering 
zinvol zijn, dan is, zoals is geconstateerd, indikking 
nodig zodat geen `overlading' plaatsvindt. Dat 
betekent, dat het geheel aan gegevens volgens vaste 
procedures moeten worden verwerkt tot kernctjfers'. 
Dergelijke cijfers zijn zo globaal dat daaruit zeer 
algemene tendensen en spanningen kunnen blijken. 
De globaliteit zal leiden tot vragen om detaillering: 
waardoor worden die algemene tendensen verklaard? 
Zoals: wordt het oplopen van afhandelingsduren 
veroorzaakt door ontwikkelingen daaromtrent in een 
arrondissement of bij alle arrondissementen? Het lijkt 
dan zinvol om niet slechts 'kale' kerncijfers te presen-
teren, maar om daarbij ook een primaire analyse van 
de voornaamste ontwikkelingen te voegen. Een 
dergelijke analyse kan ook grotendeels de vorm 
hebben van vaste methodieken. 

Ten behoeve van het verrichten van simulaties 
wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen. In 
dergelijke met de computer te bewerken modellen 
zijn de verbanden tussen allerlei factoren geformu-
leerd, en is het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd 
te simuleren wanneer een of enkele factoren veran-
deren. Door verschillende scenario's door te rekenen 
kan ten eerste duidelijk worden hoe veranderingen op 
bepaalde factoren uitwerken gezien de samenhang 
tussen de diverse factoren, en ten tweede in welke 
mate factoren 	zijn voor het bereiken van een 
bepaald effect. (zie casus 1) 

Hoe te werk te gaan bij instrumentontwikkeling 

Bij het construeren van kerncijfers en rekenmo-
dellen moet, zoals gesteld, voldaan worden aan de eis 
van helderheid (geen brei produceren), aan de 
mogelijkheid selectief op zowel een meer samen-
vattend als op meer gedetailleerd niveau informatie te 
verwerken en om flexibel te kunnen produceren (grof 
en snel zowel als 

Dit vereist een methodiek, een manier van kijken, 
naar het veld in zijn geheel en naar de onderdelen 

60 	Justitkile Verkenningen, jrg. 16, nr. 8, 1990 



daarvan. Zulk een methodiek wordt gegeven door de 
systeembenadering of -analyse. Er bestaat nogal eens 
spraakverwarring over dit begrip. In de informatica 
wordt hiermee de ontwikkeling van een informatie-
systeem bedoeld: het ontwerpen en de implementatie 
van een combinatie van computerapparatuur en 
programma's waarmee in het algemeen administra-
tieve processen worden geautomatiseerd. Hier wordt 
dit begrip in een meer maatschappelijke of ecolo-
gische betekenis gebruikt. Een systeem wordt in die 
benadering gezien als een samenhangend deel van de 
werkelijkheid, dat met een simpele terminologie 
beschreven kan worden. 

leder systeem is opgebouwd uit deelsystemen en 
die weer uit sub-subsystemen. Hoever met het aldus 
detailleren doorgegaan moet worden is afhankelijk 
van het feit of dat nog interessant is uit het oogpunt 
van besturing. Zo dat niet meer het geval is, dan vindt 
verdere onderscheiding niet meer plaats en wordt wat 
op een meer gedetailleerd niveau nog aan processen 
plaatsvindt als een 'black box' beschouwd. 

leder van die systemen kan met dezelfde algemene 
termen beschreven worden (zie figuur 2 voor enkele 
basistermen). Deze termen impliceren een weergave, 
een voorstelling van het systeem: een model (in dit 
geval een input-output model). 

Het gehele systeem van beschouwing kan nu 
worden beschreven in modeltermen, waarbij de 
relaties zowel binnen het gehele systeem als binnen 
sub(sub)systemen in de onderlinge samenhangen 
duidelijk gemaakt kunnen worden. 

Daarbij spelen diagrammen, zoals die in figuur 2, 
een belangrijke rot. Zo kan bijvoorbeeld de aanvoer 
bestaan uit asielaanvragen (zie casus 2) of door de 
politie aan het Openbaar Ministerie opgezonden 
processen-verbaal, de verwerking bestaat uit beslis-
singen omtrent die aanvoer. In de koppeling van 
dergelijke plaatjes worden de relaties binnen een 
systeem grafisch vastgelegd in een stroomschema. Zo 
loopt er een lijn van de beslissingen door het 
Openbaar Ministerie naar het proces `berechting', bij 
dagvaarding. Door gebruik te maken van verschil-
lende gestandaardiseerde symbolen, kan een zo 
compleet mogelijke beschrijving van een systeem 
worden gegeven. In de ontwerpfase dienen 
diagrammen om te kunnen communiceren over de 
structuur van het systeem. Logische en fysieke samen-
hangen kunnen worden weergegeven en aangepast. In 
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Casus 1: Eon model voor de schatting van benodigde 
gevangeniscapaciteit 

Dit figuur vormt eon van de resultaten van simulaties met eon rekenmodel 
waarrnee eon ruwe schatting kan worden gemaakt van de benodigde gevan-
geniscapaciteit. In dit model wordt uitgegaan van de vooronderstellingen die 
near buiten zijn gebracht in het Stuctuurplan Capaciteit JustitiOle Inrich- 
tingen van de Werkgroep Greven' (1989). Op grond van doze vooronder-
stellingen on van de ramingen van de beschikbare celcapaciteit kan voor de 
komende jaren in beeld worden gebracht hoeveel capaciteit or nodig is en 
hoe groot het overschot of het tekort zal zijn. (Hierbij wordt alleen gekeken 
naar de capaciteit ten behoove van de tenuitvoerlegging van de onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf - andere aspecten, zoals de (subsidiaire) hechtenis 
en de vreemdelingenbewaring blijven buiten beschouwing in dit model.) 

Er wordt uitgegaan van de volgende aannames: 
- in de categorie lichte misdrijven loopt het aantal onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen na 1990 licht terug, parallel aan demografische ontwikke-
lingen; 
- in de categorie middelzware misdrijven neemt het aantal onvoorvvaar-
delijke vrijheidsstraffen ook wat af na 1990. Omdat de strafmaat licht blijft 
toenemen, zal het netto effect zijn dat de benodigde celcapaciteit blifft 
toenemen on pas no 1995 zal stabiliseren; 
- in de categorie zware misdrijven neemt het aantal on de strafmaat voort-
durend toe, conform de ontwikkeling in het tijdvak 1980-1988: het aantal 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen not ruin 100 per jaar en de gemiddelde 
duur van 65 woken in 1990 near 79 woken in 1994. 

De berekeningen gaven als resultaat dat de behoefte aan celcapaciteit 
na 1991 het aanbod zal overtreffen. In de figuur is dit weergegeven met 
'Ongewijzigd beleid*. Duidelijk is, dat wanneer or goon nieuw bouwpro-
gramma komt or - als de veronderstellingen juist zijn - na 1991 eon nieuw 
on stork oplopend tekon aan celruimte zal ontstaan. In 1994 zou dat tekort 
zo'n 900 cellen bedragen. 

Vervolgens is or in het rekenmodel eon aantal parameters gewijzigd, 
met als doel het effect van alternatieve sancties op de benodigde capaciteit 
zichtbaar to maken. Er word uitgaan van een scenario waarin eon jaarlijkse 
groei wordt aangenomen in het aandeel van de alternatieve sancties. Doze 
bedraagt 2% bij de categorie lichte misdrijven on 3% bij de categorie middel-
zware misdrijven. Dit zou eon groei van zo'n 6.000 in 1989 naar 8.000 in 
1994 on 9.500 in 2000. Er wordt aangenomen dat de toename in het aantal 
alternatieve sanctids geheel in de pleats komt van de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. In de figuur is het resultaat hiervan weergegeven not 'Alterna-
tieve sancties'. 

Het resultaat van dit scenario is dat de behoefte aan celcapaciteit op 
eon wat lager niveau komt to liggen, maar dater toch duidelijk tekonen in 
capaciteit zullen gaan ontstaan. De bewering dat goon celbouw nodig zou 
zijn indien moor alternatieve sancties zouden worden toegepast is dan niet 
correct. De kritische factor ten aanzien van de capaciteitsbehoefte lijkt veel 
moor to liggen in de ontwikkeling van aantallen on strafduren bij een 
beperkte groep van zware misdrijven. 
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Figuur 2: Schematische voorstelling van verwerkingsketen 

Aanvoer 

°extern° factoren 

Verwerkingsketen 

Verwerking 

capaciteit 

Casus 2: Schematische weergave van het proces rond het afhan-

delen van asielverzoeken 

Ter illustratie van hoe met hulp van eenvoudige symbolen een ingewikkeld 
proces kan worden weergegeven volgt hier een voorbeeld. In nevenstaande 
figuur is een deer van de processen rond het afhandelen van asielverzoeken 
weergegeven. Met getrokken pijlen is eon stroom weergegeven. Daze 
stromen komen uit (of gaan near) voorraden, weergegeven door recht-
hoeken. Wanneer de herkomst of de bestemming van eon stroom niet voor 
de beschrijving van belang is, wordt dit met een 'wolk"-symbool weerge-
geven. De stromen worden geregeld door 'kranen', hoe verder de kraan 
open staat, hoe meer objecten or per tijdseenheid kunnen stromen. De 
kranen warden gestuurd door hulpvariabelen, weergegeven door cirkels. De 
sturing wordt weergegeven door gestippelde pijlen. 

Dit diagram laat twee mogelijkheden zien wat betreft de (potentiate) 
voorraad herzieningen asielzaken vreemdelingenzaken. Eon deel van asiel-
zoekers verdwijnt uit de voorraad omdat zij vrijwillig vertrekken en afzien van 
verdere pogingen on in Nederland als asielzoeker to worden toegelaten. 
Doze zijn voor de verdere verwerking niet moor van belong. De uitslag van 
het (eventuele) kort geding tegen directe uitzetting, beinvloedt het aantal 
personen dat door gedwongen vertrek (de uitzettingen) terecht komt in eon 
voorraad 'piep"-zaken en zaken tijdelijk buiten behandeling. Doze voorraad 
omvat het aantal zaken dat weliswaar nog niet is afgedaan, maar dat toch 
eon andere status heeft dan de zaken in de 'reguliere voorraad. Is er alsnog 
een reactie (piepen'), dan komen deze personen weer terecht in de (poten-
dela) voorraad herzieningen asielzaken vreemdelingenzaken. Wanneer 
negatieve beslissingen in een herzieningsprocedure vernietigd worden door 
de Aideling Rechtspraak van de Read van State, komen doze zaken weer in 
de voorraad terug. 
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de volgende fase dient het diagram als leidraad bij 
het kwantificeren van de relaties: iedere grootheid en 
iedere relatie in het diagram moet nader worden 
gekwantificeerd. 

De verzameling diagrammen dient als basis voor 
het produceren van kerncijfers en het opstellen van 
rekenmodellen. De eerste stap na het tekenen van de 
diagrammen is het invullen van de symbolen met 
gegevens, cijfers. Over ieder symbool in een diagram 
kan men de vraag stellen: hoeveel elementen, zaken, 
personen of middelen stromen per tijdseenheid door 
dit symbool? Deze gegevens zullen verzameld moeten 
worden en, indien mogelijk, bijeengebracht in een 
gegevensbank. De op deze manier verzamelde 
gegevens kunnen met elkaar worden gecombineerd 
tot kerncijfers en, wanneer deze periodiek worden 
verzameld, in tijdseries worden gepresenteerd. 
Voorbeelden van kerncijfers zijn dan: `aanbodontwik-
keling', "voorraadontwikkeling', `produktiviteitsont-
wikkeling'. 

De gegevensverzameling is voor meer doelen 
bruikbaar dan alleen de produktie van kerncijfers en 
rekenmodellen. Zij vormt een schat aan waardevolle 
informatie, die ook kan worden gebruikt om het 
beleid van de organisatie naar buiten toe te verduide-
lijken. 

Kerncijfers kunnen veelomvattend zijn en rekenmo-
dellen kunnen zeer groot en complex worden. Door 
de systeembenadering toe te passen en successievelijk 
modelmatige beschrijvingen te geven van het gehele 
systeem, sub-systemen en sub-sub-systemen, is het 
mogelijk toch te voldoen aan de gestelde eisen van 
helderheid, selectiviteit en flexibiliteit. De gegevens 
en bun verbanden worden dan geordend in afzon-
derlijke modules. Dergelijke modules bevatten 
(onderling geschakelde) sub-sub-kerncijfers, 
sub-kerncijfers en kerncijfers, afhankelijk van het 
detailniveau. Ook is dan geen sprake meer van een 
veelomvattend rekenmodel, maar van'een reeks van 
aan elkaar te koppelen rekenmodellen, waarbij de 
wijze van koppeling wordt bepaald door de specifieke 
behoefte aan simulatie. Deze werkwijze maakt het 
goed mogelijk niet alleen een kaal cijfer of kale 
uitkomst te presenteren, maar ook om aan te geven 
welke processen daartoe leiden - dat inzicht is essen-
tieel om ook resultaten te doen accepteren die tegen 

66 	Justinole Verkenningen, jrg. 18, nr. 8. 1990 



intlatie en vooroordeel ingaan (en juist dergelijke 
resultaten hebben potentieel het grootste nut). 

Een dergelijke modulaire opbouw heeft nog andere 
voordelen. Hoewel de systeembenadering een 
algemene taal en methode biedt, liggen er bij 
toepassing daarvan nog legio keuzemomenten. Met 
name waar er een hoge mate van onzekerheid is 
omtrent de informatiebehoefte (en dat is vooral zo bij 
tactische en strategische vraagstukken) moet een 
evolutionaire strategie worden gekozen (in tegen-
stelling tot de zogenaamde `oberstrategie' waarbij de 
klant gevraagd wordt `wat had u gehad willen 
hebben?'). In een evolutionaire strategie wordt 
stapsgewijs gewerkt: een voorlopig produkt wordt 
gemaakt en bij de gebruiker op bruikbaarheid 
getoetst, bijstellingen vinden plaats in een vernieuwd 
produkt, enzovoort. In een dergelijke werkwijze past 
het niet in een alomvattende poging een definitief 
resultaat te maken — beter is het om partjesgewijs te 
werken zodat bijstellingen makkelijk plaats kunnen 
vinden. 

Slot 

De eisen die aan de aard, omvang en kwaliteit van 
beleidsinformatie worden gesteld zijn meervoudig en 
lijken soms tegengesteld. Daarmee is het risico 
gegeven, dat voorzieningen op dat terrein maar een 
deel van de informatiebehoefte dekken, of dat ze 
verdrinken in een overvloed van cijfers waarvan het 
onderlinge verband niet (meer) duidelijk is. In dit 
artikel is betoogd dat op een niet enkelvoudig te 
formuleren informatiebehoefte ook een meervoudige 
leveringsstrategie past. Belangrijke kenmerken van 
die strategie zijn: het kunnen leveren van informatie 
op samenvattend niveau maar ook op een wat uitge-
splitster niveau, het zodanig vormgeven van verza-
melde gegevens en instrumenten waarmee die 
gegevens worden bewerkt dat flexibel gebruik en 
flexibele aanpassing mogelijk is. De ontwikkeling van 
gegevensbanken, kerncijfers en rekenmodellen wordt 
gezien als een evolutionair proces, waarin stap voor 
stap toegewerkt wordt naar betere informatievoorzie-
ningen. Daarbij kan de systeembenadering dienen als 
methode tot structurering. 

Tenslotte: voorzieningen voor beleidsinformatie 
zullen altijd afhankelijk zijn van de kwaliteit van 
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registratiesystemen - beperkingen in de mate waarin 
de gegevens uit zulke systemen betrouwbaar, volledig 
en actueel kunnen worden geleverd werken door in 
de kwaliteit van welke beleidsinformatievoorziening 
dan ook. Daarin zou zeker vooralsnog wel eens de 
grootste handicap gelegen kunnen zijn. 
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Plannen bij justitie 

Ontwikkelingen bij Delinkwentenzorg en 
Jeugdinrichtingen 

mr. B.A. van der Goorbergh* 

De onderstaande beschouwingen over ontwikke-
lingen ten aanzien van planmatige beleidsontwik-
keling en -uitvoering zijn gebaseerd op werkerva-
ringen van de schrijver. Deze gaan terug tot het begin 
van de jaren zeventig bij het gevangeniswezen; de 
jongste ervaringen betreffen daarenboven de beleids-
sectoren tbs en justitiele jeugdinrichtingen, bij de 
reorganisatie van september 1988 met het gevangenis-
wezen ondergebracht in de nieuwe directie Delin-
kwentenzorg en Jeugdinrichtingen. Het gaat hier 
derhalve niet om een wetenschappelijke verhandeling 
over planning en controle, maar om een praktijkbe-
schrijving van een, zoals zal blijken, meer en meer 
planmatige aanpak van beleidsontwikkeling en 
-uitvoering in en ten aanzien van genoemde justitiele 
beleidssectoren. 

Enige algemene beschouwingen 

Een van de meest bepalende impulsen tot een meer 
planmatige beleidsontwikkeling en -uitvoering, 
althans wat betreft de (meeste sectoren van de) 
rijksoverheid, is naar mijn mening de omslag eind 
jaren zeventig van een groei- naar een krimp-
economie geweest. Deze omslag vergde niet alleen 
een ingrijpende attitude-wijziging binnen het 
ambtelijk bestuur in algemene zin; deze leidde in het 
bijzonder ook tot de dwingende noodzaak beheer en 
beleid in nauwere samenhang te bezien. 

Onder groei-omstandigheden was een prioriteiten-
stelling bij gegeven, per definitie schaarse begrotings-
middelen relatief eenvoudig omdat zelden sprake was 
van een absolute keuze. Gingen de beleidsopties uit 

* De auteur is Hoofd van de Directie Delinkwentenzorg en 
Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie. 

Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen 	 69 



boven de beschikbare middelen dan was er meestal 
slechts sprake van een verschuiving van de uitvoering 
van enkele opties naar een volgend begrotingsjaar. 
Dat werd heel anders in de situatie van stagnerende 
en zelfs zogenoemde min-groei. Geen uitstel maar 
afstel van niet binnen het budget financierbaar beleid 
werd de nieuwe beleidslijn. En uiteindelijk was zelfs 
sprake van bezuinigen op, c.q. afstoten van bestaand 
beleid om ruimte te scheppen voor de financiering 
van nieuw beleid: heroverweging en re-allocatie. 

Na een periode waarin het beleid, zoals velen dat 
ervoeren, veelal vanuit beheersoverwegingen werd 
gedicteerd, ontstond binnen de rijksoverheid een 
sterkere behoefte aan een planmatiger beheer en een 
dito afstemming van beleid en beheer. Het is deze 
rode draad - eon uit meerdere mogelijke invals-
hoeken om planning (en controle) binnen de 
rijksoverheid te bezien - die naar mijn waarneming 
duidelijk herkenbaar is in de ontwikkelingen in de 
sector van het justitiele inrichtingswezen. 

Aanzet bij het gevangeniswezen 

De jaren vijftig en zestig stonden, zoals gold voor 
vele sectoren van maatschappelijke zorg, ook voor het 
gevangeniswezen in het teken van een sterke beleids-
inhoudelijke verdieping en verfijning. Het peniten-
tiaire regiem werd omgebouwd van een cellulair 
stelsel van afzondering naar een regiem waarin het 
verblijf van gedetineerden in gemeenschap regel en 
de afzondering uitzondering werd. Een sterke 
aandacht voor de individuele gedetineerde leidde tot 
een gedifferentieerd inrichtingenbestand, dat 
vervolgens een verdere verfijning in de verschillende 
inrichtingen kreeg middels interne regiemsdifferen-
tiatie. 

De daarvoor benodigde middelen waren op een 
vanzelfsprekende manier steeds beschikbaar en/of 
vormden geen probleem. Daar kwam bij dat 
nauwelijks of geen grote investeringen in een kort 
tijdsbestek behoefden te worden gedaan. Het ruime 
voor-oorlogse gebouwenbestand bood alle reserves 
voor een verregaande inkrimping van de werkelijke 
opnamecapaciteit van de inrichtingen ten gunste van 
regiemsuitbreiding en -differentiatie. Daar kwam nog 
bij, dat de gedetineerdenpopulatie na de oorlog 
vrijwel constant sterk in omvang afnam. Eind jaren 
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zestig, begin jaren zeventig was de capaciteitssituatie 
bij het gevangeniswezen zelfs zodanig, dat sprake was 
van een toenemende leegstand van (benutbare) cellen. 

Die omstandigheden vormden de aanzet tot het 
zogenoemde Herstructureringsplan, aan het parlement 
gepresenteerd door de toenmalige Staatssecretaris mr. 
Grosheide. Dit plan voorzag in een reductie van de 
penitentiaire capaciteit bij een herziening van het 
selectie- en differentiatiestelsel. Effectuering daarvan 
vond onder meer plaats door sluiting van oudere 
inrichtingen en beperking van de huis van 
bewaring-functie in de kleinere arrondissementen 
door invoering van het instituut `daghuis van 
bewaring'. Deze operatie vormde, naar later bleek, 
een belangrijk markeringspunt in de ontwikkeling van 
de planningsfunctie binnen het gevangeniswezen. 

Naar de huidige inzichten is het zeer opmerkelijk 
hoe gebrekkig en onvolledig de bestuursinformatie is 
geweest, op basis waarvan een zeer ingrijpende 
operatie als genoemde herstructurering werd gepland 
en uitgevoerd. De behoefte aan penitentiaire 
capaciteit werd nagenoeg uitsluitend afgelezen aan de 
gemiddelde dagbezetting van de inrichtingen. Niet 
alleen werden daarmee factoren als gemiddelde 
verblijfs-(/straf-)duur, c.q. de doorstroming buiten 
beschouwing gelaten, maar ook (CBS-)gegevens met 
betrekking tot (ontwikkelingen in) het straftoeme-
tings- en insluitingsbeleid bleven buiten beschouwing. 

Later - te laat - bleek dat een fatale tekortkoming: 
uitgerekend ten tijde van de feitelijke uitvoering van 
het plan - sluiting van inrichtingen - bleek zich een 
omslag in het aantal opgelegde detentiejaren te 
voltrekken. De gestage afname van na de Tweede 
Wereldoorlog sloeg - mede als gevolg van 
demografische ontwikkelingen - om in een stijging 
van de opgelegde straffen, zowel in aantal als in 
gemiddelde duur. 

Deze omslag liet zich, naast een stijging van de 
gemiddelde bezettingsgraad van de huizen van 
bewaring en gevangenissen, pregnant aflezen aan het 
toenemend aantal veroordeelden met een zogenoemd 
lopend vonnis dat in vrijheid een oproep afwachtte 
om de opgelegde vrijheidsstraf te ondergaan. In de 
jaren 1974 en 1975 liep 'het aantal wachtenden' op 
tot ruim 14.000; een ontwikkeling die leidde tot het 
geruchtmakende besluit in mei 1975 om een algemene 
gratie te verlenen, een strafvermindering met veertien 
dagen. Bij de parlementaire discussie hieromtrent 
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zegden de bewindslieden van Justitie toe dat zij 
maatregelen zouden treffen om herhaling te 
voork omen. 

Opzet planningfunctie 

Om voor de toekomst zeker te stellen dat tijdig zou 
kunnen worden ingespeeld op ontwikkelingen in de 
vraag naar penitentiaire capaciteit, werden in eerste 
instantie twee voorzieningen getroffen, te weten de 
oprichting van een (Onder)afdeling Capaciteitsbe- 
waking en -benutting bij de Directie Gevangenis-
wezen en de opzet van een geautomatiseerd (centraal) 
registratiesyteem Lopende Vonnissen. Door 
genoemde afdeling is gedurende de eerste jaren van 
haar bestaan veel tijd besteed aan de ontwikkeling, 
aanvankelijk van een sluitend begrippenkader en 
vervolgens van (handmatige) methoden en 
technieken. 

Met name het eerste laat zich licht onderschatten. 
De feitelijke opnamecapaciteit van een inrichting 
wordt bepaald door de oorspronkelijke bouwkundige 
capaciteit, door momentane bouwkundige omstandig-
heden, door regiemvoering (groepsgrootte, 
bestemming en dergelijke), door materiele voorzie-
ningen en door personele beschikbaarheid (formatie 
en bezetting). Definities werden ontwikkeld als 
`bouwkundige capaciteit', 'rale capaciteit' en `reken-
capaciteif. Bouwkundige capaciteit staat daarbij voor 
het aantal in beginsel voor bewoning geschikte cellen; 
de reele capaciteit is het aantal cellen waarop de 
personeelsformatie van de inrichting structureel is 
afgestemd; de rekencapaciteit is het aantal cellen dat 
- na aftrek van plaatsen die tijdelijk buiten gebruik 
zijn gesteld in verband met bouwkundige defecten, 
materiele tekortkomingen, actuele personeelsbe-
zetting, beveiliging of andere regimaire omstandig-
heden - feitelijk voor gebruik beschikbaar is. 

Nadat vervolgens binnen de Directie Gevangenis-
wezen was geregeld wie beslissingsbevoegd was met 
betrekking tot de onderscheiden capaciteitsfactoren, 
was een eerste basis beschikbaar om in ieder geval de 
feitelijke capaciteitsbenutting consistent te registreren 
en te bewaken. Van een integrale capaciteitsplanning 
was nog geen sprake. 

De eerste stappen met betrekking daartoe werden 
gezet met het vorengenoemde geautomatiseerde regis- 
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tratiesysteem voor lopende vonnissen. In dit systeem 
werden opgenomen al die vonnissen, opgelegd aan 
personen die zich voor het desbetreffende felt niet in 
preventieve hechtenis bevonden, die door het 
Openbaar Ministerie krachtens een mandaatregeling 
aan de Directie Gevangeniswezen ter executie werden 
overgedragen. Afgeboekt werden alle vonnissen van 
de personen die zich daadwerkelijk via het oproep-
systeem voor de tenuitvoerlegging van hun straf 
meldden. 	 • 

Door middel van deze registratie ontstond niet 
alleen zicht op de totale voorraad, maar ook op de 
ontwikkeling van het aanbod (produktie van de recht-
banken) en de effectieve executiecapaciteit op dit 
onderdeel van het gevangeniswezen en daarmee ook 
op de wachttijden. Dit laatste wierp ook een ander 
licht op de algemene gratiering van mei 1975. Deze 
werd met name ingegeven door het aantal 
wachtenden, hetgeen in feite een weinig relevant 
gegeven bleek. Immers, niet het aantal wachtenden, 
maar de wachttijd is in dit verband maatgevend voor 
de effectiviteit en dus de geloofwaardigheid van de 
strafrechtstoepassing. Door het onderhavige registra-
tiesysteem werd eerst goed duidelijk, dat bij een 
gegeven oproepsysteem en bepaalde capaciteit, een 
zekere werkvoorraad aan vonnissen niet alleen onver-
mijdelijk maar ook noodzakelijk is. 

Het lijkt niet onaannemelijk dat, indien de kennis 
omtrent deze factoren toentertijd beschikbaar was 
geweest, de beslissing tot algemene gratiering in mei 
1975 niet genomen, c.q. anders uitgevallen zou zijn. 

Verdere operationalisering van de capaciteits-
planningsfunctie 

In de tweede helft van de jaren zeventig is door de 
Onderafdeling Capaciteitsbewaking en -benutting op 
basis van de historische gegevens zoals deze toen 
systematisch konden worden vastgelegd en geanaly-
seerd, alsook aan de hand van de gegevens over de 
straftoemeting die van het CBS in toenemende mate 
in een bruikbare vorm konden worden verkregen, een 
techniek ontwikkeld voor prognose van de in de 
naaste toekomst benodigde capaciteit. 

Het betrof hier nog een handmatige methodiek, 
complex door het aantal vooronderstellingen en 
aannames en nog ongecorrigeerd voor exogene 
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factoren zoals demografische ontwikkelingen. Desal-
niettemin bestond binnen de Directie Gevangenis-
wezen veel vertrouwen in de uitkomsten van deze 
methode. Des te frustrerender was het voor de direct 
betrokkenen, dat buiten de kring van het Gevangenis-
wezen aan deze uitkomsten (te) weinig waarde werd 
toegekend. Dat bleek toen aan het eind van de jaren 
zeventig de Onderafdeling Capaciteitsbewaking en 
-benutting voorspelde dat zich een capaciteitstekort 
zou gaan aandienen dat, indien niet op kortere 
termijn uitbreidingen zouden worden gepland, snel 
tot een toenemende discrepantie tussen vraag en 
aanbod zou leiden. 

Waarschijnlijk ook in verband met de toestand van 
's lands financien, vonden deze onderbouwde 
prognoses - die zeer aanzienlijke investeringen 
zouden impliceren - geen gehoor. Toen echter ook de 
feitelijke ontwikkelingen aantoonden dat de 
capaciteit van het gevangeniswezen meer en meer 
onder druk kwam te staan, werd besloten tot wat 
binnen de directie Gevangeniswezen als een 'kunst-
greep' werd gezien. Er werd een zware ambtelijke 
werkgroep in het leven geroepen onder leiding van 
een Directeur-generaal - waarin vertegenwoordigd de 
zittende en staande magistratuur alsmede het WODC 
- die belast werd met een analyse van de ontwikke-
lingen van de penitentiaire capaciteitsbehoefte. Deze 
werkgroep ('Van HijIkemat) reproduceerde in 
belangrijke mate de eerder intern opgestelde 
prognoses en verleende daaraan met haar rapport van 
juni 1981 het gezag dat nodig was om bredere 
erkenning te verkrijgen. 

De capaciteitsplanningsfunctie was daarmee, 
althans voor het gevangeniswezen, geinstitutionali-
seerd: in een co-produktie met het WODC werd 
aanvankelijk nog ad hoc (werkgroep Wan 
HijIkema-IF in april 1985), later jaarlijks een peniten-
tiair capaciteitsplan geproduceerd. In het verband 
van het beleidsplan Samenleving en criminal/tell van 
22 mei 1985 werd op basis daarvan een spectaculaire 
uitbreiding gepland van de penitentiaire capaciteit, 
die dit jaar zijn voltooiing kreeg. 

Na de oprichting in september 1988 van de Directie 
Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen, omvat de 
capaciteitsplanning naast het gevangeniswezen ook 
de beleidsterreinen van de tbs en de justitiele inrich-
tingen voor kinderbescherming. De eerste integrale 
planning van de justitiele inrichtingscapaciteit die in 
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dat verband werd geproduceerd is in augustus 1989 
gepresenteerd door de werkgroep Greven in het 
rapport Voorzieningenbeleid delinquentenzorg en jeugd-
inrichtingen: 1990 - 1994. 

Niet alleen werd hiermee de voor het gevangenis-
wezen ontwikkelde kwantitatief georienteerde capaci-
teitsplanningsfunctie mutatis mutandis geoperationa-
liseerd voor de sectoren tbs en jeugdinrichtingen; de 
werkgroep presenteerde bovendien een kwalitatieve 
analyse. Daarbij is de kwaliteit van de inrichtings-
opzet en -lokatie bezien in relatie tot de gebruiks-
eisen, de omvang van de inrichtingen (in relatie tot 
het kostenniveau), de bouwkundige toestand alsmede 
het voorzieningenniveau van de rijksinrichtingen. In 
het kader van deze kwalitatief georienteerde planning 
werd een normatief referentiekader ontwikkeld voor 
een beoordeling van de gebruiksmogelijkheden en 
-duur van bestaande bouwkundige voorzieningen, 
alsmede voor het ijken' van nieuw te scheppen 
voorzieningen. Deze kwaliteitsnormen werden afgezet 
tegen de kwantitatieve capaciteitsbehoefte 1990 - 
1994, waarmee een basis werd verkregen voor een 
operationeel huisvestingsplan voor delinquentenzorg 
en jeugdinrichtingen. 

De vorenomschreven planningsfunctie ten aanzien 
van de capaciteit van delinquentenzorg en jeugdin-
richtingen, wordt tot op heden nog maar ten dele 
ondersteund door geautomatiseerde systemen. 
Gedurende een reeks van jaren is gewerkt aan een, 
uitbreiding van de hiervoor genoemde lopende 
vonnissen administratie tot een geintegreerd 
management informatiesysteem voor bewaking en 
planning van de penitentiaire capaciteit. Dit systeem 
- bekend onder de schone naam MITRA - 
`sneuvelde' echter bij de project/waarde-analyses die 
in het kader van de organisatie-doorlichting `Recht 
Door' in 1986/1987 werden uitgevoerd. Zoals vele in 
die ontwikkelingsfase van de automatisering (bij 
overheid en bedrijfsleven) opgezette projecten, bleek 
het te omvangrijk, te gecompliceerd, te weinig 
beheersbaar en, mede daardoor, te duur. 

Inmiddels wordt het MITRA-systeem in een 
`gestripte' uitvoering 'in de lucht gehouden', totdat 
een geautomatiseerd informatiesysteem bij de 
rechterlijke macht (COMPAS) en nieuwe kleinere 
systemen bij delinquentenzorg en jeugdinrichtingen 
(TULP) de meest essentiele functionaliteiten zullen 
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hebben overgenomen. Naar verwachting zal dit vanaf 
1992 het geval zijn. 

Verdere ontwikkelingen van de planningsfunctie 

In het vorenstaande is in globale termen beschreven 
hoe, voornamelijk gefnitieerd door de capaciteitspro-
blematiek bij het gevangeniswezen, binnen het beleids-
terrein van delinquentenzorg en jeugdinrichtingen een 
planningsfunctie werd ontwikkeld. Aanvankelijk 
overwegend kwantitatief georienteerd, verkreeg deze 
recentelijk ook een meer kwalitatieve dimensie. 

Naast en soms in samenhang met vorenbedoelde 
planningsfunctie zijn (ook) ten behoeve van delin-
quentenzorg en jeugdinrichtingen in de loop der tijd 
systemen ontwikkeld voor de planning (en controle) 
van secundaire bedrijfsprocessen als financieel beheer 
en personeelsbeheer. Te dien aanzien zijn in dit 
verband mijns inziens tenminste een tweetal interes-
sante ontwikkelingen te signaleren. 

In de eerste plaats kan met betrekking tot laatstbe-
doelde systemen worden waargenomen, dat deze 
meer en meer ontworpen en ontwikkeld worden 
vanuit een optiek van decentralisatie. Niet zo zeer de 
informatiebehoefte van de centrale departementson-
derdelen van het Justitie-concern, maar die van de 
lokale manager - in dit geval de inrichtingsdirecteur - 
vormt het primaire uitgangspunt. 

Adequate planning en controle van de primaire 
processen op lokaal niveau wordt meer en meer als 
de basis gezien voor een succesvolle effectuering van 
deze functies ('op afstand') op centraal niveau. Deze 
ontwikkeling tekende zich bij delinquentenzorg en 
jeugdinrichtingen al af bij de capaciteitsplannings-
functie: het MITRA-systeem was, zeker in de 
aanvang sterk vanuit een centralistische bestuursvisie 
gedefinieerd; de thans ontwikkelde systemen (TULP) 
zijn veel meer gericht op ondersteuning van de lokale 
manager bij diens planning en controle van de 
primaire processen. In dat kader op locaal niveau 
gegenereerde informatie wordt vervolgens op centraal 
niveau - met andere informatie - gintegreerd ten 
behoeve van een overall langere-termijn-planning. 

Bij nieuwe planningssystemen gebeurt dat van meet 
af aan. Als voorbeeld kan worden genoemd het 
systeem dat thans wordt ontwikkeld voor de planning 
van het beheer - dat wil zeggen verwerving, 
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onderhoud en dergelijke - van onroerend goed. Een 
planningsfunctie, die voor een beleidsterrein als 
delinquentenzorg en jeugdinrichtingen met een kleine 
honderd gebouwen uiteraard niet onbelangrijk is. 

Een tweede ontwikkeling die in dit verband kan 
worden waargenomen houdt eveneens verband met 
een organisatorisch uitgangspunt, te weten het 
zogenoemde beginsel van integraal management. 
Zoals aangegeven in de inleidende beschouwing van 
deze bijdrage, noopte de krimp-economie ook het 
overheidsbedrijf tot een planmatiger afstemming van 
beleid en beheer. In eerste instantie leidde dat - bij 
Justitie in het begin van de jaren tachtig, via de 
zogenoemde Veranderingsorganisatie - tot versterking 
van de beheersfuncties (financien, personeel, 
gebouwen & materieel, 0 & I). Ter ondersteuning van 
die functies werden afzonderlijke plannings- en 
controle-systemen opgezet en ontwikkeld. 

Het - eveneens door een bezuinigingstaakstelling 
gefnitieerde - Recht Door programma (1987) luidde, 
met de introductie van het organisatiebeginsel van 
integraal management, bij Justitie een volgende fase 
in van planmatiger afstemming van beleid en beheer. 
Ten grondslag daaraan lag en ligt de gedachte dat het 
voor een optimale bedrijfsvoering, zeker in een 
gedecentraliseerd bestel, noodzakelijk is de verant-
woordelijkheden voor beleid en beheer in een hand te 
leggen, namelijk in die van de integrale 
manager/budgethouder. 

Deze organisatie-wijziging, bij het Directoraat-
generaal Jeugdbescherming en Delinkwentenzorg 
ge1mplementeerd met de reorganisatie van september 
1988, leidde en leidt ook tot verdere ontwikkeling van 
de planningsfunctie. Een goed voorbeeld daarvan is 
de in voile gang zijnde ontwikkeling van het systeem 
van gebudgetteerde jaarplanning en controle (die 
overigens plaatsvindt in het kader van een 
justitie-brede aanpak). 

Dit systeem wordt gezien als een noodzakelijke 
randvoorwaarde voor, c.q. ondersteuning van een 
verantwoord gedecentraliseerd bestuur zoals dat ook 
bij delinquentenzorg en jeugdinrichtingen voor ogen 
staat. Primair geldt deze randvoorwaarde/onder-
steuning de decentrale manager/budgethouder, die 
meer en meer zelf voor de opgave komt te staan de 
primaire processen in de inrichting volledig 'in eigen 
beheer' binnen een `eigen' budget te sturen en te 
controleren. Niet minder ook geldt deze het op 
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afstand sturende en controlerende centrale (dat wil 
zeggen departementale) deel van de organisatie. In 
essentie komt dit systeem hierop neer. 

Ter operationalisering van een meerjarig (en dus 
globaal) beleidsplan, stelt elke inrichting jaarlijks een 
activiteitenplan op. Anders dan in vroeger wel gepro-
duceerde activiteitenplannen, bevat dit jaarplan geen 
opsomming van activiteiten met vervolgens een 
sommering van hetgeen de uitvoering daarvan kost in 
een afzonderlijk materieelplan, een personeelsplan, 
een automatiseringsplan enzovoort. In het thans 
ontwikkelde jaarplan is de inrichtingshuishouding 
uitgesplitst in een (beperkt) aantal kernprocessen, 
waaraan expliciet de middelen die daarmee gemoeid 
zijn worden toegeschreven (kostensoorten en kosten-
plaatsen). 

Op die wijze ontstaat een integraal beeld van de 
samenhang tussen beleid (kerntaak) en beheer 
(middelenbeslag). De kerntaken worden gedefinieerd 
in concrete output/eindresultaten. Op basis van het 
jaarplan wordt, na centrale goedkeuring binnen het 
begrotingskader van de budget-eenheid Delinkwen-
tenzorg en Jeugdinrichtingen, vervolgens aan de 
inrichting een bijbehorend budget toegekend met 
ruimte voor endogene verschuivingen. Len zodanig 
jaarplan vormt een belangrijk middel niet alleen voor 
de lokale manager om binnen overeengekomen 
kaders in hoge mate zelf te bepalen hoe hij de 
afgesproken resultaten realiseert, maar ook voor de 
centrale sturing en controle op afstand. 

Met het - in het bestek van deze beschouwingen in 
zeer globale termen beknopt beschreven - systeem 
van gebudgetteerde jaarplanning is en wordt in 1990 
en 1991 bij Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen 
proefgedraaid met het oogmerk het met ingang van 
het begrotingsjaar 1992 formeel te implementeren. De 
in- en uitvoering van dit systeem van integrale 
planning en controle wordt, c.q. zal worden onder-
steund met zowel justitie-brede automatisering 
(bestaande systemen als JUFAR en JUFIS 
(financieel) en Interpers (personeel) en het nieuwe 
OPI/BIS (financieel en personeel geIntegreerd)), als 
D&J-specifieke systemen (geautomatiseerd model 
voor opstelling en doorrekening van jaarplannen; 
systeem van normen en kengetallen). 

Beide hiervoor beschreven ontwikkelingen houden 
naar mijn oordeel zeker een belofte in voor een 
verdere evolutie van de planningsfunctie in de naaste 
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toekomst, zowel bij Delinkwentenzorg en Jeugdin-
richtingen als bij - en naar ik verwacht in samenhang 
met - andere onderdelen van ons Justitie-concern. 
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Het moet - maar kan het ook? 

Over plannen en de uitvoering daarvan 

drs. M.M. Kommer* 

'.1a. mach nur einen Plan 
Sei nur em n Grofies Licht! 
US mach dann noch 'nen zweiten Plan 
Gehn tun sie beide nicht.' 

Een plan maken is makkelijk. Ms ik bijvoorbeeld 
om tien uur een vergadering in Groningen heb, weet 
ik dat ik om 7.07 uur op station Voorburg in de trein 
moet stappen, dat ik in Amersfoort moet overstappen 
en dat ik tenslotte om zes minuten voor tien in 
Groningen ben. En moet ik diezelfde dag ook nog om 
twee uur in Zutphen zijn, dan weet ik dat ik er voor 
moet zorgen dat m'n vergadering om twaalf uur 
afgelopen is. 

Een plan uitvoeren is een stuk lastiger. Als ik om 
vijf over zeven op station Voorburg kom, moet ik 
maar hopen dat er niet een hele rij voor het loket 
staat, en dat mijn trein op tijd zal vertrekken. De hele 
reis tot Amersfoort schrik ik als de trein vaart 
mindert: ik heb maar twee minuten om over te 
stappen, dus hij moet niet nog meer vertraging 
oplopen. Tussen Amersfoort en Zwolle kan ik 
ontspannen, maar daarna ga ik me at weer zorgen 
maken of we wel op tijd in Groningen zullen 
aankomen. Over mijn gevoelens ten aanzien van 
langdradige medevergaderaars zal ik hier zwijgen, en 
ook over de reis naar Zutphen — laten we het er op 
houden dat ik pas gerust ben als ik weer veilig in 
Voorburg sta. 

Planning door de overheid, of door een overheids-
orgaan, is natuurlijk heel iets anders dan het reisplan 
van een overspannen ambtenaar. Toch geldt ook voor 
planning door de overheid dat het vaststellen van het 
doel, het tijdpad en de in te zetten middelen relatief 
eenvoudig is, terwijI de praktijk de nodige problemen 

* De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden 
aan het WODC. 
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op kan leveren. Het vreemde is echter dat de belang-
stelling van veel planners (of, in gebruikelijker 
termen: beleidsmakers') ophoudt zodra de implemen-
tatie aan de orde is - dat is een zaak voor de 
uitvoerders, de planner wachten nieuwe uitdagingen. 
Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat, wanneer 
gezocht wordt naar de reden van het maar ten dele 
lukken (of geheel mislukken) van al weer een plan, de 
conclusie moet maar al te vaak luiden dat het voorge-
nomen beleid helemaal nooit in de praktijk is 
gebracht, maar dat de uitvoerders het hebben 
aangepast aan hun eigen werkelijkheid. 

In dit artikel wil ik daarom ingaan op de imple-
mentatie. Ik zal dat onderwerp niet uitputtend behan-
delen, doch aan de hand van een, vrij willekeurige, 
greep uit de literatuur trachten een aantal oorzaken 
aan te geven waarom plannen in deze fase stranden. 
De voorbeelden die ik bij elk van deze oorzaken geef 
moeten ook in dat licht bezien worden: het is heel 
wel mogelijk dat er (nog) heel andere factoren een rol 
speelden, maar ze maken wel duidelijk dat als de 
implementatieproblematiek verwaarloosd is, dat 
geheel ten onrechte was. 

Onder implementatie wil ik overigens niet slechts 
verstaan het daadwerkelijk in de praktijk brengen van 
het voorgenomene (dat kan immers alleen maar met 
wat Dekker en Maas-de Waal elders in dit nummer 
strategische respectievelijk operationele planning 
noemen), maar ook het daadwerkelijk gebruikmaken 
van de kaders die het plan schetst (hetgeen meer van 
toepassing is op normatieve en informatieve planning). 
Zoals zal blijken levert de implementatie in beide 
betekenissen de nodige problemen op. 

Ontwerp en implementatie 

Als gezegd, een plan maken is makkelijk. Meestal 
begint het proces met de constatering (en bewuste 
acceptatie) van een probleem: ik moet morgen om 10 
uur in Groningen zijn, de kleine criminaliteit rijst de 
pan uit, het gevangeniswezen realiseert de resocialisa-
tiedoelstelling niet enzovoort. Soms is het probleem 
heel duidelijk, soms ook moet het nader bestudeerd 
worden, maar uiteindelijk komt er een moment 
waarop besloten kan worden dat het probleem zal 
zijn opgelost, of althans tot aanvaardbare proporties 
teruggebracht, als een bepaald doel is gerealiseerd. 
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Zodra dat het geval is kan er gezocht gaan worden 
naar de weg die tot realisatie van het doe! leidt. Vaak 
is dat er meer dan een: naar Groningen kan ik met de 
[rein of met de auto, als ik de criminaliteit wil terug-
dringen kan ik preventieve of repressieve maatregelen 
nemen, en als ik een doelstelling niet haal kan ik die 
vervangen door een andere of meer en betere 
middelen inzetten. Het planningsproces is dus in 
eerste instantie een kwestie van kiezen: wat is mijn 
probleem werkelijk, welk doel moet ik bereiken om 
het op te lossen en hoe ga ik dat doe! bereiken. 

Heb ik deze keuzen eenmaal gemaakt, dan blijft er 
- althans, als ik voor het bereiken van mijn doel 
afhankelijk ben van anderen - nog een belangrijke 
keuze over: specificeer ik precies wat die anderen 
moeten doen om het door mij gestelde doel te 
bereiken (operationele planning), of specificeer ik 
alleen maar de doelen die zij moeten bereiken om het 
mijne te realiseren (strategische planning). Als ik dat 
laatste doe maak ik het mezelf in zoverre gemakke-
lijker dat ik me niet al te zeer in details hoef te 
verdiepen, en dat ik niet constant hoef te controleren 
of het plan wel volgens mijn specificaties wordt uitge-
voerd. Daar staat echter tegenover dat ik ook veel 
minder in staat ben om tijdens het uitvoeringsproces 
bij te sturen, en dat betekent dat ik bij het ontwerpen 
en bij het kiezen van de uitvoerder (of bij het ter 
beschikking stellen van de middelen aan de 
uitvoerder) zorgvuldiger te werk moet gaan. 

In het geval van planning door de overheid is er 
over het algemeen geen sprake van een keuze tussen 
zelf doen of laten doen: er is veelal een dubbele 
afhankelijkheid van anderen. In de eerste plaats is 
een groot deel van de overheidsplanning (uiteindelijk) 
extern gericht, dat wil zeggen op het tot stand 
brengen van een bepaalde situatie in de maatschappij 
in zijn totaliteit, of tenminste in een niet exclusief tot 
het domein van de staat behorende maatschappelijke 
sector. Ongeacht waar het dan precies om gaat - een 
redelijk niveau van veiligheid, een schoon milieu, een 
sterke industrie, een evenwichtige rijksbegroting - 
komt dit er op neer dat het gedrag van individuele 
burgers (en eventueel langs die weg van collectivi-
teiten) zodanig veranderd moet worden dat de 
gewenste situatie tot stand komt. Voor de realisatie 
van een plan is de staat dus uiteindelijk afhankelijk 
van individuele burgers. 

In de tweede plaats is het zo dat de overheid als 
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zodanig niet bestaat (Cr zijn hoogstens besluitvor- 
, 

	

	mende, coordinerende en uitvoerende organen die te 
zamen het overheidsapparaat vormen 2), en dat haar 
concrete verschijningsvorm in veel gevallen niet 
alleen direct in contact treedt met de te beInvloeden 
burger, maar ook via andere organen (het 
`maatschappelijk middenveld'). Planning door de 
overheid zal dan ook meestal niet meer kunnen 
inhouden dan strategische planning (het leveren van 
een 'ontwerp' van de te bereiken situatie), waarna de 
implementatie slechts gestimuleerd kan worden door 
regelgeving en het beschikbaar stellen van middelen. 

Wanneer we willen weten waarom allerlei fraaie 
plannen soms op niets uitlopen vinden we in deze 
regelgeving en middelen een bruikbare invalshoek. 
Bij de evaluatie van beleid wordt wel gebruik 
gemaakt van een aantal voorwaarden waaraan met 
betrekking tot middelen en ontwerp, in het bijzonder 
voorzover die tot uitdrukking komt in formele regel- 
geving, voldaan moet zijn (zie Sabatier & Mazmanian, 
1980; Van de Vail, 1990). Het is de moeite waard om 
deze eens langs te lopen: niet alleen omdat ze de 
ogen openen voor het feit dat de uitvoering van een 
plan niet vanzelf gaat, maar ook omdat ze in principe 
gebruikt zouden kunnen worden als richtsnoer bij de 
strategische planning. 

De eerste van bedoelde voorwaarden is de validiteit 
van de aan het voorgenomen beleid ten grondslag 
liggende theorie, zowel waar het gaat om de relatie 
tussen de gedragsverandering waarop het beleid 
gericht is en de uiteindelijke doelen die beoogd 
worden, als ten aanzien van de mogelijkheid van het 
met de uitvoering belaste orgaan om die gedragsver- 
andering daadwerkelijk tot stand te brengen. 3  Als 
voorbeeld moge gelden het bevorderen van de 
verkeersveiligheid door het terugbrengen van de 
maximumsnelheid op autosnelwegen: het is zeer de 
vraag of het aantal ongevallen daardoor aanmerkelijk 
afneemt (dit is al relatief klein), en het is uiterst 
onwaarschijnlijk dat politie en justitie er in zullen 
slagen een lage maximumsnelheid te handhaven. 

De tweede voorwaarde is dat de doelen voor alle 
betrokkenen voldoende duidelijk gesteld zijn, en dat 
de verhouding tot reeds bestaande doelen wordt 
getxpliciteerd. Een interessant voorbeeld van een 
beleid waarin dat niet (voldoende) gebeurd is levert 
het gevangeniswezen. In de periode voor het 
verschijnen van de nota Taak en toekomst van het 
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Nederlandse gevangeniswezen (1982) werden twee 
rapporten gewijd aan de taak van de bewaarder. In 
het rapport van de werkgroep onderzoek bewaarders-
functie (1981) wordt deze omschreven als 
'begeleiding', te verrichten binnen de randvoorwaarde 
beveiliging. In wat men zou kunnen zien als de 
ambtelijke reactie op dit rapport, de Nota inzake een 
herziene Gestandaardiseerde Inrichtingsstructuur en de 
Annie van Inrichtingswerker (1981) wordt een aantal 
andere accenten gelegd: hier wordt de taak van de 
inrichtingswerker omschreven als beveiliging, 
bejegening en begeleiding (in deze volgorde). De 
uiteindelijke beleidsnota 'Mak en toekomst' stelt dat 
de taken van de inrichtingswerker nieuwe stijI zullen 
omvatten: bejegening, begeleiding en beveiliging. 
Waar elk van de stukken ook nog eens een verschil-
lende inhoud aan deze begrippen geeft mag het 
nauwelijks verrassend heten dat het gevangeniswezen 
een aantal jaren in verwarring heeft verkeerd. 

De derde voorwaarde is het•beschikbaar zijn van 
voldoende financiele middelen. Hoezeer dit ook voor 
de hand ligt, er wordt zeker niet altijd aan voldaan. 
Voor een deel vindt dat zijn oorzaak in de wens voor 
een dubbeltje op de eerste rang te zitten, voor een 
deel ook in de wens om op termijn te verwachten 
besparingen reeds direct te realiseren. Deze mecha-
nismen zijn in het bijzonder waar te nemen bij 
automatiseringsprojecten: niet alleen wordt er geen 
geld beschikbaar gesteld om extra mensen in te zetten 
in de invoeringsperiode (waarin meestal het oude 
systeem moet blijven functioneren terwij1 een deel 
van het personeel al wordt ingezet op het nieuwe), 
vaak worden zelfs at vacatures niet meer vervuld (of 
zelfs functies opgeheven) omdat ze in de toekomst 
overbodig zullen zijn. 

Wanneer bij de implementatie van het beleid 
verschillende (overheids)instanties betrokken zijn is 
de vierde voorwaarde voor succes dat de onderlinge 
(hierarchische) verhoudingen duidelijk vastgelegd 
worden. De gang van zaken rond het project 'Stalls-
tische Beleidsondersteuning 0.M.' (ook wel bekend 
onder de naam `Gouden Delta') is een illustratie van 
de gevolgen als aan deze voorwaarde niet voldaan is. 
Dit door de stuurgroep Samenleving en Criminaliteit 
in zijn programma opgenomen project (een inititatief 
van het 0.M.) botste in enkele arrondissementen in 
de proefregio op onwil bij het O.M. zelf, en verliep 
daarnaast moeizaam omdat tussen stuurgroep en 
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HDORR onenigheid bestond over de financiering van 
PC's. Ook de dubbele positie van het WODC (lid van 
de begeleidingscommissie en leverancier van 
programmatuur voor de gegevensinvoer) leverde 
complicaties op. Of in dit geval wet een duidelijke 
afbakening van bevoegd- en verantwoordelijkheden 
vastgelegd had kunnen worden is natuurlijk niet 
zeker; dat het niet altijd eenvoudig is blijkt onder 
andere uit de problemen die de hervorming van het 
politiebestel met zich mee brengt. 

Een volgende voorwaarde voor succes is of de wijze 
waarop de besluitvorming binnen de uitvoerende 
organen tot stand komt, en of de voorwaarden 
waaraan de besluiten moeten voldoen, bevorderlijk 
zijn voor het nagestreefde doe!. Een situatie waarin 
dat duidelijk niet het geval is vormen de projecten 
waarin slachtoffers van misdrijven door de politie op 
de hoogte worden gehouden van het verloop van hun 
`zaak', maar niets meer horen als het O.M. besluit de 
verdachte niet (verder) te vervolgen. Een verplichting 
in het Wetboek van Strafvordering om een 
(beleids)sepot te motiveren zou hier verandering in 
kunnen brengen. 4  

De zesde kritische succesfactor is de mate waarin 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering 
en toepassing van het nieuwe beleid daarvoor gemoti-
veerd zijn. Hoezeer dit ook voor de hand ligt, in de 
praktijk van het justitiebeleid valt er vaak niet te 
kiezen tussen uitvoeringsorganen. Slechts als het om 
een geheel nieuwe taak gaat is het eventueel mogelijk 
een nieuw orgaan met de uitvoering te belasten - 
denk aan het Centraal Justitie Incassobureau dat de 
uit de Wet Mulder voortvloeiende beschikkingen 
moet gaan innen. Sabatier en Mazmanian (1980, p. 
547) merken op dat de onmogelijkheid om aan deze 
voorwaarde te voldoen waarschijnlijk de oorzaak is 
van veel mislukkingen; het is verleidelijk de grote 
verschillen in de mate waarin de onderscheiden 
arrondissementen er in geslaagd zijn de doelstelling 
uit het beleidsplan Samenleving en criminaliteit te 
realiseren om het percentage kale beleidsepots terug 
te dringen (cf. jaarverslag 0.M., 1990, p. 126) mede 
aan deze factor toe te schrijven. Dat het Openbaar 
Ministerie als uitvoerder in het algemeen niet de 
meest gelukkige keuze blijkt te zijn als het gaat om de 
implementatie van beleid 5  is overigens iets wat een 
studie op zich waard is; een aanzet daartoe wordt 
gegeven door Veerman (1990). 
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Een laatste voorwaarde is dan nog de mate waarin 
belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de 
besluitvorming door de uitvoerende instanties. Neem 
bijvoorbeeld een vergunningenstelsel dat beoogt 
ongewenste gedragingen (afvallozingen, het bouwen 
van jets lelijks) te voorkomen. Vanuit de optiek van 
rechtsbescherming is het dan meestal nodig om 
degenen die daardoor in hun vrijheid beperkt worden 
voldoende beroepsmogelijkheden te geven. Degenen 
echter die met het oog op een algemeen belang het 
bewuste gedrag graag ingeperkt zouden zien (denk 
aan actiegroepen op het gebied van milieu) hebben in 
een dergelijke situatie over het algemeen veel moeite 
om een instantie te vinden die ilberhaupt naar hen 
wit luisteren: als niet direkt belanghebbenden zijn ze 
bij de rechter meestal niet ontvankelijk. Overigens 
valt nog te bezien of het vanuit de optiek van de 
individuele burger zo toe te juichen zou zijn wanneer 
de overheid het op dit punt beduidend gemakkelijker 
zou krijgen: een effectieve en efficiente overheid is 
niet per definitie een zegen. ,  

De context 

Als gezegd is het beslist niet zo dat het gestelde 
doel beslist gehaald wordt als maar voldaan is aan 
deze zeven voorwaarden: ze zijn noodzakelijk, maar 
niet voldoende. Of beleid slaagt (een plan gereali-
seerd wordt) is behalve van het ontwerp en van de 
aanwezigheid van voldoende middelen ook afhan-
kelijk van omgevingsfactoren: mijn treinreis naar 
Groningen zal niet voorspoedig verlopen als het 
sneeuwt. In het geval van de implementatie van 
overheidsplannen kan hevige en aanhoudende 
sneeuwval ook een obstakel zijn (bijvoorbeeld in de 
triviale situatie dat hierdoor een geplande capaciteits-
uitbreiding van het gevangeniswezen later ter 
beschikking komt), maar hier moet de context toch 
meer gezocht worden in de maatschappelijke 
omgeving waarbinnen het plan gerealiseerd moet 
worden. Voor een deel gaat het dan om zaken die in 
het voorgaande at aan de orde zijn geweest omdat er 
bij het ontwerp en het ter beschikking stellen van 
middelen rekening mee kan worden gehouden. Er 
zijn er echter nog enkele. 

In het geval van overheidsbeleid is van bijzonder 
belang dat een omslag in het politieke klimaat het 
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intreden van een ijstijd voor een plan kan betekenen 
(een broeikaseffect is natuurlijk ook mogelijk), zelfs 
als het niet officieel wordt stopgezet. Daarbij speelt 
dan niet alleen mee dat veel uitvoerders geneigd 
zullen zijn om eerst eens af te wachten of nog wet 
prijs wordt gesteld op realisatie van het plan, maar 
ook dat sommige plannen onderwerp kunnen zijn van 
hevige strijd tussen onderdelen van de voor 
uitvoering verantwoordelijke organen (zie bijvoor-
beeld Bolkestein, 1989, p. 22), of zelfs tussen indivi-
duele ambtenaren. Een duidelijk voorbeeld van de 
invloed van het politieke klimaat levert het beleid met 
betrekking tot het gevangeniswezen: ademde de al 
genoemde beleidsnota Taak en toekomst nog de geest 
van de in de jaren zeventig onomstreden `gedetineer-
degerichte' benadering, in de jaren na het uitkomen 
van deze nota stonden (financieel) beheer en 
beheersing veel meer in de belangstelling. 7  

Tot de omgevingsfactoren die de implementatie van 
een plan ernstig kunnen belemmeren - zelfs als dat 
uit de koker van het Ministerie van Justitie komt - 
behoort zeker ook de rechtspraak. Het recente 
verleden toont dat op een aantal punten aan: de door 
het Openbaar Ministerie niet gevolgde verhoging van 
de boete voor zwart rijden; de afwijzing door de 
rechter van het detineren van asielzoekers die een 
uitzichtloos beroep instellen. Het ligt voor de hand 
dat deze omgevingsfactor steeds belangrijker gaat 
worden: niet alleen lijkt de Nederlandse rechterlijke 
macht zich steeds meer te ontwikkelen tot een 
beleidstoetsende instantie 8, maar met de voortschrij-
dende Europese integratie wordt ook de invloed van 
het Europese Hof op het in nationale regelgeving 
vastgelegde beleid groter. 

Een context-aspect dat direct aansluit bij hiervoor 
als zesde genoemde kritische succesfactor (de 
noodzaak om de implementatie van beleid op te 
dragen aan gemotiveerde mensen) is de tendens om 
binnen het overheidsapparaat meer belang te hechten 
aan algemene managementcapaciteiten dan aan 
verknochtheid met een beleidsterrein. De mobiele 
ambtenaar die zich het ene moment moet bezig-
houden met de beheersing van de omvang van de 
gefinancierde rechtshulp en enige tijd later met de 
regionalisering van de politiezorg (om nog min of 
meer binnen een departement te blijven) zal onge-
twijfeld gemotiveerd zijn om een specifieke klus te 
klaren, maar of dat dan altijd gebeurt vanuit een 
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samenhangende visie op het beleidsterrein en met 
voldoende oog voor de plaats van die klus binnen de 
strategische planning valt nog te bezien. 

Een vorm van planning waarbij het met mobiliteit 
samengaande verlies van historisch besef in het 
bijzonder desastreus is, is de informatieve (zie Dekker 
en Maas-de Waal elders in dit nummer). Volstrekt 
afgezien van de mate waarin de rapporten van CPB, 
SCP, WRR en WODC daadwerkelijk wetenschap-
pelijk genoemd mogen worden, lijken ze weinig 
blijvende indruk te maken op beleidsmakers. Behalve 
aan veelgenoemde oorzaken als `geringe directe 
toepasbaarheid' of 'onleesbaarheid' lijkt dit toch ook 
te mogen worden toegeschreven aan het feit dat de 
beleidsmakers telkens weer andere personen zijn, die 
zich snel even moeten inwerken. Het kennis nemen 
van de uitgebreide wetenschappelijke literatuur (de 
omvang daarvan is op zichzelf al een gevaar voor de 
benutting van informatieve planning; vergelijk Van 
Cuilenburg, 1982) wordt dan gemakkelijk vervangen 
door het vertrouwen op common sense : strenge 
straffen werken afschrikwekkender dan lichte, 
resocialisatie is toch niet mogelijk, enzovoorts. 

Kan het toch? 

Brecht, aan wiens `Dreigroschenopee het motto van 
dit artikel ontleend is, weet het mislukken van 
plannen aan de menselijke onvolkomenheid. In het 
voorgaande zijn een aantal praktischer redenen 
aangevoerd waarom plannen nogal eens falen. 
Betekent dat nu dat er toch hoop is, dat alleen maar 
meer aandacht aan ontwerp, financiering en context 
geschonken moet worden? 

Zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. In de eerste 
plaats is ook bovenstaande opsomming mede 
bejnvloed door de menselijke onvolkomenheid (zij is 
verre van volledig), in de tweede plaats onttrekt een 
aantal van de oorzaken van mislukking zich in 
belangrijke mate aan de invloed van de planner. Toch 
laat de opsomming ook zien dat er van de geschie-
denis wel degelijk te leren is - in die zin kan deze 
cynische verhandeling over de uitvoering van plannen 
ook gelezen worden als een pleidooi voor voortdu-
rende evaluatie van beleid. 9  Immers, door dat te doen 
kan niet slechts antwoord verkregen worden op de 
vraag of het beoogde resultaat wel bereikt is, maar - 
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als het goed is - ook inzicht in de redenen waarom 
(niet). Daar komt bij dat naarmate de relatie tussen 
beleidsonderzoekers en -uitvoerders inniger is (zonder 
dat dat leidt tot verlies van een kritische wetenschap-
pelijke instelling bij de onderzoekers) de kans groter 
is dat de evaluatie tijdig informatie oplevert op basis 
waarvan het implementatieproces kan worden 
bijgestuurd (zie ook Van de Vail, 1990, p. 11-14). 

En voor wie door mijn beschrijving van het reizen 
per trein afgeschrikt mocht zijn heeft Brecht, in zijn 
zelfde lied over de menselijke onvolkomenheid, toch 
ook nog een opbeurend woord: 

'Den für dieses Leben 
1st der Mensch nicht schlecht genug. 
Doch sein hoh'res Streben 
1st em n schoner Zug.' 

Noten 

' Maar dan in de zin van beleids-
makers op meta-niveau: degenen 
die de kaders vastleggen 
waarbinnen voor een periode van 
jaren het `dagelijks' beleid zich zal 
afspelen. 

En dan ook nog eens zonder 
met elkaar in een eenduidige 
hierarchische relatie te staan - 
denk bijvoorbeeld aan de trits 
Ministerie van Justitie, Openbaar 
Ministerie, politie. 

In dit verband moet ook 
gewezen worden op de `sturende' 
invloed die uitgaat van de 
metaforen die gebruikt worden 
om de situatie te kenschetsen die 
tot planning noopt: een `zieke 
samenleving' kan gered worden 
door het `wegsnijden van kwaad-
aardige gezwellen'. Zie ook: 
Idenburg, 1989. 
4  De mogelijkheid doet zich 
natuurlijk voor dat een dergelijke 
verplichting nog andere gevolgen 
heeft, zoals het (verder) terug-
dringen van de beleidssepots. 

Met uitzondering dan wellicht 
van het beleid dat is vastgelegd in 
de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering. Men zou zelfs 

kunnen zeggen dat de sterke 
gerichtheid van het O.M. (als 
organisatie en als verzameling 
individuen) op dit aspect van de 
taak de overige in de weg staat. 

Dat deze opvatting niet exclusief 
tot het liberale gedachtengoed 
behoort, bewijst de PvdA-politicus 
Pronk in zijn opstel naar 
aanleiding van `vijftig jaar Plan 
van de Arbeid' (1985, p. 220), 
waarin hij wijst op de noodzaak 
van consensus. 

Interessant is dan wel dat via 
deze weg uiteindelijk ook de meer 
inhoudelijke aspecten van Taak en 
toekomst toch nog aan bod 
komen: op het moment dat de 
inrichtingen, in het kader van de 
deconcentratie, beleidsplannen 
moesten ontwikkelen, was Taak en 
toekomst het enige waarop kon 
worden teruggevallen om een 
kader te bieden waarbinnen dat 
kon gebeuren. 
8  Naast de door de 
minister-president in zijn 
`Nijmeegse' rede gegeven verkla-
ringen voor de problemen van de 
trias politica (Nederlandse Staats-
courant nr. 171, 04-09-1990) zou 
hier ook toe kunnen bijdragen het 
feit dat de wetgevende macht (een 
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van de belangrijkste 'planners') 
zich steeds gedetailleerder met de 
uitvoering bezighoudt (zie ook: 
Bolkestein, 1989, p. 23 - 25). 
9  Tot de eisen die aan de 
financiering van beleid worden 
gesteld moet dan ook gerekend 
worden dat voldoende geld 
gereserveerd is voor evaluatieon-
derzoek. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel : 070-3 70 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-3 70 66 56 
(E.T.M. Beenakkers). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtpleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Burgers, J.P.L. 
De stad van de jaren negentig: 
postmoderne nederzetting? 
Sociologische gids, 37e jrg., nr. 
2, pp. 74-93 

De auteur werkt in dit artikel de 
these uit dat de 
laat-twintigste-eeuwse (postmo-
derne) stad in minstens twee 
opzichten van karakter is 
veranderd ten opzichte van de 18e 
en 19e-eeuwse steden, toen de 
burgerlijke cultuur haar 
hoogtepunt bereikte. Enerzijds 
betreft dat een verandering in de 
mechanismen waarmee het sociale 
leven wordt beheerst: van 
opvoeding en beschaving naar 
fysieke inperking en 
sociaal-ruimtelijke uitsluiting. 
Anderzijds betreft dat een veran-
dering in de waardering van kunst 
en cultuur: van uitingen van 
verfijnde smaak verheven boven 
de verplichtingen van het 
alledaagse leven naar consumptie-
goederen verbonden met de markt 
en onderhevig aan de regels van 
financieel-economische rationa-
liteit. Het artikel begint met een 
beschrijving van de wortels van de 
burgerlijke cultuur. Deze liggen in 
de maatschappelijke klasse die in 
middeleeuws Europa verbonden 
was aan de steden die tijdens de 
lie en 12e eeuw begonnen op te 
komen. Deze klasse was de drager 
van de mentaliteit die een 
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vruchtbare voedingsbodem zou 
blijken te zijn voor de kapitalis-
tische produktiewijze. Vervolgens 
wordt ingegaan op de 18e- en 
I9e-eeuwse stad, waarin de 

burgerlijke cultuur tot voile 
wasdom kwam. Het artikel wordt 
tenslotte afgesloten met een 
summiere aanduiding van enkele 
macro-sociale ontwikkelingen die 
aanknopingspunten zouden 
kunnen bieden voor verder 
onderzoek naar stedelijke veran-
deringsprocessen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Finstad, L. 
Sexual offenders out of prison: 
principles for a realistic utopia 
International journal of the 
sociology of law, I8e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 157-177 

Als criminoloog en feministe ziet 
de auteur zich voor een dilemma 
geplaatst: wat is de meest 
gewenste reactie op verkrachting 
en ander seksueel misbruik van 
vrouwen? Als criminoloog is zij 
geen voorstander van de gevange-
nisstraf, maar toch wil zij deze 
voor seksuele delinquenten niet 
zonder meer verwerpen. In 
Noorwegen wordt deze groep 
sinds 1980 met langere gevange-
nisstraffen dan voorheen gestraft. 
flit zou men kunnen opvatten als 
een teken dat seksuele delicten 
jegens vrouwen ernstiger worden 
opgevat, hetgeen de auteur 
toejuicht. Maar dan blijft nog de 
vraag bestaan of ook voor deze 
groep delinquenten een ander 
soort benadering niet meer 
gewenst is. Vier functies van een 
strafrechtelijk proces en de 
vrijheidsstraf voldoen juist in het 
bijzonder in het geval van 
seksuele criminaliteit jegens 
vrouwen: het vaststellen van de 
schuld, het voldoen aan wraak-
behoefte, de (tijdelijke) uitscha-
keling van de dader, en het 

zichtbaar maken dat een kwaad is 
begaan. De vijfde functie waarbij 
het rechterlijk college schadever-
goeding regelt, acht de auteur bij 
dit soort delicten minder geschikt. 

Al met al zou zij liever zien dat 
ook seksuele delinquenten buiten 
het strafrecht om zouden kunnen 
worden aangepakt, maar het 
wezenlijke dilemma acht zij 
vooralsnog niet opgelost. 
Met literatuuropgave. 

3 
Lim, R.G., P.J.D. Carnevale 
Contingencies in the mediation of 
disputes 
Journal of personality and 
social psychology, 58e jrg., nr. 

2, 1990, pp. 259-272 
Door middel van multipele 
analyse-methoden werd nagegaan 
of verschillende professionele 
bemiddelaars bij confticten een te 
benoemen strategie toepassen, of 
deze varieert met het type conflict 
en wat de uitkomsten zijn van 
uiteenlopende strategieen. Een 
contingente strategie is een 
strategie die is afgestemd op het 
soort conflict; contingente effecti-
viteit duidt crop dat bij een 
bepaald type conflict juist een 
bepaalde strategie effectief 
scoorde. Er werden 255 conflictbe-
middelingen geanalyseerd, meest 
arbeidsconflicten. Hiertoe 
scoorden de bemiddelaars (de 
loop van) de bemiddeling op een 
aantal gegevens zoals die door 
hen werden ingeschat. In de 
toegepaste strategieen konden drie 
algemene categorieen worden 
onderscheiden: de reflexieve, de 
substantieve en de contextuele, 
zoals al eerder door Kressel en 
Pruitt was geconstateerd. Binnen 
de substantieve werden nog drie 
subtypen onderscheiden en 
binnen de contextuele twee. De 
bemiddelaars bleken hun strategie 
aan te passen aan het soort 
conflict en hiermee het gewenste 
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effect te bereiken. Mannelijke 
bemiddelaars passen vaker de 
substantieve strategic (druk uitoe-
fenen) toe dan vrouwelijke, 
ongeacht het type conflict. 
Met literatuuropgave. 

4 
Normandeau, A. 
Le systeme de justice est-il 
raciste? 
Revue du droit penal et de 
criminologie, 70e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 3-13 

Is het juridische systeem, zoals 
sinds de jaren twintig wel werd 
gesteld, racistisch? Besproken 
wordt in dit verband het boek van 
William Wilbanks (1987): The 
myth of a racist criminal justice 
system. Centrale stelling van het 
boek is dat het idee van een racis-
tisch juridisch systeem een mythe 
is. Onderzoek heeft aangetoond 
dat het systeem tot aan het einde 
van de jaren zestig discriminatoir 
was. Sinds die tijd hebben 
striktere juridische garanties ('due 
process') en de verklaring van de 
rechten van de mens in theorie en 
in praktijk de discriminatoire 
ontwikkeling van het systeem in 
ieder geval gedeeltelijk geneutrali-
seerd. Discriminatie is thans 
eerder het werk van bepaalde 
personen dan van het systeem 
zelf. De auteur onderzoekt vier 
gebieden binnen het strafrechts-
systeem (politie, vervolging, 
veroordeling en gevangenneming 
en voorwaardelijke invrijheids-
stelling) op de veronderstelde 
racistische handelingen. Na deze 
bespreking wordt een nog te 
verschijnen boek van Mann gesig-
naleerd, dat een antwoord zou 
kunnen vormen op het boek van 
Wilbanks. In dit boek, met de 
voorlopige titel 'Minorities, Crime 
and Public Policy', wordt het 
belang van kwalitatieve studies 
benadrukt. Mann komt tot de 
conclusie dat het juridische 

systeem in zijn geheel discrimi-
natoir is ten opzichte van minder-
heden, in het bijzonder voor 
zwarte en Latino-Amerikanen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Vrij, A., F.W. Winkel 
Culturele verschillen in spreekstij1 
van Surinamers en Nederlanders; 
de relatie tussen 'zakelijkheid' en 
'misleiding' by een politieverhoor 
Recht der werkelijkheid, 11 e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 3-14 

Spreken Nederlanders en 
Surinamers zakelijker tijdens het 
vertellen van de waarheid dan in 
situaties waarin men de waarheid 
verbergt? In deze bijdrage worden 
de resultaten besproken van een 
deceptie-onderzoek. Het ging 
hierbij vooral om de vraag of 
Surinamers een andere spreekstijl 
dan Nederlanders hebben. Aan 
het onderzoek hebben uiteindelijk 
90 ondervraagden deelgenomen. 
De ondervraging betrof een 
verhoor door een politiefunctio-
naris over het stelen van een 
koptelefoon. Sommige burgers 
waren vooraf uitgebreid 
geinstrueerd dat ze daadwerkelijk 
de koptelefoon hadden gestolen. 
De resultaten tonen aan dat 
Nederlanders zich in het algemeen 
zakelijker uiten in ondervragings-
situaties dan Surinamers. Het 
verbergen van de waarheid heeft 
echter geen verband met een 
minder zakelijke spreekstijl. Deze 
associatie is dus onterecht, maar 
voor allochtone burgers mogelij-
kerwijs niet zonder negatieve 
gevolgen. Hun minder zakelijke 
spreekstijl kan immers gemak-
kelijk resulteren in een de 
onterechte beschuldiging de 
waarheid te verbergen. Het artikel 
vormt een uitbreiding van eerder 
verricht onderzoek naar dit 
onderwerp. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 	 93 



Strafrecht en 
strafrechtspleging 

6 
Aguirre, jr. A., D.V. Baker 
Empirical research on racial 
discrimination in the imposition 
of the death penalty 
Criminal justice abstracts, 22e 
jrg., nr. I, 1990, pp. 135-153 

Het artikel beoogt een overzicht te 
bieden van empirische studies die 
er in hoge mate op wijzen dat de 
doodstraf vooral aan zwarten is 
opgelegd. De auteurs wilden 
bovendien aantonen dat deze straf 
op een willekeurige en discrimine-
rende manier werd toegekend. De 
studies werden onderverdeeld in 
studies uit de pre-Furman periode, 
de post-Gregg periode en de inte-
rimperiode. In 1972 verklaarde het 
Amerikaanse Hooggerechtshof in 
de zaak Furman dat discriminatie 
bij het toekennen van de 
doodstraf niet constitutioneel is. 
In 1976 werden in de zaak Gregg 
richtlijnen vastgesteld om 
willekeur en discriminatie te 
vermijden. Het blijkt dat al vanaf 
de burgeroorlog rassendiscrimi-
natie een structured element is in 
de Amerikaanse rechtspraak. Ook 
de zaak Furman en de richtlijnen 
van 1976 bleken nauwelijks effect 
te hebben gehad. De auteurs zijn 
van mening dat het racisme 
beschouwd wordt als een 
legitieme penologische doctrine. 
Met literatuuropgave. 

7 
Dingemans, P.M. 
Anatomisch correcte poppen bij 
onderzoek van van seksueel 
misbruik verdachte kinderen 
Tijdschrift voor psychiatric, 32e 
jrg., nr. 5, 1990, pp. 320-339 

Seksueel misbruik van kinderen is 
vaak moeilijk te bewijzen m.n. in 
verband met de betrekkelijke 
betrouwbaarheid van hun getui-
genis. Ook aan het recent hiervoor 

ontwikkelde diagnostisch testma-
teriaal met seksueel anatomisch 
correcte poppen (SAC's) kleven 
nogal wat bezwaren. Onderzoek 
naar de betrouwbaarheid van deze 
methode geeft vaak wisselende 
uitkomsten te zien. Problematisch 
is dat bij de tests eigen normen en 
sekseverschillen van de onder-
zoekers een rol kunnen spelen en 
dat er suggestieve vragen gesteld 
kunnen worden. Verder is er vaak 
geen consensus over wat normaal 
spelgedrag is. Training vindt 
nauwelijks of op verschillende 
wijzen plaats. De testprocedures 
en het poppenmateriaal zijn niet 
gestandaardiseerd. Toepassing in 
de rechtspraak is omstreden. 
Gezien deze bezwaren en de nog 
beperkte ervaringen met deze 
methode beveelt de auteur aan om 
de methode alleen als hulpmiddel 
te gebruiken. Verder acht de 
auteur het noodzakelijk om te 
standaardiseren, training, 
toetsingsmogelijkheden en weten-
schappelijk onderzoek naar de 
betrouwbaarheid te verbeteren, en 
toepassing in de rechtspraak 
alleen onder stringente 
voorwaarden te laten plaats-
vinden. 
Met literatuuropgave. 

8 
Mchor, G. 
Community service and custody 
in Scotland 
The Howard journal of criminal 
justice, 29e jrg., nr. 2, 1990, pp. 
101-113 

Het beleid van het Home Office 
en de Scottish Office National 
Standards is gericht op het bevor-
deren van dienstverlening als 
alternatief voor hechtenis. Olt 
onderzoek onder twaalf dienstver-
leningsprogramma's in Schotland 
bleek echter dat minder dan de 
helft van de daarvoor in 
aanmerking komende delin-
quenten ook daadwerkelijk dienst- 
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verlening verrichtte in plaats van 
een vrijheidsstraf te ondergaan. 
Bovendien is er sprake van een in 
de loop van de tijd afnemend 
percentage. De auteur is van 
mening dat de `diversie-potentie' 
van de programma's wellicht 
gebaat kan zijn bij standaardi-
sering van werkwijze, bereidheid 
om meer risico te !open wat uitval 
van deelnemers betreft en meer 
overleg met de rechtbank, maar 
dat echte veranderingen onwaar-
schijnlijk zijn zonder duidelijke 
richtlijnen of wetswijzigingen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Staring, G.A.L. 
Herziening jeugd-
straf(proces)recht 
Ars aequi, 39e jrg., nr. 6, 1990, 
pp. 365-372 

In de jaren zeventig ontstond een 
toenemende belangstelling voor 
de rechtspositie van de minder-
jarige in het straf(proces)recht. 
Deze toenemende belangstelling 
leidde tot de instelling van de 
Commissie Anneveldt, waarvan de 
werkzaamheden in 1982 resul-
teerden in het rapport `Sanctie-
recht voor jeugdigen'. Dit rapport 
vormde de aanleiding tot het 
wetsvoorstel dat de herziening van 
het jeugdstraf(proces)recht beoogt. 
Hoewel dit voorstel bijdraagt aan 
een verbeterde rechtspositie van 
de minderjarige in het jeugd-
straf(proces)recht, is er toch ook 
kritiek geuit. In dit artikel wordt 
bezien tot welke wijzigingsvoor-
stellen de uitgangspunten van het 
jeugdstraf(proces)recht zoal 
aanleiding hebben gegeven. 
Daarbij komen achtereenvolgens 
de huidige regeling, de voorge-
stelde nieuwe regeling en het 
commentaar daarop aan de orde. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 
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11 
Bersten, M. 
Defining organised crime in 
Australia and the USA 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
23e jrg., nr. 1, 1990, pp. 39-59 

Hoewel de term `georganiseerde 
misdaad' vaak wordt gebruikt en 
erg belangrijk is heeft deze geen 
vaste betekenis. De term wordt 
vaak onduidelijk en inadequaat 
gedefinieerd. Hierdoor wordt het 
een misleidend en nutteloos 
begrip binnen de vele contexten 
waarin het wordt gebruikt. De 
auteur geeft in dit artikel een 
kritische beschouwing van de 
meest belangrijke Australische en 
Amerikaanse definities van 
georganiseerde misdaad. Hij 
onderscheidt hierbij vier hoofd-
typen. Bij het eerste type wordt er 
geen formele definitie gegeven, 
maar wordt de georganiseerde 
misdaad gedefinieerd door deze te 
beschrijven. Het tweede type 
definieert de georganiseerde 
misdaad in termen van het 
misdrijf in relatie tot de dader. 
Type drie geeft een definitie 
voornamelijk gebaseerd op het 
soort dader en bij het vierde type 
wordt het misdrijf geplaatst in de 
context waarin het gepleegd 
wordt. Door de vele tekortko-
mingen van de verschillende 
definities bloot te leggen komt de 
auteur uiteindelijk tot een nieuwe 
definitie: georganiseerde misdaad 
beslaat het transactie-gebied dat 
concreet in verband staat met de 
illegale goederen- en diensten-
markt. Er wordt aangegeven wat 
de voordelen zijn van deze 
definitie. Tenslotte geeft de auteur 
aan dat de definitie toepasbaar is 
binnen iedere sociale, historische 
of politieke situatie, waardoor 
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onderlinge vergelijking plaats kan 
vinden. 
Met literatuuropgave. 

12 
Bruinsma, G.J.N. 
Schoolklaseffecten en crimineet 
gedrag; een multilevel-analyse 
van contextuele invloeden 
Tijdschrift voor criminologie, 
32e jrg., nr. I, 1990, pp. 1-12 

In dit artikel staan twee probleem-
stellingen centraal: zijn er contex-
.tuele effecten van schoolklassen 
op de frequentie van crimineel 
gedrag van jongeren; en zo ja, 
waaruit bestaan die contextuele 
effecten? Indien er sprake is van 
contextuele effecten, welke 
gevolgen kunnen daaraan 
verbonden worden voor de 
toetsing van etiologische theorieen 
in de criminologie in geval van 
zogenoemde 'hierarchisch genes-
telde populaties'? Op grond van 
vergelijkingen binnen de 
schoolklas kon het eerste deel van 
de probleemstelling bevestigend 
worden beantwoord. Voor de 
vraag waaruit deze contextuele 
invloed bestaat, is uitgegaan van 
ideeen, allcomstig uit de compara-
tieve referentiegroepstheorie 
(besmetting), de normatieve 
referentiegroepstheorie (waarden-
patroon), directe wederzijdse 
beInvloeding (communicatie) en 
van structurele mogelijkheden. 
Een zeer beperkte contextuele 
invloed lijkt uit te gaan van 
besmetting; een sterke contextuele 
invloed kan worden toegeschreven 
aan `structurele mogelijkheden'. 
Het advies aan etiologische onder-
zoekers luidt geen gebruik te 
maken van 'hierarchisch genes-
telde populaties', tenzij 
doelbewust gebruik wordt 
gemaakt van kenmerken van een 
hoger aggregatieniveau. 
Met literatuuropgave. 

13 
Bushman, B.J., R.G. Geen 
Role of cognitive-emotional 
mediators and individual 
differences in the effects of media 
violence on aggression 
Journal of personality and 
social psychology, 58e jrg., nr. 
I, 1990, pp. 156-163 

Met hun onderzoek beogen de 
auteurs een toetsing van de 
hypothese dat het bekijken van 
gewelddadige filmbeelden agres-
sieve gedachten, emoties en gedra-
gingen oproept. Ook wilden zij 
nagaan welke individuele 
verschillen hierbij een rol spelen. 
Zij voerden twee experimenten 
uit, waarbij gebruik werd gemaakt 
van schaaltechnieken en multiva-
riate regressie analyse. In het ene 
experiment bleken de agressieve 
gedachten van de 50 proefper-
sonen toe te nemen met het 
geweld in de getoonde 
filmbeelden. Met name het 
vermogen om zich af te schermen 
van het getoonde geweld door 
selectieve aandachtsvorming bleek 
bepalend te zijn. In het andere 
experiment verlegden de auteurs 
hun aandacht meer naar de 
emotionele en gedragsaspecten 
van de reacties van de 120 prod-
personen. De resultaten onder-
steunden die van het eerstge-
noemde experiment. Maar ook 
bleken kenmerken zoals fysieke 
aanvalsgeneigdheid, gevoelens van 
kwetsbaarheid en wraakneigingen 
doorslaggevend voor de reactie 
van de proefpersoon. Ook wend in 
veel gevallen een verhoging van 
de bloeddruk waargenomen. 
Met literatuuropgave. 
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14 
Polk, K., W. Weston 
Insider trading as an aspect of 
white collar crime 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
23e jrg., nr. I, 1990, pp. 24-38 



Onder 'insider trading' wordt 
verstaan het uit winstbejag 
verhandelen van aandelen door 
iemand die over vertrouwelijke 
voorinformatie beschikt die, 
indien algemeen bekend, de prijs 
van die aandelen zou hebben 
beInvloed. Wil 'insider trading' 
een geschikt onderwerp zijn voor 
criminologisch onderzoek, dan zal 
moeten worden vastgesteld dat het 
schade toebrengt aan anderen en 
dat het strijdig is met wettelijke 
voorschriften. Hoewel niet 
iedereen het daarover eens is, is 
het besef dat 'insider trading' 
schadelijk is wel zo wijdverbreid 
dat verschillende landen wettelijke 
maatregelen hebben getroffen ter 
bestrijding ervan. De betreffende 
wettelijke regelingen in de 
Verenigde Staten, Groot-
Brittannie en Australie worden 
door de auteurs beschreven. 
Vervolgens worden vijf 
voorbeelden van vervolging van 
'insider trading' in de Verenigde 
Staten beschreven. Uit die gevals-
beschrijvingen blijkt dat het 
doorgaans op winstbejag beluste 
individuen zijn die zich schuldig 
maken aan 'insider trading'. 
Geconfronteerd met de enorme 
boetes die in de Verenigde Staten 
worden opgelegd, besluiten de 
schuldigen vaak om mee te 
werken met de justitiele autori-
teiten bij het onderzoek. Het 
Amerikaanse justitiele optreden 
tegen 'insider trading' is veel 
effectiever dan het Australische. 
In dat licht worden verschillende 
aanbevelingen gedaan om de 
Australische wetgeving te verbe-
teren. 
Met literatuuropgave. 

15 
Shore, D., C.R. Filson e.a. 
Violent crime arrest rates of 
White House case subjects and 
matched control subjects 
The American journal of 
psychiatry, 147e jrg., nr. 6, 1990, 
pp. 746-750 

In hun artikel gaan de auteurs in 
op het gedrag van psychiatrische 
patienten na ontslag uit de 
inrichting. Diverse onderzoe-
kingen hebben gewezen op de 
mogelijkheid van gewelddadige 
criminaliteit. De auteurs richtten 
zich op de zogeheten 'White 
House cases': psychiatrische 
patienten met een preoccupatie 
met politieke !eiders. Gegevens 
met betrekking tot geweldpleging, 
beroving en moord over de 
periode 1973 t/m 1983 werden 
vergeleken met die uit de 
algemene bevolking. De onder-
zoeksgroep bestond uit 192 
mannen. Covariantie-analyse met 
betrekking tot reeds eerder begane 
geweldscriminaliteit bracht aan 
het licht dat deze criminaliteit bij 
de patientengroep op een 
significant hoger niveau lag dan 
bij de `gematchte' controlegroep. 
De auteurs menen dat slechts een 
relatief kleine groep psychi-
atrische patienten (namelijk 
degenen met een strafblad) het 
gevaar loopt tot geweldscrimina-
liteit over te gaan. 
Met literatuuropgave. 

16 
Singer-Dekker, H. 
De politiek over de criminaliteit 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr.4, 1990, pp. 295-307 

De laatste verkiezingspro-
gramma's van de politieke 
partijen, die in de Tweede Kamer 
voor en na de verkiezingen van 
1989 zijn vertegenwoordigd, 
verschillen niet opvallend van 
elkaar voor zover het de criminali-
teitsbestrijding betreft. In dit 
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artikel wordt eerst een summier 
overzicht geboden van de inhoud 
van de programma's, voorzover 
het de criminaliteitsbestrijding in 
enge zin betreft. Vraagstukken als 
euthanasie zijn buiten 
beschouwing gelaten evenals de 
politie-organisatie. Vervolgens 
wordt aangegeven in welk 
verband deze programma's naar 
de mening van de schrijfster 
dienen te worden bezien. Verder 
wordt kort vermeld hoe de nieuwe 
regering over dit onderwerp denkt 
en hoe de pas gekozen Tweede 
Kamer heeft gereageerd op de 
Justitie-begroting voor 1990. 
Tenslotte worden enige conclusies 
getrokken. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

17 
Andrews, D.A., J. Bonta e.a. 
Classification for effective rehabi- 
litation; rediscovering psychology 
Criminal justice and behavior, 
I7e jrg., nr. I, 1990, pp. 19-52 

Ten onrechte is er de afgelopen 
jaren weinig interesse geweest 
voor de psychologie van crimineel 
gedrag. Psychologisch inzicht in 
crimineel gedrag is noodzakelijk 
om justitiele behandelingspro-
gramma's een maximaal 
recidive-verminderend effect te 
laten sorteren. De auteurs gaan 
dieper in op enkele classificatie-
principes op grond waarvan delin-
quenten kunnen worden ander-
scheiden in termen van de meest 
aangewezen behandelingsaanpak. 
Het eerste classificatie-principe is 
het recidive-risico dat met behulp 
van psychologische testinstru-
menten redelijk kan warden 
bepaald. Uit onderzoek blijkt dat 
delinquenten met een hoger 
recidive-risico meer gebaat zijn bij 
een intensief behandelingspro-
gramma terwij1 omgekeerd delin- 

quenten met een laag risico het 
meest profiteren van een minder 
intensief programma. Een ander 
differentiatie-criterium waarmee 
bij het behandelingsaanbod 
rekening moet worden gehouden, 
zijn de criminogene behoeften die 
ten grondslag liggen aan het delin-
quent gedrag. Deze behoeften 
kunnen eveneens psychometrisch 
worden bepaald. Een derde 
relevante factor is de receptiviteit 
van delinquenten voor verschil-
lende behandelingsstijlen. In zijn 
algemeenheid is het van belang 
dat justitiele behandelaars inter-
persoonlijke warmte uitstralen, 
tolerant en flexibel zijn, en tevens 
gevoelig zijn voor conventionele 
regels en procedures. Vooral in 
bun woorden en daden dienen zij 
alternatieven te demonstreren 
voor het ongewenste gedrag van 
de delinquenten. Aansluitend 
worden door de auteurs specifieke 
aanbevelingen gedaan voor de 
behandeling van diverse typen 
delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

18 
Clements, C.B. 
Aids and offender classification: 
implications for management of 
HIV-positive prisoners 
The prison journal, 69e jrg., nr. 
2, 1989, pp. 19-28 

Aids levert binnen het Ameri-
kaanse gevangeniswezen een 
ernstig gezondheidsprobleem op. 
In veel staten worden de gedeti-
neerden bij binnenkomst op 
HIV-besmetting getest en worden 
seropositieven vervolgens 
afgezonderd van de andere gedeti-
neerden. De auteur meent dat het 
integraal testen van gedetineerden 
bij binnenkomst slechts een 
betrekkelijke waarde heeft en dat 
testen op basis van vrijwilligheid 
de voorkeur verdient. Verder moet 
het afzonderlijk onderbrengen van 
seropositieven worden afgewezen. 
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Een dergelijk beleid is gebaseerd 	gevangeniswezen gaven de respon- 
op een ongefundeerde angst voor denten duidelijk de voorkeur aan 
overdracht van het virus en heeft 	resocialisatie boven andere 
veel nadelige gevolgen. Zo blijkt 	mogelijke doelstellingen, zoals 
dat afgezonderde seropositieven 	bescherming van de maatschappij. 
in de praktijk beperkt worden in 	Nadere vragen over wat respon- 
hun bewegingsvrijheid en in hun 	denten precies bedoelen met 
mogelijkheden om aan program- 	resocialisatie wijzen uit dat vooral 
matische en recreatieve activi- 	belang wordt gehecht aan 
teiten deel te nemen. Afzondering onderwijs en beroepstraining voor 
heeft bovendien een stigmati- 	gedetineerden. Een. geheel andere 
serend effect. De restrictie van 	vraag is of het publiek ook gelooft 
mogelijkheden leidt samen met de dat die doelstelling haalbaar is. 
onzekerheid ten gevolge van de 	Vooral voor jeugdigen is men 
besinetting zelf tot stress, 	hierover optimistisch. Opvallend 
depressie en gevoelens van 	is echter dat een meerderheid van 
eenzaamheid en hulpeloosheid. 	de respondenten ook ten aanzien 
Deze nadelige effecten kunnen 	van volwassen gedetineerden 
worden voorkomen, indien ook 	meent dat behandeling vruchten 
seropositieve gedetineerden 	afwerpt. De auteurs concluderen 
worden geselecteerd op basis van dan ook dat er zeker een 
het objectieve classificatie-systeem maatschappelijk draagvlak is voor 
dat bij andere gedetineerden 	een herleving van de resociali- 
wordt toegepast. De 	 satie-orientatie bij het gevangenis- 
HIV-besmetting kan dan als een 	wezen. 
van de selectiefactoren maar zeker Met literatuuropgave. 
niet als enige factor worden 
meegewogen in dat clas'sificatie- 	20 
systeem. 	 Eigenberg, H. 
Met literatuuropgave. 	 Male rape: an empirical exami- 

nation of correctional officers' 
19 	 attitudes toward rape in prison 
Cullen, F.T. e.a. 	 The prison journal, 69e jrg., nr. 
Public support for correctional 	2, 1989, pp. 39-56 
treatment: the tenacity of rehabi- Verkrachting van mannelijke 
litative ideology 	 gedetineerden is een vrijwel 
Criminal justice and behavior, 	genegeerd onderwerp. Er rust een 
17e jrg., nr. 1, 1990, pp. 6-18 	taboe op. Over de omvang van dit 

Sinds het begin van de jaren 	verschijnsel is vanwege een gebrek 
zeventig is de resocialisatie- 	aan empirische gegevens weinig 
doelstelling met betrekking tot 	zinnigs te zeggen. In het onder- 
gedetineerden zwaar in de 	havige onderzoek is getracht de 
verdrukking geraakt. Tegen- 	mening van gevangenispersoneel 
standers van resocialisatie hebben te peilen omtrent de frequentie 
steeds verondersteld dat hun 	waarmee verkrachting van gedeti- 
weerstand brede steun in de 	neerden voorkomt. Daartoe zijn in 
samenleving had. In dit onderzoek oktober 400 gevangenisfunctiona-
is nagegaan in hoeverre dit laatste rissen in Texas met een 
juist is. Daartoe werden in 1986 	schriftelijke vragenlijst benaderd. 
600 inwoners van twee stedelijke 	Het respons-percentage bedroeg 
gebieden in Ohio telefonisch 	42%. Slechts 9% van de respon- 
ondervraagd. Ge'vraagd naar de 	denten meende dat verkrachtingen 
wenselijke orientatie van het 	zelden voorkwamen. De 
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meerderheid meende verder dat 
gedetineerden dergelijke 
vooryallen niet rapporteren bij het 
gevangenispersoneel. Veront-
rustend is dat bijna de helft van de 
respondenten meende dat gedeti-
neerden het verdienen verkracht te 
worden als zij eerder vrijwillig 
hebben geparticipeerd in 
homoseksueel verkeer. Verder 
gaven de gevangenispersoneels-
leden aan dat sommige gedeti-
neerden verkrachting uitlokken. 
Indien gevangenisfunctionarissen 
deze houding ook uitdragen naar 
gedetineerden, dragen zij bij aan 
de stigmatisering van slachtoffers 
van verkrachtingen. De auteur 
meent dat op dit punt de training 
van het gevangenispersoneel kan 
worden uitgebreid. 
Met literatuuropgave. 

21 
Ryan, M., T. Ward 
Privatization and the penal 
system; Britain misinterprets the 
American experience 
Criminal justice review, 14e jrg., 
nr. 1, 1989, pp. 1-12 

Privatisering van penitentiaire 
inrichtingen heeft in de Verenigde 
Staten op ruime schaal ingang 
gevonden. De Britse overheid 
heeft zich door het Amerikaanse 
voorbeeld laten inspireren tot een 
experiment met twee particulier te 
bouwen en te beheren huizen van 
bewaring. De auteurs menen dat 
de argumentatie van de 
voorstanders van dit Britse 
experiment onvoldoende objectief 
is geweest. Er is voorbijgegegaan 
aan enkele zeer pregnante 
verschillen in de bestuurlijke en 
wettelijke context van respectie-
velijk het Amerikaanse en het 
Britse gevangeniswezen. Zo is het 
Britse gevangeniswezen veel 
centralistischer gestructureerd en 
wordt het geleid door een minister 
die rechtstreeks verantwoording 
verschuldigd is aan het parlement. 

Het Amerikaanse gevangenis-
wezen is sterk gedecentraliseerd. 
Daarbij komt dat Amerikaanse 
penitentiaire nieuwbouw veel 
afhankelijker is van electorate 
goedkeuring dan het geval is in 
Groot-Brittannie. Financiering 
van nieuwbouw in de Verenigde 
Staten kan daardoor sterk worden 
bemoeilijkt. In de Verenigde 
Staten is verder de druk om tot 
uitbreiding van de penitentiaire 
capaciteit te komen groter 
vanwege rechterlijke uitspraken 
omtrent de onaanvaardbaarheid 
van overbevolking van peniten-
tiaire inrichtingen. Deze drie 
omstandigheden maken het 
klimaat voor penitentiaire privati-
sering in de Verenigde Staten veel 
gunstiger dan in Groot-Brittannie. 
Daarbij komt dat het Amerikaanse 
wettelijke kader gedetineerden 
meer waarborgen geeft om 
eventueel machtsmisbruik van 
particuliere inrichtingsmanagers te 
bestrijden dan in Groot-
Brittannie. 
Met literatuuropgave. 

22 
Zamble, E., F. Porporino 
Coping, imprisonment and 
rehabilitation; some data and 
their implications 
Criminal justice and behavior, 
17e jrg., nr. I, 1990, pp. 53-70 

De auteurs hebben een longitu-
dinaal onderzoek verricht waarbij 
133 Canadese gedetineerden 
gedurende bijna anderhalf jaar 
werden gevolgd. In die periode 
werden zij drie maal geInterviewd. 
In dit artikel wordt vooral 
ingegaan op de implicaties van de 
onderzoeksresultaten voor de 
behandeling van gedetineerden. 
Uit het onderzoek bleek dat veel 
gedetineerden worden gekenmerkt 
door een onvermogen om 
alledaagse problemen waarmee zij 
in de vrije samenleving worden 
geconfronteerd, adequaat op te 
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lossen. Hun 'coping behavior' is 
zeer ineffectief. Uit verschillende 
onderzoeksresultaten-kon verder 
worden geconcludeerd dat 
naarmate het 'coping behavior' 
minder adequaat is, ook de kans 
op crimineel gedrag toeneemt. 
Hieruit kan worden afgeleid dat 
het gebrek aan probleemop-
lossend vermogen dat gedeti-
neerden in hun gedrag vertonen, 
een vruchtbaar aangrijpingspunt 
kan zijn voor penitentiaire behan-
delingsprogramma's. De auteurs 
menen op grond van de bevin-
dingen van hun onderzoek ook 
dat dergelijke programma's al aan 
het begin van de detentie dienen 
aan te vangen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

23 
Baartman, H. 
Home-training: doelgroep en 
indicatiestelling 
Jeugd en samenleving, 20e jrg., 
nr. 5/6, 1990, pp. 351-359 

De auteur schetst de ontstaansge-
schiedenis van hometraining als 
methode van hulpverlening in 
gezinnen waarin sprake is van 
opvoedingsproblemen. Er wordt 
aandacht besteed aan doelgroep 
van en indicatiestelling voor vier 
hometrainingsmethoden, te weten 
de Orion-methodiek oftewel 
video-hometraining, de Van 
Acker-methodiek, de De Ruyter-
methodiek en de De Lange-
methodiek, alsmede aan de 
verschillen tussen deze methoden. 
Er is nog weinig onderzoek 
gedaan naar de effecten van 
home-training. Vooralsnog echter 
lijkt home-training succesvoller in 
gezinnen met jonge kinderen dan 
in gezinnen met adolescenten. Bij 
ouders werd een hoge mate van 
tevredenheid geconstateerd over 

de geboden hulp. Belangrijk voor 
de toekomst is onderzoek waarin 
effect wordt gerelateerd aan 
werkwijze. 
Met literatuuropgave. 

24 
Barton, W.H., J.A. Butts 
Viable options; intensive super-
vision programs for juvenile 
delinquents 
Crime and delinquency, 36e 
jrg., nr. 2, 1990, pp. 238-256 

In Michigan (V.S.) zijn drie inten-
sieve supervisie-programma's voor 
jeugdige delinquenten, bedoeld als 
alternatief voor overheidsinter-
ventie, ontwikkeld en geevalueerd. 
In totaal 511 jeugdigen werden 'at 
random' verdeeld over de experi-
mentele groep (de drie 
programma's) en de controlegroep 
(overheidsinterventie, waarvan 
80% uithuisplaatsingen). Uit het 
evaluatie-onderzoek, waarin 
gebruik is gemaakt van zowel 
self-report als officiele gegevens, 
blijkt dat de twee groepen twee 
jaar later nauwelijks verschillen 
wat recidivefrequentie en ernst 
betreft. De kosten van de inten-
sieve interventie bedragen echter 
een derde van de kosten van 
overheidsinterventie. Intensieve 
supervisie wordt door de auteurs 
dan ook als een levensvatbare 
optic beschouwd. 
Met literatuuropgave. 

25 
Fagan, J. 
Social and legal policy 
dimensions of violent juvenile 
crime 
Criminal justice and behavior, 
I7e jrg., nr. 1, 1990, pp. 93-133 

Sinds het ontstaan van het jeugd-
strafrecht is er discussie en twijfel 
over het effect van op resociali-
satie gerichte interventies. 
Effectonderzoeken toonden weinig 
effect aan van programma's op dit 
terrein. Recente, methodologisch 
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beter onderbouwde onderzoeken 
wijzen uit dat bepaalde inter-
verities wel degelijk effect hebben. 
Uit het onderzoek naar de effecten 
van het 'Violent Juvenile 
Offender'-programma (VJO) in 
vier steden in de Verenigde Staten, 
gericht op reintegratie van geweld-
dadige jeugdige delinquenten in 
de samenleving, blijkt dat recidive 
is gerelateerd aan de sterkte van 
de onderliggende theoretische 
principes en de structuur van het 
programma alsmede de consis-
tentie waarmee deze principes en 
structuur warden geimplemen-
teerd. De auteur gaat uitgebreid in 
op de problemen en nadelen 
betreffende het toepassen van 
volwassenenstrafrecht op jeugdige 
(ernstige) delinquenten. Een alter-
natief voor deze optic is het 
uitbreiden van de mogelijkheden 
op het gebied van interventies 
binnen de correctionele instel-
lingen voor minderjarigen, 
rekening houdend met de resul-
taten uit het VJO-onderzoek. 
Daarbij is het onder andere van 
belang dat sprake is van een 
confirm systeem van voorzie-
ningen waarbij in alle fases 
dezelfde principes gelden, van 
integratie van theorie en praktijk, 
en van autonome, inhoudelijke in 
plaats van politieke besluit-
vorming. 
Met literatuuropgave. 

26 
Kelley, S.J. 
Responsibility and management 
strategies in child sexual abuse; 
a comparison of child protective 
workers, nurses, and police 
officers 
Child welfare, 69e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 43-51 

De wijze, waarop verschillende 
beroepsgroepen reageren op 
vermoedelijk seksueel misbruik 
van een kind kan invloed hebben 
op de belevenis en verwerking van 

diens ervaring. Het is daarom van 
belang om na te gaan welke 
factoren de houding en het 
optreden van betrokkenen in 
zulke situaties kunnen bepalen. 
De auteur deed in verband 
hiermee onderzoek onder 228 
politiefunctionarissen, kinderbe-
schermers en verpleegkundigen 
(21 tot 66 jaar), van wie 68% 
vrouw was en 13% zelf ervaring 
had met seksueel misbruik in de 
jeugd. De houding werd gemeten 
aan de hand van 16 vignetten met 
wisselende voorbeelden wat 
betreft het geslacht van het slacht-
offer, de relatie van de dader met 
het slachtoffer, gebruik van 
geweld en de sociale status van de 
dader. Over de vignetten werden 
vragen gesteld met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid voor het 
misbruik, aanbevelingen voor de 
aanpak van de dader en van het 
kind en de gevolgen voor het 
kind. Verschillende variabelen 
blijken de houding van betrok-
kenen te beinvloeden, zoals hun 
beroep en eigen victimisatie in de 
jeugd; het geslacht van het slacht-
offer, de sociale status van de 
dader en gebruik van geweld. 
Naast de dader werden ook de 
moeder, het kind en de 
maatschappij enigszins verant-
woordelijk geacht en werden 
strengere straffen gedist indien het 
een vrouwelijk slachtoffer betrof, 
er fysiek geweld gebruikt was, de 
dader een lagere status had en de 
respondent politiefunctionaris 
was. 
Met literatuuropgave. 

27 
Killias, M. 
Criminality among second-
generation immigrants in 
Western Europe: a review of the 
evidence 
Criminal justice review, 14e jrg., 
nr. I, 1989, pp. 13-42 

Sinds de Tweede Wereldoorlog en 
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met name sinds de jaren zestig is 
er sprake geweest van een 
belangrijke mate van migratie van 
Zuid- naar Noord-Europa. Als 
gevolg hiervan is er een 
aanzienlijk aantal jonge tweede 
generatie immigranten ontstaan, 
waarvoor de laatste tien jaar veel 
belangstelling bestaat bij crimino-
logen uit verschillende landen. In 
dit artikel wordt de beschikbare 
literatuur kritisch bekeken aan de 
hand van drie vragen. Worden 
jonge immigranten ongelijk 
behandeld door politie, openbare 
aanklagers of de rechtbank? Zijn 
zij in onevenredige mate 
betrokken bij jeugdcriminaliteit, in 
vergelijking tot autochtone 
jongeren? Welke factoren bevor-
deren de deelname aan criminele 
activiteiten? De bestaande 
literatuur geeft geen bevredigend 
antwoord op deze vragen wanneer 
bestaande methodologische 
problemen en inadequate 
gegevens in aanmerking worden 
genomen. Toch komen er twee 
zaken uit naar voren. De overver-
tegenwoordiging in veel landen 
van jonge immigranten in de 
statistieken van de politie is niet 
het gevolg van discriminatie ten 
aanzien van deze groep. Het is 
juister te stellen dat sommige 
groepen jonge immigranten in 
onevenredige mate betrokken zijn 
bij criminele activiteiten. Het 
vermogen van het onderwijs-
systeem om jonge immigranten 
adequate scholingsmogelijkheden 
aan te bieden en, daarmee samen-
hangend, succes op de arbeids-
markt lijkt het meest belangrijk bij 
het voorkomen van criminaliteit 
door deze groep. 
Met literatuuropgave. 

28 
Larzelere, R.E., G.R. Patterson 
Parental management: mediator 
of the effect of socio-economic 
status on early delinquency 
Criminology, 28e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 301-324 

Een structurele vergelijking met 
longitudinale data van de 'Oregon 
Youth Study' werd gebruikt om de 
hypothese, dat het effect van de 
sociaal-economische status (SES) 
op delinquentie in de puberteit 
uitsluitend wordt bepaald door 
ouderlijke managementkwali-
teiten, te testen. SES werd in het 
vierde schooljaar gemeten aan de 
hand van educatie en werkzaam-
heden van de ouders. Ouderlijke 
managementkwaliteiten werden 
gemeten gedurende het zesde 
schooljaar en delinquentie tijdens 
het zevende schooljaar. De 
hypothese vond steun: het directe 
effect van SES was niet significant 
na het controleren van ouderlijk 
management. Deze ouderlijke 
begeleiding functioneerde als een 
twee-fasen factor, bestaande uit 
discipline (directe ouderlijke 
controle) en monitoring 
(ouderlijke controle op mogelijke 
gelegenheden tot deviantie). De 
implicaties van deze bevinding 
voor diverse theorieen omtrent 
delinquentie en voor de preventie 
en behandeling van delinquentie 
worden nader besproken. 
Met literatuuropgave. 

29 
Mutchnick, R.J., M.R. Fawcett 
Violence in juvenile corrections; 
correlates of victimization in 
group homes 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 34e jrg., nr. 
1, 1990, pp. 43-56 

De laatste jaren is er veel 
aandacht besteed aan geweld 
binnen residentiele instellingen, 
vooral die voor volwassenen. 
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Door middel van self-report 
onderzoek is nagegaan in welke 
mate geweld voorkomt in negen 
tehuizen voor minderjarige delin-
quenten in Pennsylvania (VS.). 
Daarbij ging het zowel om geweld 
tussen bewoners onderling als om 
geweld door medewerkers tegen 
bewoners. Uit de resultaten blijkt 
dat beide vormeri van geweld 
weinig voorkomen en dat 
bewoners zich wat dit betreft 
veilig voelen. Individuele 
kenmerken van de respondent en 
het type delict dat aanleiding was 
voor de plaatsing, spelen 
nauwelijks een rol in de bepaling 
wie er slachtoffer worden van 
geweld. 
Met literatuuropgave. 

30 
Pecukonis, E.V. 
A cognitive/affective empathy 
training program as a function of 
ego development in agressive 
adolescent females 
Adolescence, 25e jrg., nr. 97, 
1990, pp. 59-76 

In het kader van een onderzoek 
naar het effect van een 
affectief/cognitief 
empathie-trainingsprogramma zijn 
metingen gedaan betreffende de 
affectieve en cognitieve 
empathie-niveaus en de 
ego-ontwikkeling van 24 agres-
sieve adolescente vrouwen in 
residentiele behandeling. Na de 
voormeting is de groep gesplitst in 
12 vrouwen met een hoge 
ego-ontwikkeling en 12 vrouwen 
met lage ego-ontwikkeling. 
Vervolgens zijn zij 'at random' 
verdeeld over de experimentele 
conditie (het empathietrainings-
programma, bestaande uit vier 
sessies van elk anderhalf uur) en 
de controle-conditie (geen 
training). Posttest-resultaten tonen 
een significant verband tussen 
ego-ontwikkeling en beide vormen 
van empathie. Training resul- 

teerde in significante toename van 
affectieve empathie; in de mate 
van cognitieve empathie vonden 
geen significante veranderingen 
plaats. Er waren geen verschillen 
tussen vrouwen met hoge en met 
lage ego-ontwikkeling wat betreft 
de mate waarin zij prank hadden 
van de training. Het artikel wordt 
besloten met een bespreking van 
de resultaten. 
Met literatuuropgave. 

31 
Themanummer 
Wegwerpjongeren 
Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening en jeugdwerk, 2e jrg., nr. 
4, 1990, pp. 17-45 

In dit nummer over wegwerpjon-
geren wordt het thema door vier 
auteurs op kritische wijze 
benaderd. J.D. van der Ploeg 
introduceert de term wegwerpjon-
geren. Hij geeft aan wat het begrip 
behelst, en in welke categorieen 
probleemjongeren de wegwerpjon-
geren gezocht moeten worden. 
Door H. van Deur en C. Konijn 
wordt het verschijnsel `wegsturen' 
(van jongeren door hun ouders) 
aan een nader onderzoek onder-
worpen. Ook worden de achter-
gronden van 'wegsturen' belicht, 
door middel van gesprekken met 
hulpverleners en onderzoekers en 
door vergelijkingen met literatuur-
gegevens over `weglopers'. P.L. 
Wouda 	bespreken de crisis- 
opvang voor jongeren in Den 
Haag aan de hand van twee 
hulpverleningsmodellen. Zij 
concluderen aan de hand van een 
onderzoek, dat de crisis-centra in 
Den Haag niet meer laagdrem-
pelig te noemen zijn en dat de 
hulpverlening voor 48% van de 
opgenomen jongeren onbevre-
digend eindigt. B.M.W.A. Beke 
tenslotte beschrijft de kortdurende 
opvangvoorzieningen voor wegge-
lopen minderjarigen en gaat met 
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name in op de wegloophuizen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Yokoyama, M. 
Net-widening of the juvenile 
justice system in Japan 
Criminal justice review, 14e jrg., 
nr. 1, 1989, pp. 43-53 

Bij het evalueren van 
diversie-programma's stuitten 
Amerikaanse onderzoekers op het 
'net-widening' fenomeen. De 
auteur betoogt dat 'net-widening' 
plaats kan vinden onafhankelijk 
van het bestaan van 
diversie-programma's. Bij het 
vaststellen van het 
'net-widening'-effect moeten de 
grenzen van het jeugdstrafrechts-
systeem zijns inziens gerelateerd 
worden aan de grenzen van 
andere onderdelen van het rechts-
systeem. In Japan hebben twee 
vormen van 'netwidening' plaats-
gevonden in de jaren zeventig en 
tachtig, namelijk toegenomen 
hulpverlening door de politie en 
grotere betrokkenheid van hen die 
te maken hebben met jeugddelin-
quenten bij het jeugdrechtsysteem. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

33 
Baarle, B. van 
Meer kansen voor aanpak 
georganiseerde misdaad; 
(inter)regionale en internationale 
samenwerking 
Algemeen politieblad, 139e jrg., 
nr. 6, 1990, pp. 133-137 

Het bestaan van criminele organi-
saties is ook in Nederland langza-
merhand een erkend probleem 
geworden. Zo'n organisatie is 
wisselend van samenstelling, heeft 
een hierarchische interne structuur 
met een eigen sanctiesysteem en is 
steeds meer internationaal van 
karakter geworden. Er worden 

enorme winsten gemaakt, 
waardoor men financieel onafhan-
kelijk is. Naast illegale vinden ook 
legate activiteiten plaats. 
Criminele organisaties zijn 
daarom moeilijk te controleren en 
te bestrijden. Langzamerhand is er 
sprake van maatschappelijke 
innesteling en een toenemende 
invloed op andere ondernemingen 
en de politiek. Dit is een sluipend 
proces, dat onze rechtsstaat 
bedreigt. Voor bestrijding van dit 
verschijnsel acht de auteur een 
vroegtijdige pro-actieve aanpak 
van belang, niet via een aparte 
organisatievorm bij de politie, 
maar door middel van schaalver-
groting en regionale en interre-
gionale samenwerking. Alleen 
voor coordinatie van de informa-
tiestromen en onderzoeksmoge-
lijkheden is een landelijk dienst, 
zoals bijvoorbeeld de CRI, 
geschikt. Ook de openstelling van 
de landsgrenzen in 1992 zal 
bestrijding volgens de auteur 
effectiever maken door betere 
internationale samenwerking. 
Verder is volgens hem een hoge 
prioriteit nodig, evenals de 
beschikking over voldoende 
geldmiddelen, intensivering en 
professionalisering van de aanpak, 
verbetering van de misdaad-
analyse en aanpassing van de nu 
vaak nog te beperkte wettelijke 
bevoegdheden. 

34 
Carter D.L. 
Drug-related corruption of police 
officers; a contemporary typology 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 2, 1990, pp. 85-98 

In 13 politiedistricten van de VS 
werd nagegaan hoe corruptie van 
de politie in verband met drugs 
zich precies voordoet. Het betrof 
een kwalitatief onderzoek omdat 
het niet de bedoeling was de mate 
van dergelijke corruptie vast te 
stellen. De informatie werd 
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verkregen door middel van 
vertrouwelijke interviews en 
analyse van interne rapporten. Uit 
een factoranalyse komen twee 
typen corruptie in verband met 
drugs naar voren. In de eerste 
plaats is er corruptie om illegale 
doelen te bereiken. Deze omvat 
o.a. het zich laten omkopen door 
drugshandelaren/gebruikers, het 
achterhouden van drugs van 
verdachten, het op straat drugs in 
beslag nemen zonder de drager te 
arresteren en het laten lopen van 
verdachten in ruil voor geld, 
goederen of drugs. Hierin onder-
scheiden zich de corruptie ten 
behoeve van eigen drugsgebruik 
en corruptie voor het profijt. Het 
tweede type corruptie is er op 
gericht om legale doelen te 
bereiken, zoals het afleggen van 
valse verklaringen en het creeren 
van bewijsmateriaal om `bekende' 
drugscriminelen te kunnen arres-
teren en te laten veroordelen. Bij 
beide typen spelen acht elementen 
een rol: de gelegenheidsstrucuur, 
misbruik van vertrouwen, rationa-
lisatie, onkwetsbaarheid, de 
onderlinge geheimhouding, markt-
mechanismen van de illegale 
drugshandel, inadequate interne 
controle en de neiging eenmaal 
begonnen corruptie voort te 
zetten. Om de corruptie te lijf te 
gaan zou binnen de politie meer 
aandacht aan deze punten moeten 
worden besteed. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

35 
Bet, Th.P.L., A.J. van Doomn 
Nederlands drugbeleid bkfi 
overeind 
Algemeen politieblad, 139e jrg., 
nr. II, 1990, pp. 253-258 

In 1985 werd het akkoord van 
Schengen gesloten tussen de 
landen van de Benelux Econo- 

mische Unie, Frankrijk en de 
Bondsrepubliek. Hierin werd 
beoogd, vooruitlopend op 1992, 
alle grens- en douaneformaliteiten 
aan de binnengrenzen van deze 
vijf landen geleidelijk af te 
schaffen. Er moesten echter nog 
nadere regelingen komen om de 
gevolgen voor de openbare orde 
en veiligheid zo veel mogelijk het 
hoofd te bieden. De auteurs 
melden dat deze onderhande-
lingen moeizaam verliepen, maar 
dat Nederland blij mag zijn met 
de uitkomst. De Opiumwet en de 
richtlijnen voor vervolging en 
strafvordering hoeven niet te 
worden gewijzigd, ondanks de 
bezwaren die met name Duitsland 
tegen onze wet- en regelgeving op 
het drugsterrein heeft. De 
afspraken houden wel in dat 
Nederland zich strikt zal dienen te 
houden aan de opsporings- en 
straftoemetingsrichtlijnen, met 
name aan het 30-grams criterium, 
en dat de handel in harddrugs die 
in de grensregio's welig tiert, 
streng zal moeten worden 
aangepakt. Ook zullen de buiten-
grenzen (Rotterdam, Schiphol, de 
Noordzee) intensiever moeten 
warden gecontroleerd. 

36 
Fahrenkrug, H. 
EG-Binnenmarkt 1992 und 
Alkohol; oder liegt die Schweiz 
im hohen Norden? 
Drogalkohol, 14e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 67-72 

Van 26-28 oktober 1989 werd in 
Forslev, Denemarken, een congres 
gehouden getiteld 'European 
Community, Alcohol and the 
Nordic Countries'. Tijdens vier 
bijeenkomsten werd getracht de 
veranderingen in vraag en aanbod 
op de alcoholmarkt na 1992 in te 
schatten. De te verwachten 
problemen, voortvloeiend uit 
alcoholgebruik, in Denemarken en 
de andere Scandinavische landen 
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(met een staatsmonopolie op 
alcohol) kregen bijzondere 
aandacht. De Zwitserse auteur 
doet verslag van de bijeen-
komsten. De belangrijkste consta-
teringen zijn de volgende. 
Krachten op de EEG-markt zullen 
de relatief vaste drinkpatronen en 
de politieke controlevormen van 
de Scandinaviers gaan bedreigen. 
Zij zullen vanaf 1993 te maken 
krijgen met een enorme accijnsver-
laging bij uitvoering van de 
'Single European Act' van 1987. 
De prijs van alcoholica zal 
beduidend lager worden, met als 
te verwachten gevolg dat het 
alcoholverbruik zal stijgen. 
Deskundigen op het gebied van 
de volksgezondheid vrezen dat dit 
nadelige effecten zal hebben voor 
welvaart en gezondheid. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat deze angst niet ongegrond is. 
De auteur geeft ter afsluiting aan 
wat de ontwikkelingen zullen 
betekenen voor Zwitserland en 
concludeert dat lid worden van de 
EEG ook voor Zwitserland niet 
geheel zonder risico zou zijn voor 
wat betreft de voorgestane 
alcoholpolitiek. 

37 
Farr, K.A. 
Revitalizing the drug decriminali-
zation debate 
Crime and delinquency, 30e 
jrg., nr. 2, 1990, pp. 223-237 

De auteur bepleit in haar artikel 
een heropleving van het decrimi-
naliseringsdebat ter beheersing 
van de drugsproblematiek. Zij 
onderscheidt daarbij twee catego-
rieen argumenten. Allereerst zijn 
er argumenten die verwijzen naar 
burgerrechten. Burgers hebben er 
recht op gevrijwaard te zijn van 
overheidsinterventie in de prive-
sfeer. Ook de stelling dat het 
drugsprobleem benaderd moet 
worden vanuit een medisch model 
kan herleid worden tot de burger- 

rechten. Bij de tweede categorie 
argumenten, die door de auteur 
worden aangeduid met 'least harm 
arguments', wordt gekeken naar 
de onbedoelde negatieve gevolgen 
van criminalisering. Zo heeft 
criminalisering het drugsgebruik 
niet kunnen stoppen en frustreert 
deze een efficiente allocatie van 
hulpbronnen in het justitiele 
systeem. Bovendien veroorzaakt 
criminalisering verdere crimina-
liteit en probleemgedrag. Een 
drugsbeleid zou schade aan 
maatschappij en individu moeten 
minimaliseren. Tot slot geeft de 
auteur enkele suggesties. 
Met literatuuropgave. 

38 
Green, G.S., Z.H. Phillips 
An examination of an intensive 
probation for alcohol offenders: 
five-year follow-up 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 34e jrg., nr. 
1, 1990, pp. 31-42 

In februari 1983 werd in 
Dougherty County, Georgia, 
gestart met het 'Criminal 
Alcoholic Program' (CAP). Dit 
programma had tot doel 
ongevaarlijke alcoholici die een 
misdrijf hadden gepleegd uit de 
gevangenis te houden. Het is een 
intensief programma dat vijf jaar 
beslaat en waarbij de deelnemers 
o.a. verplicht worden medicijnen 
te slikken, die alcoholgebruik 
tegengaan. De auteurs onder-
zochten de resultaten van het 
programma na vijf jaar. Er werd 
gebruik genaakt van twee steek-
proeven. De eerste bestond uit 
mensen die al deel uitmaakten van 
een eerder onderzoek door R. 
Anson naar de resultaten van 
CAP na twee jaar (N=70). De 
tweede was een onafhankelijk 
verkregen groep van ongeveer 
dezelfde grootte (N=66). De 
geconstateerde methodologische 
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tekortkomingen van Anson's 	- 
analyse werden door de auteurs 
ondervangen. Bij beide steek-
proeven werden hoge cijfers 
gevonden van personen die 
opnieuw werden gearresteerd 
tijdens de voorwaardelijke periode 
van vijf jaar. Na twee jaar werd 
66% opnieuw aangehouden, na 
vijf jaar 80% (N=I36). Wat betreft 
het rijden onder invloed ging 40% 
(N=100) binnen vijf jaar weer in 
de fout. Gemiddeld werden de 
recidivisten vijf keer opnieuw 
gearresteerd. Gezien de tegenval-
lende resultaten van CAP zouden 
nieuwe programma's zich meer 
dienen te concentreren op 
persoonlijke oorzaken van 
alcoholmisbruik. 

39 
Kort, M. de, D.J. Koff 
Hollandse prioriteiten: de ontwik-
keling van de drugshandel en de 
opkomst van de narcoticabe-
strijding 
Tijdschrift voor criminologie, 
32e jrg., nr. 1, 1990, pp. 13-31 

De drugshandel in Nederland lijkt 
een vrij recent verschijnsel, maar 
bestaat in wezen at veel !anger. 
Om een beter inzicht te krijgen in 
het huidige drugsprobleem wordt 
er in dit artikel een historisch 
overzicht van gegeven. Reeds in 
de tijd van de VOC bestond er een 
legale, lucratieve opiumhandel. In 
de loop van de 19e eeuw werden 
morfine en cocaine populair en 
begin 20e eeuw was Nederland 
uitgegroeid tot de grootste 
cocaineproducent ter wereld. 
Aanvankelijk waren deze 
produkten vrij verkrijgbaar en 
maakte men geen onderscheid 
tussen genots- en geneesmiddel, 
maar rond de eeuwwisseling 
werden zij meer geproblemati-
seerd, gemedicaliseerd en, na 
internationale conferenties en 
invoering van de Opiumwet in 
1919, gecriminaliseerd. De belang- 

stelling van Nederland voor de 
aanpak van misbruik en de 
omvangrijke smokkelhandel was 
echter oak na die tijd gering, 
waarschijnlijk in verband met de 
grote economische belangen. 
Vervolging was beperkt, straffen 
waren mild en betroffen vaak 
minderheden. Na 1960 kwam de 
grote omslag. Soorten, handel en 
gebruik veranderden, men ging 
het verschijnsel meer als een 
probleem zien en de bestrijding 
ervan intensiveren. Ondanks deze 
ontwikkelingen zijn volgens de 
auteurs bepaalde denkbeelden 
over de drugshandel nog 
nauwelijks gewijzigd: nog altijd is 
er minder aandacht voor de 
gebruiker, vindt handel op legale, 
semi-legale en illegale wijze 
plaats, worden minderheden en 
buitenlanders als handelaars 
beschouwd en wordt, evenals 
voorheen, slechts 10% ander-
schept. 
Met literatuuropgave. 

40 
Kowalski, G.S., Ch.E. Faupel 
Heroin use, crime, and the 'main 
hustle' 
Deviant behavior, Ile jrg., nr. I, 
1990, pp. 1-16 

Aan de hand van interviews met 
768 regelmatige heroine-
gebruikers werd nagegaan of zij 
zich al dan niet specialiseren in 
bepaalde delicten (het 'main 
hustle' fenomeen). De onderzoeks-
groep werd samengesteld via de 
zgn. sneeuwbal-methode, in de 
steden Miami, New York en San 
Antonio. De 'main hustle' werd 
geoperationaliseerd als het type 
delict dat het voorafgaand jaar het 
meest werd gepleegd. Er blijkt 
inderdaad sprake te zijn van 
specialisatie. Zoals verwacht, was 
het door de meerderheid (60%) 
meest gepleegde delict de verkoop 
van drugs. Dit delict nam 69% van 
de totale criminaliteit van de 

108 	Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 8, 1990 



geinterviewden voor zijn rekening. 
Op de tweede plaats kwamen de 
`zedenmisdrijven', die door 17% 
van de onderzoeksgroep als de 
meest gepleegde criminaliteit 
werden genoemd en 68% van de 
totale criminaliteit uitmaakte. 
Beroving en autodiefstal stonden 
lager op de ladder, hetgeen 
mogelijk kan worden verklaard uit 
de aard en de opbrengst van deze 
delicten: de zichtbaarheid is 
groter, zodat zij meer risico met 
zich meebrengen, en de opbrengst 
is groter, waardoor deze delicten 
minder vaak hoeven te worden 
gepleegd. In tegenstelling tot 
andere studies, kwam uit dit 
onderzoek naar voren dat 
verslaafde vrouwen zich evenzeer 
in bepaalde delicten specialiseren 
als mannen. Tot slot bleek dat 
degenen die het meest frequent 
heroine gebruikten zich aan een 
breder scala aan criminaliteit 
schuldig maakten. 
Met literatuuropgave 

41 
Watts, W.D., L.S. Wright 
The relationship of alcohol, 
tobacco, marijuana, and other 
illegal drug use to delinquency 
among Mexican-american, black 
and white adolescent males 
Adolescence, 15e jrg., nr. 97, 
1990, pp. 171-181 

In twee groepen werd de relatie 
tussen,het gebruik van alcohol, 
tabak, marihuana en andere 
illegale drugs enerzijds en crimi-
naliteit anderzijds nagegaan voor 
blanken, zwarten en Amerikanen 
van Mexicaanse afkomst. De ene 
groep bestond uit 348 mannelijke 
middelbare scholieren, de andere 
uit 89 jonge mannen die waren 
gedetineerd wegens zware 
geweldscriminaliteit. De gegevens 
werden verkregen d.m.v. 
schriftelijke vragenlijsten. De 
analyses werden voor elke 
culturele subgroep apart verrricht. 

Literatuuroverzicht 

De enkelvoudige correlaties geven 
aan dat elk van de variabelen 
significant verband hield met 
criminaliteit, bij elke subgroep. 
Uit een multipele regressie-
analyse blijkt dat het gebruik van 
deze stoffen bij de zwarte jongeren 
40%-47% van de variantie in de 
lichte criminaliteit verklaarde en 
59% van de geweldscrimimaliteit; 
bij de Mexicaanse Amerikanen 
werd hierdoor 53% van de 
geweldscriminaliteit verklaard en 
bij de blanken 34%. Het valt op 
dat ook tabakgebruik verband 
vertoonde met criminaliteit, vooral 
geweldsdelicten, en dat dit in 
sterke mate gold voor Mexicaanse 
Amerikanen en blanken. Het 
gebruik van marihuana vertoonde 
daarentegen alleen een relatie met 
geweldscriminaliteit bij blanken 
en zwarten. Op grond van deze 
resultaten pleiten de auteurs voor 
verder onderzoek naar de invloed 
van culturele factoren op de 
relatie tussen gebruik van verdo-
vende/stimulerende middelen en 
geweldscriminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

42 
Geerlof, J. 
Urbanisatiegraad en slachtoffer-
schap 
Tijdschrift voor criminologie, 
32e jrg., nr. 1, 1990, pp. 32-49 

Onderzoek heeft aangetoond dat 
slachtoffercijfers hoger zijn in 
urbane gebieden dan in landelijke 
gebieden. Daarnaast is een 
bekend gegeven dat er verschillen 
bestaan in de samenstelling van 
de bevolking van landelijke en 
stedelijke gebieden. In dit 
onderzoek - dat gebaseerd is op 
gegevens uit de Enquete Slacht-
offers Misdrijven 1986 - wordt 
ingegaan op de urbaan-rurale 
verschillen in slachtofferpercen- 
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tages. Bekeken wordt in hoeverre 
deze regionale verschillen (naar 
urbanisatiecategorieen) blijven 
bestaan als wordt gecorrigeerd 
voor verschillen in de samen-
stelling van de bevolking. Gecon-
cludeerd kan warden dat urbani-
satie in Nederland we' degelijk 
kan warden beschouwd als een 
van de belangrijkste verklarende 
factoren van slachtofferschap. 
Standaardisatie voor leeftijd, 
geslacht en opleidingsniveau 
resulteert niet in een vermindering 
van de ruraal-urbane verschillen 
in slachtofferpercentage. Alhoewel 
daaraan in dit onderzoek geen 
aandacht is besteed, lijkt een 
complex samenstel aan 
sociaal-ecologische factoren ten 
grondslag te liggen aan verschillen 
in gemeentelijke slachtoffercijfers. 
Met name het sociale-controleme-
chanisme is op gemeentelijk 
niveau van invloed op de hoogte 
van de gemeentelijke slachtoffer-
cijfers. 

• 
43 
Koss, M.P. 
The women's mental health 
research agenda; violence against 
women 
American psychologist, 45e jrg., 
nr. 3, 1990, pp. 374-380 

De huidige kennis over geweld 
gebruikt tegen vrouwen wordt 
door de auteur aan een kritisch 
onderzoek onderworpen. Hierbij 
richt zij zich op geweld waarbij 
sprake is van directe fysieke 
schade, vaak met de bedoeling de 
ander te kwetsen of macht uit te 
oefenen over de ander. Alle 
onderzochte vormen van geweld 
spelen zich af in een sociale 
context, waarbinnen vrouwen zich 
nog een gelijkwaardige positie 
moeten verwerven. Achtereen-
volgens wordt behandeld: de 
omvang van geweld tegen 
vrouwen, het effect ervan op 
vrouwen, het antwoord van de 

overheid op het probleem en 
vormen van klinische behandeling 
en preventie. De belangrijkste 
conclusies zijn: representatieve 
landelijke gegevens over de 
omvang van geweld tegen 
vrouwen ontbreken; deskundigen 
op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg richten zich 
momenteel niet op de gevolgen 
van geweld op het geestelijk 
welzijn; er is een gebrek aan 
samenhang tussen de klinische 
opvattingen over het effect van 
geweld en empirisch onderzoek 
met betrekking tot de behan-
deling; slachtofferhulp vindt 
plaats via programma's die niet 
gebaseerd zijn op empirische 
gegevens; er vinden geen preven-
tieve activiteiten plaats binnen de 
sociale context waarin geweld 
gebruikt wordt. De auteur geeft 
een negental suggesties voor 
vervolgonderzoek, die gedeeltelijk 
samenvallen met de prioriteiten 
van het 'National Institute of 
Mental Health'. 
Met literatuuropgave. 

44 
Mynatt, CR., E.R. Allgeier 
Risk factors, self-attributions, 
and adjustment problems among 
victims of sexual coercion 
Journal of applied social 
psychology, 20e jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 130-153 

Hoe denken slachtoffers van 
gedwongen seksuele handelingen 
over dit delict, welke verwerkings-
problemen hebben zij en wat zijn 
de risicofactoren? Om dit na te 
gaan werd een zelfrapportage-
onderzoek gehouden onder 125 
vrouwelijke studenten, van wie 
42% ervaring had met seksuele 
dwang. Uit het onderzoek blijkt 
dat bij seksueel misbruik in 92% 
van de gevallen de dader een 
bekende was, bij 75% vrijwillig 
sociaal contact vooraf ging aan de 
handeling, bij 62% het thuis 
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gebeurde en dat slechts 6% 
aangifte deed. Bij twee derde van 
de slachtoffers was sprake van 
fysiek geweld en bij een derde van 
psychologische of economische 
dwang. Meer risico liepen de 
seksueel actieve, minder 
religieuse, niet traditionele, meer 
liberaal georienteerde vrouwen. 
Het oordeel over seksuele dwang 
bleek af te hangen van het feit of 
de dader een bekende was, of er 
vooraf vrijwillig sociaal contact 
geweest was, van de situatie 
waarin het plaatsvond en van de 
mate van fysiek geweld. Meer 
zelfbeschuldiging en verwerkings-
problemen deden zich voor in 
geval van een bekende dader, 
voorafgaand sociaal contact, 
psychologische of economische 
dwang, een minder assertieve 
houding van het slachtoffer, 
acceptatie van gebruik van inter- 
persoonlijk geweld en fysiek letsel. 

45 
Sampson, R.J., J.L. Lauritsen 
Deviant lifestyles, proximity to 
crime, and the offender-victim 
link in personal violence 
Journal of research in crime 
and delinquency, 27e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 110-139 

De vraag in hoeverre de kans om 
slachtoffer te worden van een 
misdrijf wordt beinvloed door 
eigen betrokkenheid bij crimina-
liteit en de nabijheid tot lokaties 
waar crimineel gedrag plaatsvindt, 
is onderwerp geweest van een 
empirisch onderzoek. Daarbij is 
gebruik gemaakt van gegevens van 
twee nationale slachtoffer-
enquetes die in respectievelijk 
1982 en 1984 in Engeland en 
Wales zijn gehouden bij steeds 
ongeveer 11.000 huishoudens. In 
de enquetes is gevraagd in 
hoeverre men zelf het afgelopen 
jaar slachtoffer is geweest van een 
misdrijf; inhoeverre men een 
levenstijl heeft die de kans dat 

men in aanraking komt met 
crimineel gedrag, vergroot; in 
hoeverre men zelf betrokken is bij 
crimineel gedrag; en of men in 
een criminele dan wel minder 
criminele buurt woont. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat 
conform de hypothesen het victi-
misatie-risico groter is naar gelang 
men zelf crimineel gedrag 
vertoont en naar gelang de kans 
om daarmee in aanraking te 
komen eveneens groter is. Deze 
verbanden werden door middel 
van replicatie in beide slachtof-
ferenquetes vastgesteld en bleken 
onafhankelijk te zijn van de 
invloed van mogelijk verstorende 
achtergrondfactoren. 
Met literatuuropgave. 

Criminaliteitspreventie 

Lezers die geinteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over criminaliteits-
preventie, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Postbus 20301, 2500 EH Den 
Haag, telefoon 070-370 65 55 (J. 
de Waard). 

46 
Merten, K. 
Tater scheuen das Licht nicht 
mehr; Ermittlungs-Defizit bei 
Tageswohnungseinbruchen 
Kriminalistik, nr. 5, 1990, pp. 
263-269 

Het aantal gevallen van inbraak in 
woningen op klaarlichte dag 
neemt hand over hand toe. De 
duidelijke verschuiving van de 
nacht naar de dag, waar het 
inbraak in woningen betreft, stelt 
de politie steeds meer voor 
problemen. Bestrijdingsstrategieen 
en -tactieken bevinden zich 
evenwel nog steeds in het experi-
mentele stadium. In dit artikel 
wordt, na een uitvoerige analyse 
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van de daad, de dader en zijn 
werkwijze, de volgende bestrij-
dingsstrategie voorgesteld: het 
scheppen van een goed functione-
rende uitwisseling van informatie; 
het op korte termijn beschikbaar 
stellen van personele en materiele 
middelen; het voorbereiden van 
tactische maatregelen. De uit dit 
concept voortvloeiende tactische 
maatregelen, welke een nauwe 
samenwerking tussen gemeente-
en rijkspolitie enerzijds en 
recherche anderzijds vereisen, 
worden tenslotte onder de loep 
genomen. 

47 
Polvi, N., T. Looman e.a. 
Repeat break-and-enter victimi-
zation: time course and crime 
prevention opportunity 
Journal of police science and 
administration, I7e jrg., nr. I, 
pp. 8-11 

Het kan voorkomen dat op een 
plaats meer dan eens wordt 
ingebroken. Kennis omtrent 
eventuele volgende inbraken kan 
een basis vormen voor preventieve 
maatregelen. Om deze kans op 
meervoudige victimisatie te onder-
zoeken verzamelden de auteurs 
data met betrekking tot inbraken 
in een Canadese stad die plaatsge-
vonden hebben in de periode 1981 
tot en met 1987. Zich herhalende 
gebeurtenissen, mits onafhankelijk 
van elkaar plaatsvindend, 
weerspiegelen een zogenaamde 
Poisson-verdeling. Van deze 
kansverdeling gebruikmakend 
waren de auteurs in staat te 
bepalen dat de kans op een 
tweede inbraak bet grootst was in 
de maand volgend op de eerste. In 
deze maand was deze kans het 
grootst tijdens de eerste dagen na 
de eerste inbraak. Tot slot 
bespreken de auteurs enkele 
suggesties van preventieve aard. 
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Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1990 
Martin, J. 
Strafbarkeit grenzaberschreitender 
Umweltbeieintrachtigungen 
Freiburg, Max Planck Institut, 

1989 
Matthews, R. (red.) 
Privatizing criminal justice 
London, Sage, 1989 
Mols, G.P.M.F. (red.) 
Dissonanten by het akkoord van 
Schengen; projektgroep voorbe-
reidend onderzoek in strafzaken 
Deventer, Kluwer, 1990 
Moons, Ch.M.J.A. (voorz.) 
Herziening van het gerechtelijk 
vooronderzoek; een rapport van de 
Commissie Heryking Wetboek van 
Strafvordering 
Arnhem, Gouda Quint, 1990 

Oers, J.G.F. van, M. Scholtes 
De rondedans om de heling; 
onderzoek naar de effecten van de 
registercontrole op de markten van 
Kasterburg 
Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Faculteit der Rechts-
geleerdheid, Vakgroep Crimino-
logic en Rechtssociologie, 1990 
Raad voor de kinderbescherming 
Raad voor de kinderbescherming in 
geding 
Rijswijk, Raad voor het Jeugd-
beleid, 1990 
Rapport politie milieutaak 
Rapport politie-milieutaak; 
handhaven of verliezen? En milieu-
beleidsplan van de Nederlandse 
palate voor de negentiger jaren 
's-Gravenhage, CoOrdinerend 
Politie Beraad; Werkgroep 
Milieu; Centrale Politic Surveil-
lance Commissie, 1990 
Sociaal en Cultured Planbureau 
Sociaal en Cultureel rapport 1990 
Rijswijk, SCP, 1990 
Steen, J. van der, L. Koppelaar 
Gedragstraining voor de politie; 
trainingsprogramma's ontwikkeld in 
opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1980-1990 
Amsterdam, CIRCON, 1990 
Tutt, N. 
Europa knoeit; de vuile was van de 
Europese Gemeenschap 
Amsterdam, Pieter Lakeman 
Publishers, 1990 
Vass, A.A. 
Alternatives to prison; punishment, 
custody and the community 
London, Sage, 1990 
Voort, T. van der 
De invloed van televisiegeweld; 2e 
herz. dr. 
Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 
1990 
Zwanenburg, M.A., A.M.G. Smit 

(red.) 
Kleine criminaliteit en overheids-
beleid 
Arnhem, Gouda Quint, 1990 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV9, december 1990: Criminologie 
in West-Europa 
JV1, januari/februari 1991: 
Motieven voor moord 
JV2, maart 1991: Gedwongen 
hulpverlening 
JV3, april 1991: Politie 
JV4, mei 1991: Corruptie 

Congressen 

Ethiek tussen theorie en praktijk 
Het centrale thema van dit, 

door het Instituut voor Ethiek van 
de Vrije Universiteit van 
Amsterdam georganiseerde, 
congres is de vraag in hoeverre 
morele consensus mogelijk is in 
een levensbeschouwelijk diverse 
samenleving, en welke conse-
quenties dat heeft voor de 
oplossing van praktische en 
morele vragen. Er zullen lezingen 
gehouden worden door dr. S. 

Mededelingen 

Hauwerwas (Duke University, 
USA), dr. G.J. Postema 
(University of North Carolina, 
USA) en mr. A. Soeteman (UVA). 
De middagen zijn gevuld met 
work-shops. In de work-shop over 
moraal en recht (met bijdragen 
van onder andere dr. S.C. den 
Dekker-van Bijsterveld, dr. G.A. 
den Hartogh, dr. H.J.R. Kaptein, 
dr. K. Raes, dr. J.S. Reinders) 
komen de volgende thema's aan 
de orde: normatieve vooronder-
stellingen van mensenrechten; 
morele gronden voor gehoor-
zaamheid aan de wet; relatie 
tussen staat en godsdienstige/- 
levensbeschouwelijke organisaties. 
Datum: 15 en 16 november 1990 
Inlichtingen en opgave: Bureau 
congreszaken van de Vrije Univer-
siteit, De Boelelaan 1105, 1081 
HV Amsterdam, 
tel.: 020-54 84 656. 

Wet politieregisters 
De Stichting Studiecentrum 

Rechtspleging, het Nederlands 
Genootschap voor Informatica, 
het Rijks Opleidingsinstituut, het 
Centraal Instituut Vorming en 
Opleiding Bestuursdienst en de 
Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie organiseren 
een nationale conferentie over de 
Wet politieregisters en de uitvoe-
ringsbesluiten. 
Datum: 16 november 1990 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
Inlichtingen en opgave: mw. L.C. 
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Breugem, Postbus 20011, 2500 EA 
Den Haag, tel: 070-3 02 68 48. 

Symposium tienstveriening 
binnenste buiten' 
Op dit symposium, georgani-

seerd door de Stichting Reclas-
sering Zwolle in samenwerking 
met de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, zullen 
factoren die op de inhoud, de 
kwaliteit en de toepassingsmoge-
lijkheden van de dienstverlening 
van invloed zijn, kritisch worden 
doorgelicht. Representanten van 
enkele zeer direct bij de dienstver-
lening betrokken functiegroepen 
(0.M., rechterlijke macht, 
advocatuur, projectplaatsen en 
coordinatoren dienstverlening) 
zullen korte inleidingen houden. 
Datum: dinsdag 13 november 1990 
Maass: Nieuwe Buitensocieteit 
Zwolle 
Inlichtingen: in 
augustus/september zal een folder 
worden verspreid, waarin nadere 
informatie zal worden verschaft en 
waarin het programma zal zijn 
opgenomen. Tegelijkertijd zal dan 
de mogelijkheid tot inschrijving 
worden geopend. 

Bonger-lezing 
Op 14 mei jl. hield prof. dr. 

Stanley Cohen, hoogleraar crimi-
nologie aan de Hebrew University 
in Jeruzalem de eerste Bonger-
lezing, getiteld: Intellectual doubts 
and political certainties: the case of 
radical criminology. De tekst van 
deze lezing, die in juli 1990 
verschijnt, kan worden besteld 
door 5 gulden over te maken op 
Postbankrekening 6097835 t.n.v. 
Stichting WA. Bonger-lezingen te 
Amsterdam. 

Vereniging voor Penitentiar 
Recht en Penologie 
Het thema op de najaarsverga-

dering van de Vereniging voor 
Penitentiair Recht en Penologie 

zal zijn: De nieuwe Wet terbe-
schikkingstelling: een betere 
rechtspositie voor de terbeschik-
kinggestelden; maar komt deze 
wet ook de behandeling ten 
goede? De inleiders zijn: drs. 
L.C.M. Tigges (Sectormanager tbs 
van de directie Delinkwentenzorg 
en Jeugdinrichtingen van het 
Ministerie van Justitie), drs. D.W. 
Oppedijk (Directeur tbs-inrichting 
Weldzichr te Avereest) en mr. 
C.F. Korvinus (advocaat te 
Amsterdam). Na de inleidingen is 
er gelegenheid tot discussie. 
Leden en belangstellenden zijn 
van harte welkom. 
Datum: 23 november 1990, 14.00u 
Plaats: Pieter Baan Centrum, 
Gansstraat 170, Utrecht 
Inlichtingen: Mw. S.M. Wurzer-
Leenhouts, tel.: 071-27 75 24 of 
010-461 0904. 

De macht en de onmacht van de 
deskundige in de strafrechts-
pleging 
De rechter gebruikt bij zijn 

oordeelsvorming in strafzaken 
deskundige informatie van 
niet-juridisch geschoolde mensen. 
De expertises en adviezen warden 
door de rechter gewogen en 
betrokken in de gerechtelijke 
oordeelsvorming. Maar heeft elke 
informatie, elk advies, elke 
expertise evenveel betekenis? 
Hecht de rechter evenveel waarde 
aan een psychiatrisch rapport als 
aan een voorlichtingsrapport van 
de reclassering? hoe staat het met 
de contra-expertise? Wat is de 
invloed van de deskundige op het 
uiteindelijke oordeel? Onder 
auspicieen van het maandblad 
Proces, de Vakgroep Criminologie 
en Rechtssociologie VU en 
uitgeverij Gouda Quint BV zullen 
deze vragen aan de orde komen. 
Sprekers zijn, onder andere, prof. 
mr. J.E. Doek, prof. dr. G.P. 
Hoefnagels, prof. dr. W.A. 
Wagenaar, prof. dr. ER. 
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Groeneveld. 
Datum: donderdag 29 november 
1990 
Plaats: Auditoriumzaal van de 
Vrije Universiteit, De Boelelaan 
1105, Amsterdam. 

Aids in het recht 
De Stichting Ars Aequi organi-

seert een symposium 'Aids en 
besmettingsrisico's'. Aan de hand 
van een aantal onderwerpen 
zullen inhoud en grenzen aan de 
zorg/hulpverleningsplicht in het 
kader van de institutionele zorg en 
in verband met de beroepsrisico's 
aan de orde komen. Ter afsluiting 
wordt de bundel Aids in het recht 
gepresenteerd, waarin de ziekte 
Aids vanuit diverse vakgebieden 
wordt belicht. 
Datum: 14 december 1990 
Plaats: het AMC, Meibergdreef 9, 
collegezaal 4, Amsterdam 
Inlichtingen en opgave: mw. 
Anneke Koek, Ars Aequi, 
tel.: 080-241474. 

Beroepscodes: wassen neus 
of wondermiddel? 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 

november 1990 organiseert het 
Multidisciplinair Centrum voor 
Kerk en Samenleving (MCKS) 
een conferentie over bovenstaand 
thema. Wat moeten wij onder een 
beroepscode verstaan? Dat is 
afhankelijk van wat we ermee 
willen bereiken. Een persoonlijke, 
ethische verklaring om slechts te 
voldoen aan de persoonlijke 
behoefte zich uit te spreken, een 
appel op collega's te doen of het 
publiek tot getuige aan te roepen? 
Of een gedetailleerd stelsel 
gedragsregels waarmee de indivi-
duele ingenieur houvast wordt 
geboden bij ethische problemen, 
hem een zekere ruimte wordt 
gegarandeerd om verantwoord te 
kunnen handelen en de samen-
leving meer greep wordt gegeven 
op de richting van technologische 

ontwikkelingen? Op zaterdag gaat 
de rechtsfilosoof mr. dr. M.A.P. 
Bovens (R.U. Leiden) in op de 
mogelijkheden en problemen van 
beroepscodes. Vrijdagavond zal 
dr. ir. F.J.M. Nieuwenhuis 
(bestuurslid van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische 
Vereniging) toelichten waarom en 
met welk doel de KNCV de 
discussie over een beroepscode 
heeft gestart. 
Datum: vrijdag 16 en zaterdag 17 
november 1990 
Plaats: Kerk en WereId, 
Driebergen 
Inlichtingen: drs. C.T. Hogenhuis 
of prof. dr. L. Laeyendecker, 
MCKS, tel.: 03438-16548. 

Effectiviteit van de jeugdhulp-
verlening 
Het COJ (Centrum Onderzoek 

Jeugdhulpverlening) heeft onlangs 
een systematische studie afgerond 
naar de effectiviteit van de jeugd-
hulpverlening. Het gaat om een 
methodisch uitgevoerde 
overzichtsstudie van Nederlands 
interventie-evaluatie-onderzoek op 
het terrein van de jeugdhulpver-
!ening dat de afgelopen 15 jaar 
werd gedaan. Een discussie over 
de effectiviteit van de jeugdhulp-
verlening is naar aanleiding van 
deze publikatie aanleiding voor 
het COJ, in samenwerking met het 
Ministerie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, een 
studiedag over dit onderwerp te 
organiseren. 's Ochtends zullen er 
inleidingen verzorgd worden door 
prof. dr. J.D. van der Ploeg, prof. 
dr. P. Schnabel en prof. dr. P.G. 
Swanborn en zal een presentatie 
plaatsvinden van de resultaten van 
de overzichtsstudie. 's Middags 
zal er in een vijftal groepen 
worden gediscussieerd over 
verschillende aspecten van de 
jeugdhulpverlening. 
Datum: 14 november 1990 
Plaats: Aristo Zalencentrum, 
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Utrecht (Lunetten) 
Inlichtingen: 
drs. A. van Gageldonk 
tel.: 071-274057/274043. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf I januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapponen die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-370 65 
54). Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
lk zal eens even vragen naar zijn 
naam: voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 
1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
onderjongens uit etnische minder-
heden 1 
1989, WODC 90 

Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectien can vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Nliinchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepseommandanten bij de 
Rijkspolitie; een beschryvend 
onderzoek naar bun werk en 
werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 	• 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 
Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
kkheid volgens de WBA en de 
WBF: verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 
Kruissink, M., C. Verwers 
Halt: een alternatieve aanpak van 
vandalisme: eindrapport van can 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt-projecten 
1989, WODC 97 
Steinmetz, Carl N.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdryven; effecten van slacht-
offerhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.N. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit: periode 1980-1988 
1990, WODC 100 
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Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politie by slacht-
offers van misdrijven; 
evaluatie-onderzoek van een 
experiment by de politie in Alkmaar 
en Eindhoven 
1990, WODC 101 
Schimmel, H.R., G.J. Veerman 
Over regels en appel; de conflictop-
wekkendheid van artikel 57 AAW 
1990, WODC 102 
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G. 
Romeijn 
Misdaadondernemingen; onderne-
mende misdadigers in Nederland 
1990, WODC 103 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
1989 verschenen de volgende 
rapporten. 

Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 
Werff, C. van der 
Recidivism 1977 
1989, WODC 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Women in detention 
1989, WODC 
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 

evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in 
jeugdzaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt by de Leidse politie 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure by 
politie en just itie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC/K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC/K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie by een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC/K10 
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Spaans, E.C., L. Doornhein
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas
vering
1990, WODC/K11
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is Op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120

