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Voorwoord 

Het laatste nummer van Justitiele verkenningen dat 
aan reclassering gewijd was, stamt al weer uit 1985. 
Destijds woedde de discussie over de taak en plaats 
van de reclassering: staat de client voorop, of heeft de 
dienstverlening aan Justitie voorrang? Is de reclas-
sering een instelling die herintegratie van de justi-
tiabele in de samenleving poogt te bewerkstelligen of 
een instantie die als verlengde arm van het O.M. 
fungeert? Duidelijk was dat in de spanningsver-
houding tussen client en Justitie, tussen hulp en 
controle, de reclassering op diende te schuiven 
richting Justitie. 

In het nieuwe organisatiemodel zoals is neergelegd 
in de blauwdruk De reclassering in breder perspectief 
(augustus 1993) komt die keuze ondubbelzinnig tot 
uitdrukking. De reclassering lijkt als een formeel 
onderdeel van de strafrechtsketen te gaan fungeren. 
Aanleiding is de bezuiniging die door het ministerie 
van Justitie is opgelegd. In het nieuwe organisatie-
model is de reclassering ondergebracht in een lande-
lijke organisatie die de efficientie en de interne besluit-
vorming moet verbeteren. 

De blauwdruk zinspeelt op een andere bedrijfs-
cultuur waarin het marktdenken een voorname rol 
speelt: de reclassering moet resultaatgericht en 
bedrijfsmatig werken. Zo wordt het reclasseringswerk 
voortaan afgerekend op concrete recidive-vermin-
dering. De vraag is of dergelijke efficiency-normen wel 
verband houden met het eigenlijke werk van de reclas-
sering. Een aantal auteurs in dit nummer zet dan ook 
vraagtekens bij een reclassering die marktconform 
moet opereren. 

In de eerste bijdrage van dit nummer schetsen 
A.P.G. de Beer en G.J. Ploeg het vernieuwingsproces 
dat de reclassering momenteel ondergaat en maken de 
voorlopige balans op. De richting van dat proces is 
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duidelijk: conform de blauwdruk wordt van de reclas-
sering marktgericht handelen verwacht. Niettemin, 
vervolgen de auteurs, moet de reclassering haar taken 
— resocialisatie„rehabilitatie en preventie — ernstig 
blijven nemen. Zo stellen zij zich op het standpunt dat 
geen van de clienten, ook al gaat het om `hopeloze 
gevallen', mag worden afgeschreven. Staan die 
doelstellingen niet met elkaar op gespannen voet? 
Neen, zeggen de auteurs. Want: 'De reclassering zal 
meer en eerder leveren wat de wetten van vraag en 
aanbod dicteren, in casu wat de financier en de justi-
tiele afnemers verlangen, overigens wel met het richt-
snoer van de eigen professionele ethiek.' 

Nemen De Beer en Ploeg een middenpositie in, de 
Leeuwardense procureur-generaal D.W. Steenhuis 
verwoordt een radicaler standpunt: het geruzie tussen 
O.M. en reclassering moet maar eens uit zijn. De 
reclassering heeft zich dienstbaar op te stellen aan het 
O.M. Immers, het O.M. is opdrachtgever en afnemer, 
niet de justitiabele. Steenhuis schroomt niet de reclas-
sering op te vatten als een bedrijf dat zich flexibel en 
wervend moet opstellen. Woor een goed gevulde 
orderportefeuille is het zaak terdege op de hoogte te 
zijn van de wensen van de afnemer van het reclasse-
ringsprodukt, te weten het O.M. Als die afnemer 
ontevrcden is, zal dat leiden tot een afnemende vraag 
en tot pogingen om alternatieve aanbieders van het 
produkt te vinden.' 

De twee artikelen die crop volgen hebben de nieuwe 
organisatie van de reclassering tot onderwerp. Vanuit 
het gezichtspunt van Justitie schetst N.J. Verhoef de 
hoofdlijnen van de reorganisatie waarbij de formulc 
'sturen op afstand' een hoofdrol vervult. Die formule 
beoogt de stuur- en daadkracht aan de top te 
vergroten en tegelijk de vrijheid van de decentrale 
uitvoerende instanties te waarborgen. Fen van de 
meest opvallende veranderingen in de rcorganisatie is 
dat de negentien arrondissementale stichtingen 
worden opgeheven en opgaan in vijf grote ressortge-
bieden. 'Op basis van criteria als doelmatigheid, 
doeltreffendheid, besparing op niet uitvoerend werk 
kwam men haast als vanzelf uit op schaalvergroting.' 

Prof. H. Singer-Dekker plaatst in haar bijdrage een 
aantal kanttekeningen bij de voorgestelde reorgani-
satie. 'De nieuwe organisatie zou wel eens duurder 
kunncn uitpakken dan het vooropgestelde bezuini-
gingsdoel toelaat.' Wordt dat doel wel gehaald dan 
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bestaat het gevaar dat van de beoogde verbetering van 
het werk niet veel terecht zal komen. Vervolgens wijst 
de auteur erop dat het rapport met zijn markt-
analogie een exactheid suggereert die het niet kan 
waarmaken. Het economische marktbegrip kan bij het 
reclasseringswerk niet worden gehanteerd. 
Waarschijnlijk wordt bedoeld, vervolgt de auteur, dat 
de reclassering zich sterker dan voorheen contro-
leerbaar, duidelijker en wat harder moet opstellen. 
'Maar dat alles heeft weinig of niets te maken met de 
economische markt. Geen reclasseringswerker kan 
zich permitteren zich zelfstandig te vestigen. Hij zou 
brodeloos zijn, omdat er op de markt geen 
koopkrachtige vraag is naar zijn aanbod van 
werkzaamheden.' 

R.H.L.M. Bovens en M.J. Hoekstra geven in hun 
bijdrage eerst een historische schets van de versla-
vingsreclassering om vervolgens in te gaan op de 
inhoud van dat reclasseringswerk. Zij gaan daarbij na 
wie deel uitmaakt van de doelgroep van verslaafden, 
hoe die wordt afgeperkt en wat het specifieke nut is 
van de verslavingsreclassering. Ten slotte komen enige 
recente ontwikkelingen aan bod, zoals het project 
`drang op maat', vroeghulp-interventieprojecten, 
drugvrije afdelingen in penitentiaire inrichtingen en 
taakstraffen. Gezien de toegenomen problematiek van 
alcohol-, drugs- en gokverslaving verwachten de 
auteurs dat er een grotere rol voor verslavingszorg zal 
zijn weggelegd vergeleken met de commune reclas-
sering. 'Men kan zich zelfs afvragen in hoeverre de 
verslavingszorg de reclassering aan het ontgroeien is.' 
Omdat het reclasseringswerk slechts een onderdeel 
vormt van het brede pakket zorgfuncties en preven-
tietaken van de verslavingszorg lijkt de term justitiele 
verslavingszorg meer geeigend. 

Singer-Dekker merkte in haar bijdrage reeds op dat 
het werk van de reclasseringsambtenaar in hoge mate 
een zaak is van intuItie, mensenkennis en ervaring, 
specifieke vaardigheden die zich moeilijk organisato-
risch laten stroomlijnen. Een illustratie van de 
typische een-op-een relatie die de maatschappelijk 
werker met de client onderhoudt, vormt de bijdrage 
van B. Speldenbrink. Ook hij heeft bedenkingen bij de 
nieuwe taal van de reclassering en vreest voor een 
versterking van de bureaucratische werkwijze waarin 
doel en middel met elkaar zijn verward. Een profes-
sional met een bureaucratische instelling die slechts 

Voorwoord 	 7 



vanuit de gegeven regels en procedures handelt, zal 
geen positieve gedragsverandering kunnen bewerkstel-
ligen. Hij zet er zijn filosofie van de hulpvraag 
tegenover en geeft aan hoe op die manier het 
leerproces bij de client bevorderd kan worden. 
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Een reclassering op 

vernieuwde leest 

mr. A.P.G. de Beer en dr. G.J. Ploeg* 

Inleiding 

In februari 1991 kondigde staatssecretaris van 
Justitie Kosto aan dat in het kader van de 
Tussenbalans bezuinigingen aan de jeugdbescherming 
en de reclassering werden opgelegd. Voor de reclas-
sering zei hij erbij dat de taakstellingen gezocht 
moesten worden bij het penitentair reclasseringswerk. 
Daaraan zou Gevangeniswezen steeds minder 
behoefte hebben. Een storm van protesten was zijn 
deel. 

Deze aankondiging was het startschot voor een 
operatie die nu haar afronding vindt op basis van het 
rapport De reclassering in breder perspectief — de 
blauwdruk (augustus 1993). De opdracht aan de 
reclassering was en bezuinigen en reorganiseren en 
vernieuwen. De eerste twee opdrachten moeten per 
1-1-1995 gerealiseerd zijn, de laatstgenoemde is een 
proces zonder einde. 

In het onderstaande gaan we vooral in op het 
vernieuwingsproces. De bezuinigingen immers zijn een 
politiek feit, slechts door een `goed produkt' zal de 
reclassering weer uitbreiding van middelen kunnen 
realiseren. Kernbegrippen in het vernieuwingsproces 
zijn: bedrijfsmatig, resultaatgericht en dienstverlenend. 
De organisatorische vormgeving van de reclassering is 
maar beperkt interessant, zij het dat ook in de 
toekomst er een drietal organisaties actief zal zijn op 
het reclasseringsterrein: de Stichting Nederlandse 
Reclasseringsorganisatie (opvolgster van de 
Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen 

* A.P.G. de Beer is directeur van de Stichting Reclassering 
Dordrecht. G.J. Ploeg is beleidsmedewerker voor 
taakstraffen bij de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen. 
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en de Stichtingen Reclassering), de Consultatiebureaus 
voor Alcohol & Drugs (lees: verslavingsreclassering) 
en het Leger des Heils (lees: dagtrainingscentra en 
dak- en thuislozenreclassering). 

Een nieuw vernieuwingsproces? 

Aan de reclassering is niets menselijks vreemd. Ook 
zij is altijd een kind van haar tijd geweest. In de jaren 
vijftig is een professionalisering op gang gekomen die 
er toe heeft geleid dat vrijwilligers — op wie de reclas-
sering vanaf haar oorsprong in 1823 steunde — in de 
loop van de jaren zestig uit de organisatie verdwenen. 
In deze tijd bevindt ook het gedachtengoed van de 
Eerste Utrechtse School zich op haar hoogtepunt, 
hetgeen een diepgaande invloed heeft op de reclas-
sering. De professionals hebben voornamelijk een 
opleiding en beroepsorientatie die gericht is op 
maatschappelijk werk. Dat heeft repercussies gehad 
voor de invloed van de samenleving in het algemeen 
(en Justitie in het bijzonder) op de werkwijze en orien-
tatie van de reclasseringsorganisaties. 

Fokkens (1980) heeft in zijn dissertatie duidelijk 
beschreven waar de schoen is gaan wringen: de 
filosofie van het maatschappelijk werk verdroeg zich 
niet met het bevoogdende bouwwerk van Justitie. 
Toezicht en controle, voortgangsrapportage over het 
verloop van hulp en steun, kwamen onder vuur te 
liggen in de loop van de jaren zestig en zeventig. Met 
het voordeel van een beschouwing op enige afstand in 
de tijd: de maatschappij had schuld, zij moest veran-
deren en de klant in ere herstellen. 

Uit deze periode dateert het hardnekkige imago van 
de reclassering als `geiten-wollen-sokken-breier' dat 
tot op de dag van vandaag een hardnekkig bestaan 
leidt en tot soms tendentieuze historische beschou-
wingen aanleiding geeft. Het is ook de periode die 
gekenmerkt wordt met de slogan 'de maakbaarheid 
van de samenleving'. Het aanpassen van de 
maatschappij aan politieke wenselijkheden is niet 
meegevallen, het aanpassen van `alleen' een client aan 
maatschappelijke wenselijkheden is evenmin een 
eenvoudige klus gebleken. 

lnhoudelijk verandert er veel in het werk van de 
reclassering, niet zo zeer door de produktvernieuwing, 
als wel door vernieuwde produktiewijzen (methoden 
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en technieken uit het metier maatschappelijk werk); 
`verplichte' contacten en `verplichte' rapportage raken 
in onbruik: als iemand niet wil veranderen is dat zijn 
zaak; er dient een vertrouwensrelatie te groeien tussen 
reclasseringsmaatschappelijk werker en zijn client. Dat 
vertrouwen dient gerespecteerd te worden, het 
verdraagt zich niet met verplichte rapportage. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig komt er een 
dood punt: in reclasseringskringen en in het strafrech-
telijk apparaat ontstaat een discussie over `neven- of 
onderschikking', op het scherp van de snee gevoerd 
door ideologische scherpslijpers. Staat de client 
voorop, heeft de dienstverlening aan Justitie het 
primaat, of is er sprake van een afweging, nu eens 
doorslaand naar de client, dan weer naar Justitie? 
Over deze kwestie valt zelfs een bestuur van de 
Algemene Reclasseringsvereniging (1982). 

In de Reclasseringsregeling 1986 wordt de knoop 
kordaat doorgehakt: nevenschikking van hulp aan de 
client en diensten aan Justitie. Het belang van deze 
discussie moet gezien worden tegen het licht van een 
belangrijke vernieuwing in het produktaanbod: de 
dienstverlening of werkstraf. Inherent aan deze vorm 
van `anders afdoen' is dat toezicht, controle en 
rapportage weer opgeld gaan doen. Volgens sommige 
reclasseerders zou dat bijten met de vertrouwensrelatie 
met de client: de reclassering wil geen bewaardersrol 
bij een straf in de samenleving. Toch wint de taakstraf 
(waar de dienstverlening nu onder valt) sterk terrein, 
ook binnen de reclassering, op basis van de 
overtuiging dat deze een bijdrage kan leveren aan 
tenminste het voorkomen van desocialisatie. 

Een belangrijk deel van de jaren tachtig wordt in 
beslag genomen door bezuinigingen en reorganisatie: 
de operatie die geleid heeft tot de Stichtingen en de 
NFR. Veel energie is weggelekt naar organisatie, 
produktvernieuwing is in deze periode veelal het kind 
van de rekening geweest. Aanzetten zijn er we!, 
getuige het projectenboek uit 1990 (NFR, 1990). 

Naarmate de jaren negentig naderen wordt de 
wereld om de reclassering heen harder. In het spoor 
van de sociale vernieuwing wordt de maatschappij 
eisender, ook voor zwakke broeders en zusters. 
Sociale argumenten verliezen aan zeggingskracht, 
rationeel gedrag wordt aan- en toegerekend. Men is 
verantwoordelijk voor zijn eigen geluk, het verhaal 
van `voor een dubbeltje geboren wordt geen kwartje' 
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is steeds minder relevant. Tegelijkertijd komen we 
verloederde en verloederende groepen menkn tegen: 
niet meet ziek en/of zielig, maar lastig en (over)last 
bezorgend. De reclassering moet hier betere 
antwoorden bedenken dan op dat moment voorradig. 

De verslavingsreclassering en het Leger des Heils 
zijn volop bezig: de dwang- en drangprojecten van de 
CAD's en de dagtrainingscentra van het Leger des 
Heils zijn nieuwe antwoorden.'Ook de algemene 
reclassering is met vernieuwing bezig. Er is weer een 
projectenbundel NER (1994) in aantocht met daarin 
talloze voorbeelden. Verder kunnen we wijzen op de 
ontwikkelingen in de taakstraffen (Ploeg en De Beer, 
1993). Kenmerkend is dat ook de reclassering eisen 
stelt aan haar 	ze confronteert met hun 
gedrag en de gevolgen daarvan, waar nodig gebruik-
makend van het instrumentarium van het justitiele 
apparaat. Een voorbeeld van het laatste is de inten-
sieve reclasseringsbegeleiding in het kader van de 
Stelselmatige Daderaanpak (De Beer e.a., 1994). 

Uit deze impressionistische terug- en rondblik moge 
blijken dat de reclassering de tijdgeest reflecteert in al 
haar veranderingen, zij het met enige vertraging zoals 
het een semi-professionele bureaucratic betaamt. 
Immers, professionals ontlenen hun status aan hun 
kennis en kunde, hun professionele ethiek. Verander-
ingen dringen wel door, maar niet van de ene dag op 
de andere. De professional is bovendien in een 
bureaucratische omgeving werkzaam, hetgeen experi-
menteren en veranderen niet aanmoedigt. Markt-
gericht, flexibel, bedrijfsmatig handelen is iets dat je 
moet leren en moet mogen leren (Wegeman, 1992). 

Een tweede conclusie nit het voorafgaande moge 
zijn dat de reclassering vernieuwt, al decennia lang, 
alleen met wisselende intensiteit en accenten. De 
reelassering in breder perspectief verwoordt evenwel 
een breuk met het verleden en heden: vernieuwing 
moet onderdeel van de bedrijfscultuur worden. 
Marktgerichtheid veronderstelt inspelen op de veran-
deringen in de samenleving, een reclasseringsaanbod 
dat aansluit op wensen en noden in deze samenleving. 
Produkten, produktiewijzen en methodieken zijn geen 
rustig bezit meer, maar bouwstenen in een steeds 
veranderend bouwsel. De professionele autonomie van 
de reclasseringswerker wordt begrensd door de eisen 
die de organisatie stelt. 
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Uitgangspunten 

In de voorbije decennia financierde de overheid 
input. Reclasseringswerkers stopten energie in mensen 
(soms tegen beter weten in) en in maatschappijveran-
dering. Het reclasseringstijdschrift Kri uit de periode 
1970-1985 is een voorbeeld van het laatste. De jaren 
negentig doen ons een andere overheid kennen: goede 
intenties en mooie woorden zijn niet meer voldoende, 
zij wit waar voor haar geld, bovendien wit zij bepalen 
waarvoor zij betaalt. Een professional geeft vorm aan 
het hoe, maar dat een produkt geleverd wordt behoeft 
instemming van de financier. Deze boodschap zit in 
het reorganisatietraject verpakt en oefent niet alleen 
bepalende invloed op de organisatie van het werk uit, 
maar ook op de inhoud — denk aan de discussie over 
het aanzienlijk verminderen van het reclasserings-
aanbod in de penitentiaire inrichtingen. 

In de, voorafgaand aan de Blauwdruk geschreven, 
kadernotitie De reclasseringsfunctie in de toekomst 
wordt een voorzet gegeven om te komen tot een 
bedrijfsmatiger en flexibeler wijze van werken met oog 
voor de wensen van de 'markt'. De nota geeft een 
plaatsbepaling voor de reclassering, als onderdeel van 
de strafrechtsketen, met een scherp oog naar buiten in 
de vorm van een duidelijke orientatie ook op de niet-
justitiele zorg- en dienstverlening. Een drietal 
uitgangspunten staat daarin centraal. 
— Er wordt gewerkt met agogische middelen. Daarin 
ligt het specifieke karakter van de reclassering 
besloten, terwijl tevens de grens wordt aangegeven 
tussen werkzaamheden die wel of niet tot haar 
taakgebied behoren. De reclassering `doet' niet in pure 
vergelding of afschrikking, zij doet aan resocialisatie, 
rehabilitatie en (speciale) preventie. 
— De activiteiten worden ontwikkeld op basis van 
overleg met de afnemers, waaronder politie, justitiele 
autoriteiten en het gevangeniswezen, maar ook bij 
voorbeeld het openbaar bestuur. 
— De reclassering kent drie kerntaken: rapportage, 
hulp en steun, en taakstraffen. Daarnaast worden 
nevenprodukten geleverd, veelal in de vorm van 
programma's, waarvan de vorm en inhoud tot stand 
komen in overleg met de afnemers. Begrenzende 
voorwaarde daarbij is het fiat van het departement als 
financier van de reclasseringsactiviteiten. 
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De werkwijze is outreachend, binnen een voort-
durend proces van motiveren en stimuleren tot 
gedragsverandering. De reclassering stelt zich ten doel 
op die wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering 
van het sociaal functioneren van de justitiabele, 
daarmee aan zijn reIntegratie in de samenleving en 
daardoor aan het terugdringen van de recidive. 

Een essentieel kenmerk in het reclasseringswerk is 
continuiteit van zorg, vanaf het moment van inscha-
kelen van de reclassering door politie of openbaar 
ministerie tot het moment van exit uit het strafrechts-
systeem. De contacten met de niet-justitiele zorg- en 
dienstverlening beogen doorsluizing voor hetgeen een 
andere organisatie even goed dan wel beter kan 
verrichten. De reclassering zorgt voor toeleiding en 
monitoring voor zover en zolang dat nodig is vanuit 
het strafrecht. Zij kiest daarbij voor een nakomings-
strategic in plaats van een afschrikkingsstrategie, de 
twee extremen op een continuum van handhavings-
opties (Van den Heuvel, 1993). 

Hoe zorgt de reclassering er voor dat de benodigde 
medewerking tot stand komt en de verplichtingen, 
mondeling aangegaan dan we! door Justitie opgelegd, 
worden nagekomen? In de nakomingsstrategie (of co-
operation model) ligt het accent op preventie. Aan het 
voorkomen en vroegtijdig signaleren van (potentiele) 
mislukkingen wordt meer waarde gehecht dan aan een 
repressieve handhavingstaak. Begeleiding prevaleert 
boven controle, in die zin dat de `schade' zo veel 
mogelijk wordt hersteld. 

Anders ligt dit bij de afschrikkingsstrategie (of 
eriminalization model): het voornaamste streven is 
duar gericht op het `pakken' van de overtreders. De 
reclassering zou in een dergelijke strategic oen rol 
vervullen: die van politieman. Min of meer routine-
matig worden sancties na ontdekking ofwel direct 
toegepast ofwel na een eerste aanmaning reeds 
gebruikt. Een sanctietoepassing zou in dit verband een 
teken van succes zijn: de coordinator doet wat hem is 
opgedragen: het constateren van fouten. 

In de nakomingsstrategie combineert de reclassering 
twee doelen met elkaar: in de eerste plaats de rol van 
consultant (begeleider), die de klant door adviezen 
probeert te beInvloeden. De andere rol is die van 
politicus: het dreigen met sancties gebeurt in de 
hoop/verwachting dat de overtreder alsnog tot 
nakoming is te bewegen. Het blijft bij dreigen zolang 
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de reclassering nog gelooft in de nakoming. Wanneer 
de klant (alsnog) zijn verplichtingen nakomt, volgt als 
compromis een beloning en afstel van bestraffing. Een 
sanctietoepassing is in dit geval een teken van falen, 
zowel van de reclassering als van de klant. 

Van belang is vast te stellen dat indien de 
nakomingsstrategie faalt, de afschrikkingsstrategie 
alsnog toegepast kan worden; een omgekeerde 
volgorde is echter onmogelijk. Essentieel is de 
overgang van de ene naar de andere strategie te 
markeren: de klant moet zich van dat moment bewust 
kunnen zijn. 

Consequentie van deze uitgangspunten is dat de 
reclassering verantwoording aflegt tegenover afnemers 
(en clienten) over haar optreden. De effecten van het 
reclasseringsoptreden dienen dus inzichtelijk gemaakt 
te worden. 

Naar een nieuwe inhoud 

Het bedrijfsmatige aspect in de vernieuwde reclas-
sering komt tot uitdrukking in het model van 
intake/diagnose — plan van aanpak — uitvoering en 
evaluatie/bijstelling. Verder is er de notie `programma-
tisch werken'. Het marktgerichte aspect is te onder-
kennen in het gegeven dat de reclassering meer en 
eerder zal leveren wat de wetten van vraag en aanbod 
dicteren, in casu wat de financier en de justitiele 
afnemers verlangen — overigens wel met het richtsnoer 
van de eigen professionele ethiek. Het flexibele is 
noodzakelijk aanwezig omdat uiteindelijk geen twee 
klanten hetzelfde zijn: maatwerk zal nodig blijven, 
hoewel het er soms op neer zal komen — wanneer 
voldoende programma's beschikbaar zijn — dat de 
confectie van zo'n programma op maat gemaakt 
wordt. Een aantal van de eerdergenoemde begrippen 
worden hieronder kort toegelicht. 

Ook nu wordt natuurlijk niet in het wilde weg met 
een klant zo maar wat ondernomen. Een intake, een 
diagnose en een plan van aanpak zijn ook nu instru-
menten om het dienstenaanbod zo goed mogelijk te 
realiseren. Er zit aan de huidige praktijk echter wel 
een makke: per team kan aan dit begrippenstelsel een 
andere invulling gegeven worden, het is niet gestan-
daardiseerd en daardoor op managementniveau weinig 
bruikbaar materiaal voor onderhandeling met derden. 
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Veel ernstiger nog is dat door de versnipperde 
werkwijzen werkers niet van elkaar leren en steeds 
opnieuw oplossingen moeten bedenken. Het geheel is 
hierdoor hooguit de som der delen. In een tijd waarin 
ambachtelijkheid voorop kon staan, was dat niet zo'n 
probleem. Nu de reclassering, nog meer dan dat al het 
geval was, moet woekeren met haar middelen, moet 
het oplossingsvermogen van de organisatie vergroot 
worden, en door ontwikkelde kennis beter te 
verspreiden en beschikbaar te maken, en door 
programma's te ontwikkelen. Deze maken het 
mogelijk binnen een aangegeven kader voor meerdere 
mensen oplossingen te bieden waarbij slechts variatie 
nodig is voor zover de klant en zijn problemen 
daaraan behoefte hebben. 

Al een aantal malen is het begrip `programma' ter 
sprake gekomen als een vanzelfsprekend bekend jets. 
Het begrip vergt echter enige toelichting. Onder een 
programma wordt verstaan een gestandaardiseerde 
reeks van handelingen en gedragingen die in onder-
tinge samenhang moeten leiden naar een vooropge-
steld doe!. Gestandaardiseerd, omdat niet voor elke 
klant opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden 
(hooguit het profiel van de banden); onderlinge 
samenhang, omdat proefondervindelijk is vastgesteld 
dat als deze handelingen en gedragingen worden 
gecombineerd er inderdaad te werken is naar een 
vooraf gesteld doel. hen programma biedt derhalve 
een kader waarbinnen individualisering nodig is om 
de klant adequaat te bedienen. Tegelijkertijd en dat is 
de externe werking van een programma: de 
specificaties moeten bekend en gekend zijn zodat de 
afnemer Justitie en de financier Justitie weten waar ze 
aan toe zijn. 

hen voorbeeld ter verduidelijking: een werkstraf is 
een programma van eenvoudige aard. Het vooraf 
gestelde doel is te voldoen aan de verplichting voort-
spruitend uit een vonnis straf van onbetaalde arbeid 
ten algemenen nutte. De reeks van handelingen en 
gedragingen die de coordinator taakstraffen moet 
verrichten zijn vastgelegd en kennen een logische 
volgorde. Hij zal bij voorbeeld met de klant bezien 
moeten hebben welke mogelijkheden deze heeft 
alvorens hem op een projectplaats aan het werk te 
zetten. Variatie op basis van de klant is natuurlijk 
mogelijk en nodig: tijd, werkplek, werkzaamheden. 

hen ander voorbeeld van heel wat ingewikkelder 
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aard is de deelname aan een dagtrainingscentrum 
(DTC). Het vooraf gestelde doel hier is: bijdragen aan 
verruiming van legale middelen voor de klant om zich 
staande te houden in de maatschappij (terugdringen 
recidive). Ook hier zijn de handelingen en gedragingen 
vastgelegd en kennen ze een zekere logica: variatie is 
hier echter vele malen groter omdat het programma 
DTC bestaat een aantal subprogramma's (oefenen 
sociale vaardigheden, vergroten beschikbaarheid 
arbeidsmarkt, verbeteren technische vaardigheden, 
enzovoort). Programma's kunnen (niet moeten) 
worden ingebed in een omvattende begeleiding, in 
continuiteit van zorg. Denk bij voorbeeld aan de 
begeleiding in het kader van het proefverlof van een 
tbs-gestelde. 

Uit de projectenbundel van de NFR uit 1990 en 
1994 blijkt dat er vele programma's in ontwikkeling 
zijn, maar dat hieraan nog het nodige gesleuteld moet 
worden staat als een paal boven water. Inhoudelijk 
valt er nog wel het een en ander te toetsen, en ook 
inzake de beschikbaarheid en verspreiding moet er 
nog geinvesteerd worden. Prioriteit wordt toegekend 
aan terugkeerprogramma's startend tijdens en 
doorlopend na de detentie en aan arbeidstrainingspro-
gramma's. 

Ondergrenzen 

De reclassering in breder perspectiefbezegelt nog een 
verandering in bedrijfscultuur. Klant en reclassering 
zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten van de 
inspanningen. Beiden dienen zich in te zetten en 
beiden worden er op aangesproken (en afgerekend). 
Een reclasseringswerker onderhoudt geen vertrou-
wensrelatie, maar een betrouwbare relatie met de 
klant: hij staat voor zijn uitspraken, ook en zeker in 
een situatie waarin Justitie de reclassering heeft 
verplicht om met een klant aan de slag te gaan. Dat 
kan een verplichte begeleiding zijn of een taakstraf. 

Verantwoordelijk voor het resultaat betekent voor 
de werker dat hij het effect van zijn handelen beoor-
deeld ziet door de klant en de organisatie waarvan hij 
deel uitmaakt. Voor de klant geldt dat de werker, en 
in een aantal situaties Justitie, zijn inspanningen 
beoordeelt. De consequenties van een oordeel 
`beneden de maat' zijn verschillend. Voor de klant 
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kan het betekenen: verantwoording afieggen bij de 
rechter (mislukken taakstraf), beeindiging van 
diensten door de reclassering (water naar de zee 
dragen). Als de reclassering in gebreke blijft, zal 
uiteindelijk de financier er consequenties aan 
verbinden: minder of geen subsidie voor (delen van) 
haar werkzaamheden. 

In een betrouwbare relatie zet je de spelregels 
duidelijk neer. Je regelt voor de toekomst, voor het 
geval je onenigheid krijgt, wie wat levert tegen welke 
prijs. De reclassering heeft als primair doe!: gedrags-
verandering, tenminste het bereiken van gedrag dat 
hanteerbaar is voor de samenleving. De organisatie 
zal derhalve haar werkers voldoende middelen en 
mogelijkheden moeten geven om op dat doel in te 
zetten. De klant !evert inspanning om die gedragsver-
andering te bereiken. In het model van intake, 
diagnose, plan van aanpak, uitvoering en evaluatie 
past een moment, waarin zo'n 'contract' wordt 
verwoord, namelijk bij de vaststelling van het plan 
van aanpak: wat is nodig, is de inzet mogelijk en 
realistisch, wat zijn de consequenties als een van beide 
partijen zijn toezegging niet waar maakt? 

In elk geval aan de kant van de reclassering roept 
dit ethischc vragcn op. Als de verwachting is 
topeloos geval', linen we iemand dan stikken? Als er 
al eerder geinvesteerd is, maar de klant vervalt 
opnieuw tot stratbaar gedrag? In de voorbereidingen 
voor en bij de vaststelling van de Blauwdruk is met 
name veel aandacht besteed aan de discussie over 
reclasseringsinzet voor de moeilijke gevallen: 
TBS/SPW-clienten, verslaafden. Het aspiratieniveau 
zal bij een lastig te begeleiden en te (re)socialiseren 
klant anders moeten zijn dan wanneer het gaat om 
een klant van negentien die in een dronken bui deelge-
nomen heeft aan openlijke geweldpleging — een 
incident. 

Een soortgelijk dilemma doet zich overigens voor 
naar aanleiding van de beleidsvoornemens van de 
staatssecretaris van Justitie in de nota Werkzanw 
Detentie voor Gevangeniswezen. Vragen die de 
maatschappij, de politiek, en Justitie in het bijzonder, 
zich zullen moeten stellen: in wie investeren Justitie en 
haar organisaties nog en wie wordt afgeschreven en 
op grond waarvan en met welke consequenties voor 
betrokkene en voor de samenleving? 

Het zal niet verwonderen als de reclassering tot de 
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stelling komt dat niemand wordt afgeschreven, dat 
iedereen het waard is om als mens behandeld en 
tegemoet getreden te worden — al was het maar om 
onze eigen (mede)menselijkheid te behouden. Deze 
opstelling kan als volgt vertaald worden. De reclas-
sering richt zich, naast de ontwikkeling van een basis-
pakket aan diensten, met prioriteit op specifieke 
doelgroepen. Een belangrijke plaats wordt daarin 
ingenomen door de categorie jongeren die aan het 
begin staan van een criminele loopbaan of daar reeds 
in bepaalde mate in gevorderd zijn. Verder ligt de 
prioriteit ook bij die categorieen die binnen een 
bepaalde regio of stad specifieke aandacht behoeven. 
Hierin komt de marktgerichte opstelling van de reclas-
sering bij uitstek tot uiting. Daarbinnen gelden echter 
weer de hierboven reeds aangegeven, in de uitgangs-
punten verankerde ondergrenzen: werken met 
agogische middelen, vanuit een nakomingsstrategie in 
plaats van een afschrikkings- of vergeldingsstrategie 
en binnen een verantwoorde mix van kerntaken. 

Een andere beperking wordt uiteraard gevormd 
door de beschikbare middelen. Het feit dat de reclas-
sering geen onbeperkte middelen ter beschikking 
staan, betekent dat — bij een kwalitatief gelijkblijvend 
aanbod — keuzes gemaakt zullen moeten worden. De 
onderlinge verwevenheid van de drie kerntaken laat 
niet toe dat ongebreidelde accentverschuivingen 
plaatsvinden binnen het totaal aan programma's. 
Teveel nadruk op een van de kerntaken zou het eigene 
van de reclassering aantasten. 

Slot 

Een uiteenzetting over de vernieuwde reclassering 
heeft jets hachelijks. De reclassering in breder 
perspectief heeft de bodem losgewoeld, dat maakt het 
water troebel. Je weet dat veel los zand zal worden 
afgevoerd, je weet alleen niet hoeveel en waar het 
weer neerslaat. Het jaar 1994 zal nog besteed worden 
aan loswoelen, waarbij vele partijen nog gevraagd 
wordt mee te werken. 
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Reclassering en 

Openbaar Ministerie 

Een dienstverleningsrelatie 

dr. D.W. Steenhuis* 

Inleiding 

In het O.M. is men druk doende de kwaliteit van de 
strafrechtelijke interventie te verbeteren. Het 
beleidsplan Strafrecht met beleid loopt op zijn eind 
(1995) en overal wordt geprobeerd met een laatste 
krachtsinspanning de ambitieuze doelstellingen van 
dat plan te halen. Met name de snelheid waarmee de 
straf op de zonde volgt, heeft — als cruciaal kwaliteits-
aspect — veel aandacht gekregen. De tijd tussen het 
eerste contact met de politie en de terechtzitting moet 
korter en kan korter. In tat van projecten overal in 
het land zijn kortere doorlooptijden inmiddels een 
feit. 

Merkwaardig genoeg stopt de belangstelling voor 
een snelle afdoening na het moment van de zitting. 
Wat er daarna, in het executietraject van de straf-
rechtsketen, op dit punt gebeurt lijkt niemand veel te 
kunnen schelen. Na het moment supreme van de straf-
procedure, de terechtzitting, verliest de gemiddelde 
juridische professional zijn belangstelling voor de 
zaak. De executie van het vonnis wordt goeddeels aan 
de administratie overgelaten. 

Gelukkig verandert deze situatie geleidelijk aan. 
Onder invloed van de activiteiten van het Landelijk 
Executie Overleg (LEO) neemt de interesse voor de 
executie toe. Sterker nog, het O.M. wil de execu-
tietaak, die hem krachtens art. 553 Sv. is opgedragen, 

* De auteur is procureur-generaal bij het Gerechtshof 
Leeuwarden. Hij dankt mr. B.W.M. van der Lugt en 
mevrouw mr. J.E. Huisman-Troost voor hun inbreng bij de 
totstandkoming van dit artikel. Dit artikel is opinierend van 
aard en heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie. 
Daarom is afgezien van het plaatsen van voetnoten en litera-
tuurverwijzingen. 
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terug. Niel dat die ons is afgepakt, veeleer is ze het 
O.M. ontglipt. 

Op het terrein van de geldboete betekent een grotere 
bemoeienis met de executie vooral een snellere 
uitvoering van het vonnis in IBIS (straks STRABIS) 
en, als geen betaling plaatsvindt, een vlottere arres-
tatie in het kader van de vervangende hechtenis. 1-let 
is verheugend om te constateren dat sommige 
parketten bezwaar maken tegen de invoering van 
STRABIS, omdat de daar gehanteerde termijnen 
aanzienlijk !anger zijn dan de termijnen die de 
parketten zelf al hebben gerealiseerd. Bij de gevange-
nisstraf betekent het, naast een veel intensiever 
contact met de Direktie Delinkwentenzorg en 
Jeugdbescherming, een veel snellere inzending van 
lopende vonnissen naar het Bureau Bijzondere 
Diensten (BBD), een snellere oproeping en een 
prompte arrestatie bij niet-melders. 

In het noordelijk ressort is per 1 april j.l. een 
experiment gestart waarin dit alles wordt gerealiseerd. 
De totale doorlooptijd, vanaf het eerste politiecontact 
tot het begin van de straf, wordt daardoor terugge-
bracht van circa vijfhonderd dagen (gemiddeld) tot 
circa honderdvijfentwintig dagen. Voor de derde 
hoofdstraf, de onbetaalde arbeid, zal de herwonnen 
ambitie van het O.M. vooral gevolgen hebben voor de 
relatie met de reclassering. 

Conflict 0.M.-reclassering 

Die relatie is verre van probleemloos. Tot nu toe 
hebben voortdurende conflicten, uiteenlopende ideolo-
giean en gebrek aan wederzijdse waardering nog niet 
tot een scheiding geleid, maar beide partijen bevinden 
zich, net als San Francisco, wel op een gevaarlijk 
breukvlak. Nog onlangs (mei 1993) stond er in livij 
Spraak een artikel onder de titel Vat is erger: 
Rapporteren aan het O.M. of gevangenisstraf?' Oat 
laatste kennelijk. G. Ploeg, NFR-beleidsmedewerker 
alternatieve sancties, suggereert in dit artikel dat 
rapporteren aan het O.M. erg is, maar dat het 
vermijden van een gevangenisstraf daar ruimschoots 
tegen opweegt. 

Uiteraard is de conflictueuze verhouding in belang-
rijke mate het gevolg van de verschillende taken die 
beide instanties in de strafrechtspleging hebben te 
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vervullen. Het O.M. is, krachtens art. 148 Sv., belast 
met de opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten. De reclassering vervult als private organisatie 
ten dienste van de bevoegde autoriteiten en instanties 
een aantal ondersteunende en uitvoerende activiteiten 
(art. 1 Reclasseringsregeling 1986). 

In de woelingen van de jaren zestig is de reclas-
sering echter veeleer de verdachte als klant van reclas-
seringswerkzaamheden gaan beschouwen dan 
genoemde autoriteiten (die overigens destijds haast 
per definitie verdacht waren). Het inzicht in de werke-
lijke relatie, namelijk opdrachtgever en opdracht-
nemer, verloor men uit het oog. De ideologie van de 
reclassering was die van het O.M. niet en zo ontstond 
geleidelijk aan een tamelijk oppositionele verhouding, 
waarin wederzijdse vooroordelen meer bepalend 
waren dan de zakelijke omgang met elkaar. De reclas-
sering zocht aansluiting bij de verdediging, voorzover 
ze zich niet reeds in haar dienst stelde. 

Het O.M. betichtte de reclassering van wijdlopige 
eenzijdigheid, met andere woorden ongecontroleerde 
informatie, soms slechts van de verdachte afkomstig; 
psychologiserende voorlichtingsrapporten, waarin de 
verdachte altijd wel het kind van een of andere 
rekening was geworden en veelal ongevraagd 
suggesties werden gedaan voor lichte(re) sancties, in 
plaats van in objectieve zin wijzen op de consequenties 
van bepaalde strafmodaliteiten voor de betreffende 
verdachte; rapporten die bovendien dikwijls (te) laat 
binnenkwamen; de reclassering vond het O.M. 
autoritair, afstandelijk, te weinig begaan met het lot 
van de verdachte enzovoort; het O.M. meende (ook 
uit de mond van de verdachte vaak gehoord) dat de 
reclassering er wel was wanneer dat (nog) niet nodig 
was (vroeghulp), maar verstek liet gaan op cruciale 
momenten (invrijheidstelling); de reclassering verweet 
het O.M. gebrek aan belangstelling voor de periode 
na de terechtzitting c.q. veroordeling. Ten slotte sprak 
het O.M. met enig dedain over de reclassering die om 
den brode de eerst aangehangen principes had 
verkwanseld, de controle op dienstverlening als 
`reclasseringswerkzaamheid' accepteerde, zulks in 
strijd met de destijds heersende ideologie, terwijl 
anderzijds de reclassering meende dat het O.M. deze 
nieuwe sanctie een nodeloos punitief karakter wilde 
geven. 
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Verbeteringen 

Uiteraard waren er, gezien de defensieve opstelling 
van beide `partijen' in dit 'conflict', alleen maar 
verliezers. Het O.M. liet de mogelijkheden onbenut 
om met behulp van de reclassering serieus inhoud te 
geven aan zijn executietaak van 553 Sv. en zag zich in 
de begin jaren tachtig een directe betrokkenhcid bij de 
uitvoering van de dienstverlening ontgaan. Voorts liet 
het O.M. zich de kaas van 't brood eten door de 
instelling van de Commissie Alternatieve Sancties, 
w2tarin rechters, reclasseerders en (zelfs) advocaten 
zitting hebben. De reclassering werd geconfronteerd 
met het verwijt van onvoldoende effectiviteit, 
eenzijdige opstelling en werd (mede) als gevolg 
daarvan met opeenvolgende bezuinigings- en reorgani-
satierondes geconfronteerd. 

Intussen is er, naar mijn mening, veel verbeterd. De 
kwaliteit van de voorlichtingsrapportage is sterk 
verbeterd. De rapporten zijn meer to the point en 
minder eenzijdig van toonzetting. De reclassering 
heeft zich gerealiseerd dat ze in veel gevallen door 
verdachten en veroordeelden werd gebruikt en heeft 
daartegen stelling genomen. 

De reclassering — via de bureaus dienstverlening — 
heeft zich ook een boven verwachting betrouwbare 
partner getoond bij de controle op de dienstverlening. 
AIleen met de uitvoering van de taak ex art. I4d Sr. 
(hulp en steun) blijft het — in de ogen van het O.M. — 
tobben. 

Gezagsverhoudingen 

Hoe moet het nu verder met de relatie tussen een 
O.M. dat zich nadrukkelijker met de executie, ook 
van de werkstraffen, wit gaan bemoeien en een reclas-
sering die zich bier inmiddels een eigen domein heeft 
veroverd? Als het aan eerdergenoemde Ploeg ligt 
wordt het moeilijk. 'Ik moet er niet aan denken dat 
het 0.M. heer en meester wordt op het terrein van de 
alternatieve sancties. Ik vrees dat het stratIcarakter 
dan gaat prevaleren boVen het resocialisatiedoel. Dan 
krijg je een aan gevangenisstraf identieke situatie'. 
Wie zei ook weer dat de dienstverlening een 
volwaardig equivalent (inclusief het stratIcarakter) was 
van die gevangenisstraf ? 
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Zoals gezegd heeft de reclassering een dienstverle-
nende rot ten opzichte van de justitiele autoriteiten. 
Ook op het terrein van de onbetaalde arbeid. Het is in 
dit kader niet zo interessant alle wetsbepalingen 
terzake na te lopen, maar de artikelen 22e, 22f Sr. 
alsmede 147 en 148 Sv. in hun onderlinge samenhang 
laten daarover geen twijfel bestaan. 

Krachtens art. 22e kan het O.M. inlichtingen 
inwinnen bij lichamen die werkzaam zijn op het 
gebied van de reclassering en art. 147 Sv. is daarbij 
van overeenkomstige toepassing. Dit artikel is ruim 
geformuleerd en wet met opzet, zo zegt de Memorie 
van Toelichting. Strafrechtsgeleerde Melai: 'Men gaat 
er vanuit dat het O.M. op grond van 553 Sv en art. 4 
RO belast is met de tenuitvoerlegging, doch anders 
dan bij de executie van een boete of een vrijheidsstraf 
het geval is, dient — zoals wij zullen zien bij 22f — het 
O.M. ook een oordeel te vellen over de wijze waarop 
de straf wordt of is ondergaan. (...) Door art. 147 van 
overeenkomstige toepassing te verklaren beschikt het 
O.M. over de bevoegdheid de reclassering de nodige 
opdrachten te geven'. 

Dat betekent niet dat het O.M. (en rechter) de 
hierarchische bazen zijn van de reclassering. Dat zijn 
ze, gezien het private karakter van de reclasseringsin-
stellingen, uitdrukkelijk niet. Ze zijn echter wet de 
functionele bazen. Het kan geen kwaad dat nog eens 
duidelijk te stellen omdat, als gevolg van diezelfde 
jaren zestig de neiging is ontstaan bestaande gezags-
verhoudingen, ook tussen organisaties, uit het oog te 
verliezen. 

Degenen die onder gezag stonden, accepteerden dit 
niet meer als jets vanzelfsprekends, en probeerden op 
te schuiven in de richting van de gezagsdrager; deze 
op zijn beurt werd bevangen door een zekere schuch-
lerheid om zijn gezag uit te oefenen en zo ontstonden 
er geleidelijk aan clusters van onduidelijke, quasi-
gezamenlijke verantwoordelijkheden. 

Dat gebeurde bij voorbeeld in de relatie O.M. en 
politie. De formele verhoudingen verdwijnen naar de 
achtergrond en worden pas geactiveerd wanneer er 
echt problemen zijn. In het kader van het `zwarte-
pieten' weet men dan opeens weer haarscherp hoe die 
ook alweer lagen. Mijns inziens heeft dit proces bij de 
IRT-affaire een belangrijke rot gespeeld. 
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O.M. is klant 

Ook in de relatie 0.M.-Reclassering zijn de 
(gezags)verhoudingen vervaagd. De reclasseringsmede-
werkers wilden zich primair als hulpverleners zien en 
niet langer als een dienstverlenend orgaan ten behoeve 
van de strafrechtspleging. Nevenschikking moest het 
wezen. Het O.M. heeft daartegen onvoldoende tegen-
wicht geboden. Het debat over klant en opdrachtgever 
gaat door tot op de dag van vandaag, waarbij 
sommigen menen dat de vraag wie klant is, door de 
reclassering zelf kan worden beantwoord. 

Voor de toekomstige verhouding tussen O.M. en 
reclassering lijkt vooral duidelijkheid mij van belang. 
Het O.M. is klant. Niet een O.M. dat weer ouderwets 
op zijn strepen moet gaan staan en vanuit de hoogte 
opdrachten moet geven, maar we! een O.M. dat 
vanuit cen grote betrokkenheid bij de dienstverlening 
in bepaalde omstandigheden gebruik maakt van zijn 
gezag. Die betrokkenheid is groeiende. Zo heeft het 
LEO zich gesteld achter de voorstellen van de depar-
tementale werkgroep Redesign, die een verdere 
uitbreiding van de dienstverlening bepleit. Niet alleen 
om nicer cellen vrij te maken voor gedetineerden die 
daar echt in thuis horen, maar ook vanuit het besef 
dat het opleggen van gevangenisstraf, indien enigszins 
mogelijk, vermeden moet worden. Van alle, circa 
twintigduizend, opgelegde onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen is nog steeds ruim twee derde korter 
dan zes maanden. Dat betekent dat er, in theorie, nog 
een enorm potentieel is voor de uitbreiding van de 
werkstraf, mits dat ook door alle betrokkenen, niet in 
de laatste plaats de justitiabelen, oprecht ervaren 
wordt als een — weliswaar minder ingrijpend, maar 
voorzien van een zichtbaar informerend en punitief 
karakter — alternatiel voor de korte, onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf. 

Het O.M. is doende na te gaan hoeveel kortge-
straften in de praktijk voor dienstverlening in 
aanmerking komen. Om het draagvlak in de samen-
!eying te behouden zal wel moeten worden nagedacht 
over de aard van de projecten, over de inhoud van het 
begrip `arbeid ten algemene nutte' en de omrekenings-
factor, met name bij mensen zonder werk. Het is toch 
vreemd dat de rcchter, die bij het opleggen van een 
geldboete zo nadrukkelijk rekening houdt met de 
draagkracht, bij de werkstraf nauwelijks rekening 
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houdt met de arbeidssituatie van de betrokkene. Er is 
net een onderzoek van het Criminologisch Instituut 
Groningen bekend geworden waarin schande wordt 
gesproken van het feit dat vrijheidsstraffen gemakke-
lijker en dus veelvuldiger worden opgelegd aan 
mensen die geen werk hebben. 

Dienstverlening is naar mijn mening een straf met 
een grote toekomst. Met name wanneer grotere 
aantallen dienstverleners in projecten zouden kunnen 
worden ingezet, zoals bij voorbeeld bij landschaps-
stichtingen. Daarvoor is bij die stichtingen zeker 
belangstelling, als ze er maar niet te veel `gedoe' van 
hebben. Dat betekent bij voorbeeld dat het dagelijks 
toezicht anders moet worden geregeld. Wellicht zelfs 
door opzichters vanuit Justitie. We hebben toch ook 
cipiers/bewaarders? Door het inschakelen van 
werklozen zouden hier twee vliegen in een klap 
kunnen worden geslagen. 

De reclassering doet er mijns inziens goed aan zich 
terzake flexibel en wervend op te stellen. Voor een 
goed gevulde orderportefeuille is het zaak terdege op 
de hoogte te zijn van de wensen van de afnemer van 
het `reclasseringsproduke: de controle op de dienst-
verlening, te weten het O.M. Als die afnemer 
ontevreden is, zal dat — hoe dan ook — leiden tot een 
afnemende vraag en tot pogingen om alternatieve 
aanbieders van het produkt te vinden, zoals de politie 
zich uit de markt heeft geprijsd door beveiligingsbe-
drijven. 	• 

Dat alles zal geschieden los van de ideologische 
opvattingen van waaruit de reclassering opereert. In 
die zin is het reclasseringswerk in veel sterkere mate 
een `marktprodukt' dan O.M. en reclassering zich tot 
op heden hebben gerealiseerd. Dienstverlening bij de 
dienstverlening, dat is waar het om gaat. 
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De reclassering in breder per-

spectief 

mr. N.J. Verhoef* 

In 1993 is in een uniek samenwerkingsverband 
tussen het ministerie van Justitie en de Nederlandse 
Federatie van Reclasseringsinstellingen een blauwdruk 
voor een vernicuwde reclassering uitgebracht. Daarin 
wordt op hoofdlijnen de visie op de toekomst van de 
reclassering geschetst. Kern van het voorstel tot 
vernieuwing vormt de totstandkoming van een lande-
lijke reclasseringsorganisatie met centrale sturing en 
decentrale uitvoering. 

Begin 1994 heeft de staatssecretaris van Justitie met 
de reorganisatievoorstellen ingestemd. Gestreefd 
wordt naar een nieuwe reclasseringsorganisatie die op 
1 januari 1995 van start gaat. 

In dit artikel wordt na een schets van de bestaande 
organisatie ingegaan op achtergronden en hoofdlijnen 
van de reorganisatie en op het invoeringstraject, in het 
perspectief van de nieuwe relatie tussen het ministerie 
en de reclassering. 

De bestaande organisatie 

De reclassering !evert een belangrijke bijdrage aan 
een zorgvuldige strafrechtspleging. De haar 
opgedragen zorg voor de justitiabelen wordt in de 
Reclasseringsregeling 1986 samengevat in drie 
kerntaken: 
— de voorlichting van bevocgde autoriteiten en 
instanties over, en 
— het verlenen van hulp en steun, rechtsbijstand uitge-
zonderd, aan personen die worden verdacht van of 
zijn veroordeeld wegens een stratbaar felt; 

* De auteur is als plaatsvervangend sectormanager reclasse-
ring verbonden aan de Directie Jeugdbescherming en 
Reclassering van het ministerie van Justitie. 
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— het voorbereiden en begeleiden van, het houden van 
toezicht op, het verschaffen van inlichtingen over, de 
uitvoering van de straf van onbetaalde arbeid ten 
algemene nutte als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder a, onder 3, van het Wetboek van Strafrecht. 

Met de uitvoering van dit takenpakket stelt de 
reclassering zich tot doel een bijdrage te leveren aan 
de verbetering van het sociaal functioneren van de 
justitiabele, daarmee aan zijn reIntegratie in de samen-
leving en daardoor aan het terugdringen van de 
recidive. De realisering van deze doelstelling bepaalt 
de plaats en de toegevoegde waarde van de reclas-
sering binnen de strafrechtsketen. 

De reclassering is een geprivatiseerde uitvoeringsor-
ganisatie. Zij wordt door het ministerie van Justitie 
gefinancierd en ressorteert voor wat betreft de depar-
tementale aansturing onder de directie 
Jeugdbescherming en Reclassering. Kenmerken van de 
bestaande reclasseringsorganisatie zijn de decentrale 
sturing en decentrale uitvoering: in ieder arrondis-
sement is een reclasseringsstichting verantwoordelijk 
voor het verrichten van reclasseringswerk. 

Op basis van contracten wordt een deel van het 
werk uitgevoerd door het Leger des Heils, de 
Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, verenigd 
in de Nederlandse Instellingen voor Verslavingszorg 
(NeVIV) en Hulp voor Onbehuisden (HVO) in 
Amsterdam. 

In de landelijke coordinatie wordt voorzien door de 
Nederlandse Federatie van reclasseringsinstellingen 
(NFR), waarin de stichtingen zijn verenigd. De NFR 
treedt namens de stichtingen op landelijk niveau als 
gesprekspartner van de minister op. De NFR draagt 
ook zorg voor betrokkenheid van de contractpartners 
bij de landelijke beleidsplanning, via landelijk overleg 
met NeVIV en Leger des Heils. 

De relatie tussen het ministerie en de reclassering 
speelt zich op twee niveaus af. De NFR geeft in een 
jaarlijks plan de landelijke beleidsprioriteiten aan. Dit 
plan wordt goedgekeurd door het ministerie en vormt 
de basis voor de jaarlijkse plannen van de reclasse-
ringsstichtingen. Na goedkeuring van de arrondisse-
mentale plannen door het ministerie vindt subsidietoe-
kenning per arrondissement plaats. 
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Hoofdlijnen van de reorganisatie 

Aanleiding 

In de afgelopen jaren vormden werkinhoudelijke 
ontwikkelingen en bestuurlijk-organisatorische 
knelpunten aanleiding tot herbczinning op de plaats 
en functie van de reclassering op het snijvlak van 
strafrechtspleging en samenleving. Binnen en buiten 
de reclassering werd geconstateerd dat de bestaande 
organisatie onvoldoende slagkracht, coordinatie en 
sturingsvermogen bezat om de gewenste verschui-
vingen in het takenpakket, innovatie en netwerkont-
wikkeling tot stand te brengen. De ontwikkeling in de 
samenleving en bij de overheid naar steeds meet 
denken en doen in termen van rendement en doelma-
tigheid dwongen ook de reclassering daaraan mee te 
doen, wilde zij een herkenbare bijdrage aan de straf-
rechtspleging blijven leveren. 

De door de reclassering zelf ervaren belemmeringen 
om adequaat te kunnen blijven functioneren werden 
bevestigd in een rapport van de Algemene 
Rekenkamer van december 1991. Het bestuur van de 
NFR zag daarin voldoende aanleiding tot instelling 
van een extern onderzoek naar bestuur en organisatie 
van de reclassering. De bevindingen van dit 
onderzoek van september 1992 waren onder meer dat: 
— de bestuursorganen van de NFR onvoldoende in 
staat zijn om het veld aan te sturen en de federatie 
naar buiten te profileren; 
— de organisatie van de reclassering een versnipperd 
beeld vormt; 
— aan de reclasseringswerkzaamheden op uiteenlo-
pcnde wijze inhoud wordt gegeven, zonder dat sprake 
is van de nodige samenhang; 
— de schaal van de arrondissementale organisatie te 
klein is om beleidsontwikkeling en vernieuwing 
effectief aan te pakken. 

Daarnaast versnelden twee ontwikkelingen het 
besluit om tc komen tot een nieuwe organisatie 
waarin beter geanticipeerd en gereageerd kan worden 
op veranderingen en ontwikkelingen waarmee de 
reclassering in de toekomst te maken krijgt. 

In november 1992 kondigde de staatssecretaris van 
Justitie cen bezuiniging op het reclasseringsbudget aan 
van ongeveer 10%. Deze bezuiniging moest primair 
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gevonden worden in de organisatie, met name in het 
niet uitvoerende werk van de reclassering, en per 1995 
zijn uitgevoerd. Inmiddels was bij de rijksoverheid de 
zogenaamde grote efficiency operatie van start gegaan. 
Deze operatie beoogde te komen tot de vorming van 
kleine kerndepartementen door het op afstand 
plaatsen van zelfstandige uitvoeringsorganen. De 
filosofie hierachter is dat de overheidsbemoeienis zich 
moet beperken tot het aansturen op hoofdlijnen. Ook 
binnen het ministerie van Justitie wordt deze koerswij-
ziging in de toekomstige relatie tussen ministerie en 
uitvoeringsorganen op het gebied van aansturing en 
controle uitgewerkt. Een en ander stelt eisen aan de 
interne bedrijfsvoering van het uitvoeringsorgaan, 
waaraan de reclassering thans niet geheel voldoet. 

Met het besluit van de NFR tot een reorganisatie 
van de reclassering over te gaan werd het startsein 
gegeven voor een ingrijpend traject van verandering 
en vernieuwing van werkinhoud, organisatie en 
cultuur. Voor de ontwikkeling van dit traject werd een 
projectstructuur opgezet, waarin reclassering en minis-
terie samenwerken. Deze samenwerking beoogde twee 
vliegen in een klap te slaan, te weten: snelheid en 
effectiviteit. Snelheid wordt bereikt doordat het minis-
terie zijn sturende en toetsende functie tijdens de 
reorganisatie-rit kan vervullen, effectiviteit wordt 
bereikt doordat de veranderende relatie tussen minis-
terie en reclassering aan beide kanten tegelijkertijd en 
onderling afgestemd kan worden aangepakt. 

De reorganisatievoorstellen zijn neergelegd in een 
blauwdruk: De reclassering in breder perspectief 
(augustus 1993) en vastgesteld bij besluit van de NFR 
van 21 december 1993. De staatssecretaris van Justitie 
heeft bij brief van 4 februari 1994 ingestemd met de 
hoofdlijnen van het reorganisatievoorstel. 

Doe en hoofdlijnen van de reorganisatie 

Doe van de reorganisatie is een flexibele marktge-
richte reclassering tot stand te brengen, die een 
zichtbare bijdrage kan leveren aan de integratie van 
de justitiabele in de samenleving. Om dit doe te 
bereiken, zonder afbreuk te doen aan een kritische 
benadering van haar omgeving, koos de reclassering 
voor een organisatie met daadkracht en besluitvaar-
digheid. Ook realiseerde men zich de noodzaak tot 
meer intensieve samenwerking binnen regionale 
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netwerken op maatschappelijk terrein en binnen de 
strafrechtsketen. Bij dit alles werd het kader bepaald 
door de opdracht om uitvoering te geven aan de 
opgelegde bezuiniging. Op basis van criteria als 
doelmatigheid, doeltreffendheid, besparing op niet 
uitvoerend werk kwam men haast als vanzelf uit op 
schaalvergroting. 

De inmiddels binnen de overheid ingezette ontwik-
keling rond de vorming van kerndepartementen met 
op afstand geplaatste zelfstandige uitvoeringsorganen 
gaf mede grond aan het besluit te komen tot een 
organisatie met centrale sturing en decentrale 
uitvoering: een landelijke reclasseringsorganisatie met 
een bestuur, met een centraal bureau onder leiding 
van een algemeen directeur, met vijf bureaus op 
hofressortniveau onder leiding van ressortdirecteuren 
en met uitvoering-units op het niveau van het arron-
dissement en de politieregio, geleid door unamanagers. 

Aan het gekozen organisatiemodel liggen de 
volgende argumenten ten grondslag: 
— een centraal geleide organisatie kan zich naar buiten 
toe beter profileren; 
— de positionering van de reclassering in de straf-
rechtsketen en naar de samenleving wordt duidelijker; 
— de opbouw van de organisatie sluit aan bij de wijze 
waarop de actoren in de strafrechtsketen zijn georga-
niseerd; 
— als gevolg van de hierarchische opbouw van de 
organisatie kan de aansturing van de reclassering 
worden verbeterd; 
— de organisatiestructuur biedt betere mogelijkheden 
voor slagvaardig en flexibel opereren; 
— de bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd 
zonder wezenlijke aantasting van het uitvoerend werk; 
— er kan een betere samenhang tot stand komen in 
inhoud en organisatie van het uitvoerend werk; 
— de continuiteit van reclasseringszorg in alle fasen 
van het strafproces kan in de nieuwe opzet beter 
worden geboden. 

Kenmerken toekomstige redassering 

Uitwerking van de geschetste hoofdlijnen zal een 
bedrijfsmatig opgezette reclasseringsorganisatie 
opleveren, waarin meer dan nu kan worden gewerkt 
op basis van vooraf gemaakte afspraken en beter kan 
worden ingespeeld op regionale prioriteiten. Cruciaal 
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in het reorganisatieplan is de voorgenomen herijking 
van de organisatie van het uitvoerend werk. Door de 
invoering van een integrale en planmatige werkwijze 
worden de condities geboden voor het aanbrengen 
van de nodige samenhang in de uitvoering van de 
kerntaken. Hiermee kan daadwerkelijk gestalte 
worden gegeven aan een geintegreerde benadering van 
`straffen en helpen'. 

Een ander belangrijk gegeven is de centrale sturing 
en organisatie van de nieuwe reclassering. Dit model 
zal zeker de gesignaleerde problemen inzake stuur- en 
daadkracht kunnen ondervangen; ook voldoet het aan 
de voorwaarde in het kader van sturen op afstand de 
relatie met het ministerie te beperken tot het lande-
lijke niveau. 

Al met al kan gezegd worden dat het voorliggende 
organisatiemodel inderdaad een breder perspectief kan 
bieden op inhoudelijk en organisatorisch terrein. De 
staatssecretaris gaat in zijn standpuntbepaling op 
beide aspecten in. Hij ziet de keuze voor een geinte-
greerd reclasseringsaanbod in de verschillende fasen 
van het strafproces vooral als middel voor een 
effectieve en efficiente uitvoering van de reclasserings-
activiteiten, waarmee de reclassering haar belangrijke 
bijdrage aan de strafrechtspleging op eigentijdse wijze 
kan realiseren. Ook de samenhang in de uitvoering 
van de kerntaken acht de staatssecretaris van 
wezenlijk belang. Hij stelt dat een evenwichtige 
verhouding tussen de taken een noodzakelijke voor-
waarde is voor het realiseren van de reclasseringsdoel-
stellingen: `Zonder onderzoek en voorlichting ont-
breken de belangrijkste aanzetten tot hulp en steun. 
Zonder hulp en steun zullen de taakstraffen een groot 
deel van hun effect verliezen.' Die samenhang is overi-
gens ook onontbeerlijk in het kader van de arron-
dissementale afstemming binnen de strafrechtsketen. 

De relatie tussen de nieuwe reclasseringsorganisatie 
en het ministerie zal worden gekenmerkt door een 
'contract-relatie' als grondslag van de jaarlijkse 
vaststelling van het voor de reclasseringsactiviteiten 
beschikbaar te stellen budget. Hiermee wordt bedoeld 
dat in het kader van de beleidscyclus afspraken 
worden gemaakt over de beleidsuitvoering, over de 
wijze waarop over de beleidsuitvoering rekening en 
verantwoording wordt afgelegd en over de wijze 
waarop de ministeriele inspectie het toezicht op de 
kwaliteit zal uitoefenen. 
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Met de NeVIV en het Leger des Hells zijn afspraken 
gemaakt over samenwerking op landclijk, ressortelijk 
en arrondissementaal niveau. Bij de verdere 
uitwerking van de afspraken zal een zo evenwichtig 
mogelijke verdeling van werkzaamheden voorop 
staan. 

Het invoeringstraject 

Voor de invoeringsfase heeft de projectorganisatie 
een plan opgesteld, waarin de voorbereiding van de 
nieuwe reclasseringsorganisatie in een aantal projecten 
wordt uitgewerkt. Het gestelde doe is om per 
1 januari 1995 een nieuwe landelijke reclasseringsorga-
nisatie te hebben, in een nieuwe juridische vorm en 
met een duidelijke missie; die missie luidt: 'De reclas-
sering organiseert structuur in het leven van straf-
rechtsklanten gericht op maatschappelijk 
aanvaardbaar gedrag en een plek in de samenleving'. 
Om dit doe te bereiken zal de inzet zijn: Ten reclas-
seringsorganisatie die ondernemend is en door zijn 
aanpak en resultaten een duidelijk gezicht, erkenning 
en de benodigde middelen zal afdwingen voor 
uitvoering van zijn missie. Een organisatie gericht op 
groei en kwaliteit.' 

'mulling sturen op afstand 

Concreet vorm en inhoud geven aan de nieuw 
ontstane verhouding tussen reclassering en het minis-
terie heeft al enige hoofdbrekens gekost. Die relatie 
moet passen binnen het grotere geheel van de koers-
wijziging van de relatie tussen overheid en uitvoerende 
organisaties op het gebied van aansturing en controle. 
Vervolgens moet die relatie vanuit de optiek van de 
directie Jeugdbescherming en Reclassering afgestemd 
zijn op de relaties met de andere onder de directie 
ressorterende velden. Een extra uitdaging daarbij 
vormt het gegeven dat de reorganisatie van de reclas-
sering het verst gevorderd is. Dit heeft als conse-
quentie dat in dit reorganisatietraject vele kwesties het 
eerst moeten worden opgelost, terwijI de gekozen 
oplossing precedentwerking kan hebben naar de 
andere reorganisatietrajecten. 

Gekozen is voor uitwerking van de afbakening van 
taken en bevocgdheden tangs de volgende lijnen: 
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— Beleid 
In de nieuwe relatie staan afspraken over de beleids-

uitvoering centraal. Het ministerie subsidieert dus niet 
langer reclasseringsactiviteiten op arrondissementaal 
niveau, maar stelt de voorwaarden waarbinnen de 
reclassering verantwoordelijk is voor de beleidsuit-
voering in den lande. De landelijke reclasseringsorga-
nisatie sluit contracten met de partners over te leveren 
produktie. Produktieplanning en beleidsprioriteiten 
worden vastgelegd in een jaarplan. Dit plan wordt 
getoetst door het ministerie en vormt de basis voor 
subsidietoekenning. Op dezelfde wijze vindt achteraf 
verantwoording en afrekening plaats: via een jaarplan 
dat door het ministerie wordt getoetst. 

— Beheer 
Het ministerie stelt het budget vast en zorgt voor de 

ontwikkeling, vaststelling en beheer van financiele 
normen en kengetallen en voert de controle op de ver-
antwoording. De reclassering doet voorstellen voor de 
budgetverdeling en legt financiele verantwoording af; 

— Inspectie 
De inspectie is vooral gericht op het verzamelen van 

kwalitatieve informatie over de waardering van de 
reclasseringsprodukten. 

— Communicatie 
Om te zorgen voor een goede samenhang tussen 

beleidsvorming en beleidsuitvoering wordt gewerkt 
aan een communicatiestructuur tussen de directie 
Jeugdbescherming en Reclassering en de reclassering, 
welke zal zijn afgestemd op de werkwijze binnen het 
departement. In dit opzicht gaat de directie een 
spilfunctie vervullen: daar komen alle lijnen bij elkaar; 
daar wordt gezorgd dat de uitvoeringsorganisaties 
waar mogelijk op dezelfde wijze worden aangestuurd 
op basis van vergelijkbare en meetbare gegevens. 

In de nieuwe relatie met de reclassering staan 
samenwerking en de zorg voor samenhang dan ook 
centraal. Daarmee wordt vorm gegeven aan een 
anticiperend beleid, met overleg en discipline als 
kenmerken van sturen. Wanneer we dit kunnen reali-
seren, zal een integrale beleidsvorming en beleids-
voering het resultaat van samenwerking blijken te 
zijn. Daar willen we naar toe! 
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Een breder perspectief? 

Enkele kanttekeningen 

prof. mr . H. Singer-Dekker' 

Aanleiding tot de voorgestelde rcorganisatic van de 
reclassering is de bezuiniging die door het ministerie 
van Justitie is opgelegd. Het is begrijpelijk en juist dat 
men bezuiniging allereerst wil bereiken door betere 
organisatic en efficientcr werken. Niettemin: onder de 
gegeven omstandigheden kan dit beginsel ook een 
gcvaar inhouden. De nieuwe organisatie zou toch wel 
eens wat duurder kunnen uitpakken dan het voorop-
gestelde bezuinigingsdoel toelaat. Dan gaat men de 
rcorganisatie aanpassen om de vereiste besparingen te 
bereiken. Dientengevolge kan men in een situatie 
tercchtkomen, waarin de niet logisch doorgetrokken 
reorganisatic opnieuw kosten gaat veroorzaken die 
men nu juist had willen vermijden, zodat de struc-
turcle bezuiniging niet wordt gehaald. Een andere 
mogelijkheid is dat de besparingen wel worden bereikt 
maar er van de beoogde verbetering van het werk niet 
veel terecht komt. lk vrees dat bij verwezenlijking van 
het aangeboden voorstel dit laatste het geval zal 
blijken te zijn. De bezuiniging zal we! doorgaan. Het 
ministcrie bepaalt immers hoeveel subsidie het wil 
verstrekken. Daarmee zal men het moeten doen, zo 
goed — of zo kwaad — als het gaat. 

Het oude model 

Was, afgezien van noodzakelijke bezuinigingen, 
reorganisatic nodig? 1k meen van wel. Onder het sinds 
1986 vigerende organisatiemodel was de eenheid in 
werkopvatting en in de aanpak van (nieuwe) taken 
niet gewaarborgd. Dc reclassering is een schakel in de 
strafrechtsketen. In het strafrecht geldt het beginsel 
van eenheid van rechtsbedeling. De reclassering heeft 
zich naar dit beginsel te voegen. 

* De auteur is emeritus hoogleraar strafrecht. 
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Dat betekent niet, dat er geen onderlinge verschillen 
mogen voorkomen. Dat mag wel. Maar deze 
verschillen moeten het gevolg zijn van verschillen in 
omstandigheden, zoals deze in de verschillende delen 
van het land kunnen voorkomen (verschillen in aard 
en omvang van de criminaliteit, mentaliteit van de 
bevolking, mogelijkheden van de politie en dergelijke). 
Verschillen mogen niet voorkomen doordat men bij 
de reclassering onderling uiteenlopende ideeen heeft 
over werkopvatting en taak van de reclassering of 
over wat van de reclasserings-maatschappelijk werker 
(hierna te noemen: medewerker) kan worden verlangd. 

De organisatie bestaande uit negentien arrondisse-
mentale stichtingen die tezamen een vereniging 
vormen met een landelijk bureau en een landelijke 
directeur, waarborgde de noodzakelijke eenheid niet 
voldoende. In de vereniging vocht iedere stichting 
toch zoveel mogelijk voor zichzelf. Achteraf bezien is 
het nog verwonderlijk wat desondanks is tot stand 
gebracht. Uiteindelijk stuurde het ministerie aardig bij 
door middel van hantering van de subsidiekraan. 
Daarbij kwam, dat iedere stichting afzonderlijk haar 
begroting moest laten goedkeuren door het depar-
tement. Dat was ook niet bevorderlijk voor de 
eenheid. Minst genomen kon ieder stichtingsbestuur 
het gevoel hebben dat de andere stichtingen 
`smoesden' met het departement. Wat in ieder geval 
niet, althans niet voldoende, tot stand is gebracht, is 
eenheid in werkopvatting en taakaanvaarding van de 
verschillende medewerkers. 

Het voorgestelde model 

Volgens het nieuwe model worden de stichtingen 
opgeheven en daarmee tevens hun vereniging. Er 
komt een Zelfstandig Bestuurs-Orgaan (ZBO), dat bij 
de wet in het leven geroepen en geregeld wordt. 
Daarbij zal onder meer moeten worden vastgelegd: de 
organisatie van dit nieuwe lichaam, de bevoegdheden 
zowel van het geheel als van de samenstellende delen, 
de verhouding tot andere reclasseringsinstellingen 
zoals Leger des Heils, HVO en CAD's en natuurlijk 
ook de verhouding tot het ministerie van Justitie. 

De organisatie is gedacht als een geheel met een 
centraal bestuur van zeven leden, die volgens het 
rapport van hoog niveau moeten zijn en deskundig op 
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het terrein van management en financien. Dat bestuur 
dient to functioneren als Raad van Toezicht en Advies 
en dient zich te beperken tot hoofdlijnen. Daarom 
delegeert het bestuur een groot deel van zijn taken en 
bevoegdheden aan de directeur van de reclasseringsor-
gatnisatie. 

Van de algemeen directeur lopen de lijnen naar vijf 
ressortsdirecteuren, wier ambtsgebied samenvalt met 
het hofressort. Onder hun verantwoordelijkheid valt 
het feitelijke werk, dat ingebed blijft binnen eon 
arrondissement-annex-politieregio. Het blijft 
ingekaderd in teams. Het aantal teamleden wordt 
vergroot van (in het algemeen) acht tot (met enige 
uitzonderingen) elf leden. leder team heeft, zoals reeds 
lang het geval was, een coordinator, in de toekomst 
unit-manager te noemen. Die unit-managers hebben 
tezamen de dagelijkse leiding van het werk in het 
arrondissement. De verschillende werkportefeuilles 
worden over deze managers verdeeld, maar zij zullen 
rouleren. Het is de bedoeling dat het ministeric het 
geld voor de gehele reclassering doet toekomen aan 
het centrade bestuur, dat het vervolgens over de vijf 
hofressorten verdeelt. Deze verdelen op bun beurt de 
benodigde gelden weer over de teams in hun ressort. 
De algemeen directeur overlegt natuurlijk veel met de 
vijf ressortsdirecteurcn. 

De nieuwe organisatie heeft voordelen. De lijnen 
worden duidclijker. Er is meer waarborg voor een 
gelijkmatige ontwikkeling. Het gehele personeel komt 
in dienst van de nieuwe organisatie. Dat schept meer 
promotiekansen, meer mogelijkheid ook om terecht te 
komen op de plaats waar men zijn sterke kanten het 
beste kan ontplooien. Het rapport vermeldt, dat het 
personeel bereid moot zijn tot job rotation. Dat lijkt 
mij zeer toe te juichen. Men dient elkaars werk te 
kennen en, indien noodzakelijk, over to kunnen 
nemen. Dat is bevorderlijk voor eon goede samen-
werking. Men moot zijn eigen work ook kunnen relati-
veren. lk heb echter ook kritiek. 

Kritiek 

De uitgangspunten 

Het rapport is geschreven vanuit eon wijze van 
denken, die eon exactheid suggereert, die niet kan 
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worden waargemaakt. De redenering vanuit de 
'markt' lijkt mij principieel onjuist. Het consequente 
gebruik van begrippen die zijn ontleend aan het 
economische marktbegrip kunnen bij dit werk niet 
worden gehanteerd. Wie het rapport leest krijgt bij 
iedere aan het marktmechanisme ontleende term de 
neiging zich af te vragen wat daarmee is bedoeld. Wat 
is bij voorbeeld `klantgericht werken'? De maatschap-
pelijk werker zal wellicht aan zijn clienten denken. 
loch wekt het rapport de indruk, dat bij de term 
`klantgeriche eerder is gedacht aan de rechterlijke 
macht die voorlichtingsrapporten vraagt en 
taakstraffen oplegt, waarbij van de reclassering iets 
wordt verwacht. Wat betekent hier `resultaatgeriche 
en wat is het `produke?. Ik vermoed, dat met de 
laatste term is bedoeld: 'de justitiabele die geresociali- 
seerd moet worden'. Maar hoe moet men dat resultaat 
dan meten? Men wenst, neem ik aan, goede resultaten 
te hebben. Hoe stelt men dat vast? Is men tevreden 
wanneer 95% van de opgelegde taakstraffen vlot 
wordt afgewerkt, dat wil zeggen dat de client regel-
matig aanwezig is geweest, enige belangstelling heeft 
getoond en tijdens het volbrengen van de taak 
voorzover kan worden vastgesteld niet heeft gerecidi-
veerd? Geeft dat werkelijk inzicht in de toekomstige 
ontwikkeling van de justitiabele? Gaat het hier niet 
vaak om een schijnaanpassing? Moeilijk te beant-
woorden vragen. 

Wat betekent hier in vredesnaam de term `marktge-
voeligheid'? Door wie wordt die 'markt' eigenlijk 
gevormd. Het rapport constateert bij voorbeeld dat 
`ingespeeld wordt op de marktvraag dat er meer op 
basis van afspraken wordt gewerkt, dat capaciteits-
inzet en doorlooptijd worden geevalueerd op hun 
effect'. Dat hier een aantal wenselijkheden wordt 
geformuleerd is duidelijk, maar van wie komen die? 
Van het grote publiek? Het lijkt onwaarschijnlijk dat 
dit hier is bedoeld. Maar van wie dan we!? Van wie 
anders dan van de overheid, gepersonifieerd in leden 
van de rechterlijke macht, het ministerie van Justitie 
en van het parlement. 

Het lijkt mij aannemelijk dat bedoeld is: de reclas-
sering moet zich meer dan tot dusver is geschied, 
controleerbaar opstellen; zij moet zich toegankelijk 
tonen voor veranderde inzichten met betrekking tot 
reactie op strafbaar gedrag; zij behoort bereid te zijn 
mee te werken bij de tenuitvoerlegging van• 
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taakstraffen die door dc overheid, blijkens haar subsi-
diebeleid, zijn aanvaard. Zij zal zich in het algemeen 
wat duidelijker, misschien ook wat harder, moeten 
opstellen. 

Maar dat alles heeft weinig of niets te maken met de 
economische markt. Geen reclasserings-maatschap-
pelijk werker kan zich permitteren zich zelfstandig te 
vestigen. Hij zou brodeloos zijn, omdat or op de 
markt geen koopkrachtige vraag is naar zijn aanbod 
van werkzaamheden. Die vraag wordt gecreeerd door 
de overheid, omdat deze het tot haar taak rekent deze 
dienst aan to bieden en zelfs in haar wetgeving met dit 
aanbod rekening te houden. Zij biedt de mogelijkheid 
van reclassering om een aantal redencn aan. 

Ten eerste omdat zij gelooft 'chit het helpt', al is het 
resultaat moeilijk aantoonbaar. Ten tweede omdat de 
taakstraf goedkoper is dan de gevangenis, terwijl zij in 
een aantal gevallen niet tot een slechter resultaat leidt 
en ook minder schadelijk is dan de gevangenisstraf. 
Ten slotte omdat zij een humane overheid wit zijn, die 
de burger, die met de strafrechter in aanraking komt 
of dreigt to komen tengevolge van omstandighcden 
die meestal niet (gcheel) aan hem zelf te wijten zijn, 
wil helpen zich beter aan te passen. Juist omdat het 
bier gaat om een goer!, waarin door de markt niet 
wordt voorzien, treedt de overheid ten aanzien van die 
markt corrigerend op. Dat betekent ondermeer, dat de 
kosten van dit goed voor rekening van die overheid — 
dat wil zeggen van de belastingbetaler — komen. Het 
zou wel aanbevelenswaard zijn, dat ronduit wordt 
gesteld dat de medewerkers zich dit moeten realiseren 
in plaats van zich op te stellen alsof zij absoluut niets 
met de overheid to maken hebben — hetgeen nogal 
eens het geval lijkt te zijn. 

De organisatie 

Waarom gaat het nu eigenlijk? lk meen dat hot 
antwoord is: het gaat erom, dat het werk dat door de 
medewerkers wordt verricht, zo succesvol, zo efficient 
en zo controleerbaar als mogelijk is, gedaan wordt. 
Onder succesvol wordt hier vcrstaan: voor zover als 
maar mogelijk is leidend tot reffitegratie van de justi-
tiabele in onze samenleving. De gehele reorganisatie 
dient gericht te zijn op dit doe!. 

Om te wetcn hoe men moet reorganiseren moet men 
eerst weten wat het werk inhoudt. Het rapport is naar 
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mijn mening in deze opdracht maar voor de helft 
geslaagd. Het geeft namelijk wel een opsomming van 
de kerntaken van de reclassering, en het doet dat naar 
mijn smaak goed. Deze taken zijn volgens het 
rapport: onderzoek en voorlichting aan de justitiele 
instanties, verlenen van hulp en steun aan de justi-
tiabele en het ontwikkelen en verzorgen van 
taakstraffen. Ook het medewerken aan de gefaseerde 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, waarbij 
werk buiten de gevangenis en het volgen van allerlei 
cursussen een onderdeel van de tenuitvoerlegging 
kunnen gaan vormen, wordt in het rapport als taak 
van de medewerker gezien. 

Het rapport verzuimt echter aan te geven welke 
eigenschappen van de medewerkers moeten — en 
mogen — worden geeist, welke speciale problemen 
voor de medewerker aan de vervulling van zijn taak 
verbonden zijn en op welke wijze de medewerker moet 
worden begeleid. Het rapport wekt de indruk alsof de 
justitiabele te vergelijken is met een te repareren auto. 
Men kijkt wat eraan mankeert, maakt een overzicht 
van hetgeen eraan gedaan moet worden, schat hoeveel 
tijd daarmee gemoeid is en hoeveel de onderdelen 
kosten, maakt vervolgens een kosten-baten analyse en 
beslist daarop of hij nog een reparatie waard is. Zo ja, 
dan volgt aan het slot van de behandeling een test van 
alle onderdelen en daarmee is de klus geklaard. 

Maar de justitiable is in geen enkel opzicht te verge-
lijken met een auto. Hij is een mens, dat wil zeggen, 
een vat vol tegenstrijdigheden, moeilijk te 
doorgronden, in veel opzichten onvoorspelbaar in zijn 
reacties en nooit helemaal in te schatten. Aan dit 
speciale probleem, namelijk de ongrijpbaarheid van de 
mens aan wie de reclasseringsopdracht moet worden 
vervuld en daarmee de onmogelijkheid van tevoren de 
omvang vast te stellen van het te verrichten werk met 
betrekking tot een bepaalde justitiabele, wordt in dit 
rapport geen aandacht besteed. Het komt mij voor, 
dat het reclasserings-maatschappelijk werk een 
werksoort is die in sterke mate in een een-op-een 
relatie wordt verricht. Natuurlijk komt tegenwoordig 
veel groepswerk voor, met name bij de taakstraffen, 
maar de wijze waarop de taakstraf moet worden 
ingevuld en de uitwerking van dit type straf op de 
justitiabele zal toch vaak afhangen van diens speciale 
relatie tot een bepaalde medewerker. Bij de 
voorlichting is de een-op-een relatie nog duidelijker. 
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• Een probleem is dat de diverse takken van weten-
schap, die de misdaad tot voorwerp van onderzoek 
hebben, zoals de criminologie en de forensische psy-
chologie en -psychiatric, nog weinig zijn gekomen tot 
een aanbod van een geIntegreerd instrumentarium ten 
behoeve van de reclassering. De diagnostiek van het 
strafbare felt — wat betekent dit feit in het leven van 
deze persoon en hoe kunnen wij wat fout ging redres-
wren — blijft toch in hoge mate een zaak van intunie, 
mensenkennis en ervaring van de medewerker. 
Experimenten zijn er genoeg, maar min of meer 
algemene aanvaarde kennis omtrent de aanpak van 
delinquentie is nog niet in ruime mate aanwezig. De 
medewerker wordt nog weinig ondersteund door 
algemeen aanvaarde technieken en instrumenten. In 
zekere zin is de persoon van de medewerker zijn 
voornaamste instrument. Bovendien wordt hij of zij 
belemmerd door het feit, dat moet worden gewerkt 
binnen het kader van het strafrechtelijk regiem, 
waarmee ook andere doeleinden worden nagestreefd 
dan de reIntegratie van de justitiabele. 

Ten slotte: het resultaat van alle inspanning is niet 
allecn moeilijk tc voorspellen, het is ook mocilijk te 
meten. De reclassering heeft in de loop der jaren 
nogal wat goodwill verloren. In het rapport wordt dit 
ruiterlijk toegegevcn. Geconstatcerd wordt 	er bij 
de samenleving en bij de justitielc autoriteiten twijfel 
te bespeuren (valt) ten aanzien van de 
doeltreffendheid van het reclasseringswerk'. Dit wordt 
in het rapport toegeschreven aan het feit 'dal ... de 
reclasseringswerker het beeld oproept, dat het (indivi-
duele) belang van de client prevaleert boven het 
maatschappelijk belang'. 

Volgens mij speelt hier innerlijke onzekerheid en 
ook een gevoel van onvermogen bij de reclasserings-
medewerkers een grote rol. Ook cen zekere afkeer om 
met andere instanties in een netwerk samen te werken 
en cen soms enigszins vijandige houding ten opzichte 
van de organen van Justitie kunnen, naar ik vcrmoed, 
grotendeels worden verklaard uit deze onzekerheid. 
De maatschappelijk werker is gericht op het werken 
met mensen, die meestal defecten vertonen in hun 
sociaal functioneren en die vaak een zeer beperkt 
incasseringsvermogen hebben. De medewerker ervaart 
het optreden van de Justitie-organen soms als storend. 
Voor vele medewerkers is het moeilijk aanvaardbaar, 
dat in onze samenleving een aantal onderling 
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conflicterende krachten werken die toch ieder een 
eigen functie hebben. Het gevaar van te sterke 
identificatie met de client, die veelal een reeks van 
uiterst trieste ervaringen achter de rug heeft, is altijd 
aanwezig. Hierbij komt, dat aan de medewerkers van 
de reclassering vaak minder status wordt toegekend 
dan aan vele andere functionarissen in de straf-
rechtelijke keten. Dat kan het gevolg zijn van hun 
uitstraling maar misschien ook van een weinig 
adequate opleiding. Terecht wordt dan ook in het 
rapport veel aandacht besteed aan opleiding tijdens 
het dienstverband. 

Tot welke conclusie leidt dit alles? Volgens mij tot 
de volgende. De reclasseringsmedewerker heeft veel 
begeleiding nodig en vooral veel hulp van ondersteu-
nende diensten. Dan wordt hij bevrijd van werk dat 
hem afhoudt van zijn eigenlijke — zeer moeilijke — 
opgave, namelijk het begeleiden van de justitiabele. 
Het opzetten van een netwerk bij voorbeeld behoort 
niet tot zijn taak; het gebruik maken van het 
bestaande netwerk daarentegen wel. Maar het 
opbouwen ervan, het gladstrijken van wederzijds 
onbegrip en animositeiten, het in gang zetten van 
gezamenlijke acties, behoort tot het werk van de 
manager. 

Nu werkt men al sinds jaar en dag met teamcoordi-
natoren die, volgens het rapport, meer de trekken 
moeten krijgen van een manager. Die 'unit-managers' 
zullen dit werk dan moeten doen. Maar hoe wil men 
dat dan organiseren? In ieder arrondissement zijn 
minstens twee unit-managers. Volgens het rapport 
moeten de taken over deze managers worden verdeeld. 
Die taken moeten ook nog rouleren. De personen op 
de andere knooppunten van het netwerk zullen dus te 
maken krijgen met meer dan een figuur. Dat is 
normaal voor zover het de gewone gang van zaken in 
het netwerk betreft. Maar als het gaat om het recht-
zetten van hetgeen niet goed functioneert en het 
opbouwen van nieuwe relaties zou er volgens mij een 
andere figuur aan te pas moeten komen. Het rapport 
leidt tot de conclusie dat de ressortsdirecteur dan zal 
moeten optreden. Nu zullen die ressortsdirecteuren al 
veel werk hebben om samen met de centrale directeur 
de reclassering in het land te runnen. Die centrale 
figuur is immers niet voldoende op de hoogte van de 
plaatselijke situatie. Veel beter zou het zijn, wanneer 
de arrondissementen hun directeur behouden en de 
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teams hun coordinator. De arrondissementsdirecteur 
kan dan fungeren als trait d'union tussen de ressortsdi-
recteur en de tearncoOrdinatoren en bovendien als 
vast aanspreekpunt in het arrondissementale netwerk. 
Wil het netwerk werkelijk een factor van betekenis 
worden, dan zullen op de knooppunten mensen 
aanwezig moeten zijn, die elkaar goed kennen en 
vertrouwen, maar die tegclijk ook hun eigen 
medewerkers met hun sterke en zwakke kanten goed 
doorzien. Zo'n sfeer van wederzijds inzicht en 
vertrouwen bouwt men slechts op, wannecr men 
gedurende langere tijd bijna dagelijks met elkaar te 
rnaken heeft. Dan voelt men bij klachten al gauw aan 
waar de schoen wringt. Dan ook is een sfeer gekweekt 
waarin plooien kunnen worden gladgestreken, veran-
deringen tot stand worden gebracht en nieuwe vormen 
van sarnenwerken worden geentameerd. Dat veronder-
stelt niet alleen grondige kennis van wat Cr omgaat in 
eigen kring, maar tegelijk ook een zeker overwicht op 
en afstand van de eigen mensen. De unit-managers 
staan daarvoor enerzijds te dicht bij hun eigen team 
en kunnen anderzijds door derden te gemakkelijk 
tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Slotbeschouwing 

Het probleem waarvoor de samenstellers van het 
rapport stonden laat zich raden. De voorgestelde 
organisatie lijkt zeer wel geeigend om meer lijn in het 
werk te brengen, mits men aan de voet van de organi-
satie genoeg krachten inzet. Maar er moet nu eenmaal 
worden bezuinigd. Men is kennelijk uitgegaan van het 
kwijtraken van 19-5=14 directeuren. Die mogen niet 
weer ergens in de organisatie terugkomen, want dan 
wordt het voorgeschreven bedrag aan bezuiniging niet 
gehaald. Naar ik meen zal het gevolg zijn, dat er door 
de voorgestelde reorganisatie in de uitvoering van het 
werk niet zo heel veel verandert. Het bestuur is 
volgens het rapport slechts gedacht als Rand van 
Toezicht en Advies met kennis van management en 
financien. Een lichaam dus dat slechts 'op afstand' 
bestuurt en zich niet bemoeit met de problemen van 
alledag. De centrale directeur zal heel veel overleg 
moeten plegen met de ressortsdirecteuren en deze 
zullen zeer goed en zo objectief mogelijk moeten 
worden voorzien van informatie uit het veld. Aileen 
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dan kan men komen tot richtlijnen en voorschriften 
die aansluiten op de werkelijkheid en die door de 
individuele medewerker in praktijk kunnen worden 
gebracht. 

Het lijkt niet waarschijnlijk, dat de ressortsdirec-
teuren nog veel tijd zullen hebben voor de arrondisse-
mentale netwerken met hun vele problemen en 
probleempjes, die toch serieus moeten worden 
behandeld om tot een `werkbare' situatie te komen. 
Het gevaar bestaat, dat tussen de unit-managers een 
zekere rivaliteit ontstaat ten aanzien van de vraag wie 
in het arrondissement de lakens uitdeelt. Formeel zijn 
ze gelijkgerechtigd maar het valt haast niet te 
vermijden, dat op den duur toch een van hen als de 
informele leider gaat optreden. Het lijkt erop dat de 
samenstellers van het rapport dat gevaar wel hebben 
gezien. Het voorstel de `portefeuilles' te laten rouleren 
is waarschijnlijk voortgekomen uit de wens dat gevaar 
te bezweren. Maar men moet iemand een taak 
opdragen omdat deze degene is, die deze taak het 
beste kan vervullen. Een bepaalde taak heen en weer 
schuiven om animositeiten te voorkomen lijkt mij 
vragen om moeilijkheden. Wanneer onder de directe 
leiders van de werkenden op het uitvoerende vlak 
onduidelijkheid heerst voor wat betreft hun taak en 
verantwoordelijkheid, ziet men vaak dat de uitvoe-
renden hun eigen weg gaan. Hoe zouden zij ook 
anders kunnen. De portefeuilles wisselen en iedere 
unit-manager geeft aan een bepaalde taak weer een 
anders getinte inhoud. Ook de verantwoordelijkheid 
van de unit-manager verliest aan inhoud bij wisseling 
van de portefeuille waarvoor hij verantwoordelijkheid 
moet dragen. Sommige situaties groeien nu eenmaal 
langzaam. Men kan altijd zeggen: 'dal is ontstaan 
toen een ander die taak uitoefende'. In zulke situaties 
gaan de uitvoerenden op hun eigen kompas varen. 
Die biedt immers de meeste zekerheid. Daarom zal op 
de plaats waar de medewerker zijn werk verricht, naar 
ik vrees, hij of zij nagenoeg zo vrij blijven als tot 
dusver het geval is geweest, om zijn vooringenomen 
standpunten te handhaven. 

Ik kom terug op hetgeen in de inleiding op dit 
artikel is gesteld. De noodzaak tot bezuiniging zou er 
wel eens de oorzaak van kunnen zijn, dat er veel 
minder van de `centrale aansturing' die volgens het 
rapport noodzakelijk is, terecht komt dan men wil 
doen geloven. De kans lijkt mij groot dat wij over een 
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jaar of tien zuchtend zullen moeten constateren, dat er 
van al die taakstraffen en die gefaseerde tenuitvoer-
legging van de vrijheidsstraf ook at weer niet veel is 
terechtgekomen. Dan staan we opnieuw voor de 
keuze: weer een organisatiebureau crop zetten, dat 
voor veel geld opnieuw moet gaan uitzoeken waar de 
schoen wringt of de justitiabele gewoon terug naar de 
gevangenis. 1-let is aan de lezer uit te maken welke 
loplossing' het meest waarschijnlijk is. 

Noot 

' De reclassering in breder 
peopectief Blauwdruk vastgesteld 
op 28 juli 1993 onder verantwoor-
delijkheid van een projectgroep, 
samengesteld uit bestuursleden 
van de Nederlandse Federatie van 
Reclasscringsstichtingen en 
ambtenaren van het ministerie 
van Justitie. 
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Van verslavingsreclassering 

naar justitiele verslavings-

zorg 

mr. dr. R.H.L.M. Bovens en 
cirs. M.J. Hoekstra* 

Inleiding 

In de nieuwe reclasseringsorganisatie die vanaf 
1 januari 1995 van start moet gaan, is een zelfstandige 
positie ingeruimd voor de Consultatiebureaus voor 
Alcohol en Drugs (CAD's) als uitvoerders van het 
reclasseringswerk voor verslaafde justitiabelen. Om 
ervan verzekerd te zijn dat dit werk in kwantitatieve 
en in kwalitatieve zin op een bevredigende wijze 
gedaan wordt, sluit de nieuwe reclasseringsorganisatie 
een contract met de NeVIV (Nederlandse Vereniging 
van Instellingen voor Verslavingszorg) als koepelorga-
nisatie van (onder meer) de CAD's. Daarmee 
verdwijnt de directe relatie tussen de individuele 
CAD's en de commune reclassering, althans waar het 
de verantwoording van de produktie betreft. 

Hoewel met deze tussen het ministerie van Justitie, 
de NFR en de NeVIV gemaakte afspraken een einde 
lijkt gekomen aan discussies met betrekking tot het 
bestaansrecht van de CAD's als reclasseringsorgani-
saties, blijft het de vraag of de nu gekozen constructie 
helemaal recht doet aan de omvang en inhoud van de 
activiteiten die CAD's te bieden hebben in justitieel 
kader. Vanuit de optiek van de verslavingszorg maakt 
reclassering deel uit van een breder pakket van zorg, 
dat betiteld zou kunnen worden als 'Justitiele 
Verslavingszorg'. De Nederlandse verslavingszorg 
kenmerkt zich toch al door een bij uitstek breed-
sponge benadering: interventies op het gebied van 
geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, gezond-
heidsvoorlichting en -opvoeding, educatie en training, 
justitiele dienst- en hulpverlening worden aangewend 

* De auteurs zijn als respectievelijk algemeen stafmedewerker 
en directeur verbonden aan de Nederlandse Vereniging van 
Instellingen voor Verslavingszorg te Utrecht. 

Naar justitiele verslavingszorg 47 



om de problematiek van gebruik en misbruik van 
alcohol, legale en illegale drugs en kansspelverslaving 
aan to pakken. Op het perspectief van de justitiele 
verslavingszorg komen wij aan het einde van het 
artikel nog terug. 

Eerst willen wij kort stilstaan bij de historische 
ontwikkeling van datgene wat de verslavingszorg zelf 
betitelt als verslavingsreclassering (NVC, 1991) om 
vervolgens in te gaan op de inhoud hiervan. Wie is de 
doelgroep van verslaafden en hoe wordt deze 
afgeperkt? Wat is het specifieke nut van verslavingsre-
classering? Welke rol speelt de verslavingszorg in 
recente ontwikkelingen zoals de groei van 
taakstraffen, het regeringsbeleid met betrekking tot 
dwang en drang en de vermindering van overlast on 
de ideeen van staatssecretaris Kosto over de invulling 
van de detentie? 

Ontstaan en huidige positie verslavingsreclassering 

De specifieke aandacht voor verslaafden in het justi-
tiele veld heeft eon geschiedenis van zo'n honderd 
jaar. Aan het einde van de negentiende eeuw 
ontstonden een groot aantal verenigingen voor drank-
bestrijding (ffirankween en geheclonthouding. Dit 
past in de strijd tegen sociale misstanden, waarbij de 
alcohol eon niet geringe rol speelde. Vanuit deze 
feitclijk preventieve invalshoek ontstond ook 
aandacht voor de gebruiker. Uit de drankbestrijding 
groeide het zogenaamde creddingswerkl. In dezelfde 
periode werd de aandacht bij de berechting en 
bejegening van de gevangenen verlegd van de daad 
naar de dader. Beide humaniserende bewegingen 
kwamen samen en legden de grondslag voor de reclas-
seringstaken van de verslavingszorg. De introductie 
van voorwaardelijke straffen on van de mogelijkheid 
voorwaarden op to leggen bij in vrijheidstelling of 
kwijtschelding van straffen leidde tot de toezicht- on 
voorlichtingstaken van de reclassering. 

Toen in 1905 con eerste subsidieregeling voor reclas-
seringswerk van het ministerie van Justitie tot stand 
kwam maakten de organisaties van geheelonthouders 
on drankbestrijders daar dankbaar gebruik van om de 
door hen opgezette hulpverleningsactiviteiten van geld 
on een officiele status to voorzien. Zo ontstonden de 
cerste consultatiebureaus (Brijder, 1979). Na de 
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Tweede Wereldoorlog werd dit, nog steeds onder de 
hoede van Justitie, uitgebouwd tot een heel het land 
overspannend netwerk van CAD's. Pas in 1978 nam 
het ministerie van Volksgezondheid het primaat van 
de financiering over. Tot de herstructurering van de 
reclassering in 1986 was er een ongedeelde 
geldstroom. In 1988 gingen WVC en Justitie uiteen en 
werd de gezamenlijke regie beeindigd. 

Het is opvallend dat onverenigbaarheid van justi-
tiele activiteiten en (geestelijke) gezondheidszorg 
binnen een en dezelfde instelling nooit gebleken is. Op 
gezette tijden, vooral in de jaren twintig en de jaren 
zeventig is de koppeling tussen `reddingswerk' en 
`reclasseringswerle, respectievelijk tussen `behandeling' 
en `straffen' of 'hulpverlening' en `overlastbestrijding' 
wel binnen en buiten de verslavingszorg in discussie 
gebracht, maar steeds hebben de evidente voordelen 
van de combinatie uit oogpunt van een integrale 
probleem-aanpak de doorslag gegeven. 

Internationaal is de combinatie van (geestelijke) 
gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en 
reclassering binnen een instelling uniek. Ook in 
Nederland zelf zijn er nauwelijks andere voorbeelden 
van sectoroverschrijdende arrangementen, die zo ver 
gaan. 

De CAD's hebben als reclasseringsinstellingen een 
opvallend constante ontwikkeling doorgemaakt, zeker 
in vergelijking met de commune tak van de reclas-
sering die tegenwoordig om de vijf a tien jaar een 
ingrijpende herstructurering te beurt valt. Dit laatste 
had wel invloed op hun positie: bij de herstructurering 
van 1982 tot 1986 moesten de CAD's hun reclasse-
ringserkenning bijna prijsgeven. De politiek hoot 
echter het op stroomlijning van de structuur uitzijnde 
ministerie terug. Er kwain een contractpartner/onder-
aannemer constructie, waarin de verslavingszorg en de 
commune reclassering zich met moeite schikten 
(Hoekstra, 1988). 

In 1991-1993 gingen er stemmen op bij de algemene 
reclassering om de aan de reclassering opgelegde 
bezuinigingstaakstelling op te lossen door het werk en 
budget van de CAD's over te nemen. Ook toen 
ontbrak daarvoor het politieke draagvlak. Het relatief 
succesvolle Nederlandse drugbeleid, dat in belangrijke 
mate op de samenhangende aanpak van volksgezond-
heids- en justitie-aspecten steunt en waarin de versla-
vingszorg een sleutelpositie vervult, moet overeind 
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blijven. Na de opkomst van de drugproblemen vanaf 
het begin van de jaren zeventig vraagt een explosie 
van gokverslaving eind jaren tachtig bovendien inten-
sieve inzet van de verslavingszorg. Afbouw van de 
justitiele taken zou contra-produktief zijn. Al die tijd 
speck een rol dat er eon duidelijke en constante vraag 
naar gespecialiseerde CAD-diensten is bij politic, 
0.M., rechterlijke macht en gevangeniswezen en dat 
de kwaliteit en produktiviteit van het reclasse-
ringswerk van de CAD's relatief hoog scoren. 

De doelgroep 

Definitie 

Het definieren van de doelgroep voor de versla-
vingsreclassering is een ingewikkelde bezigheid. Het 
begrip `verslaving' is niet eenduidig en wordt in het 
algemeen binnen de verslavingszorg breed gennerpre-
teerd. Het gaat in bite om alle problemen met en/of 
tengevolge van het overmatig gebruik van middelen 
(waartoe ook het kansspel gerekend mag worden). Er 
is sprake van problematisch gebruik wanneer dit een 
bepalende (problemen veroorzakende) rol speelt in het 
dagelijks leven op bij voorbeeld een of meer van de 
volgende terreinen: persoonlijk functioneren, gezin/ 
relaties, scholing/werk/vrijetijdsbesteding, huisvesting 
en financien (Schouten, Ten Have ca., 1994). 

Dit betekent, dat de verslavingsreclassering ook tot 
haar doelgroep rekent diegenen die vanwege (regel-
matig) excessief gebruik, ook al er is geen sprake van 
lichamelijke of psychische afbankelijkheid, met 
Justitie in aanraking komen. Een voorbeeld hiervan 
vormen overtreders van art. 26 WVW (rijden onder 
invloed). Eon deel van deze populatie bestaat uit 
mensen die de oplossing voor sociale of psychische 
problematiek zoeken in het gebruik van alcoholische 
dranken. 

Selectie 

De verslavingsreclassering heeft met het gegeven te 
maken dat sinds de Reclasseringsregeling 1986 de 
doelgroep ettelijke malen groter is dan op budgettaire 
gronden kan worden geholpen. De selectie van de 
clienten voor de verslavingsreclassering geschiedt nu 
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nog door de stichtingen reclassering en wordt niet 
altijd bepaald door overwegingen van inhoudelijke 
aard. 

Een van de meest gehanteerde uitgangspunten is, 
dat reeds bij een instelling bekende clienten in het 
bestand van die instelling blijven. Herselectie en 
overdracht vinden nauwelijks plaats. Binnen de versla-
vingsreclassering heeft dit herhaaldelijk geleid tot 
onvrede. Regelmatig worden CAD's geconfronteerd 
met clienten (ook in het kader van hun GGZ-taak) bij 
wie ontdekt wordt dat zij reeds lang bekend zijn bij de 
commune reclassering, maar bij wie verslavingsproble-
matiek niet vroegtijdig genoeg herkend of aangepakt 
is. Ook dreigt er een kunstmatige scheiding te 
ontstaan tussen drug- en alcoholclienten, omdat van 
drugclienten eerder gevonden wordt dat zij een specia-
listische benadering vereisen en dus erkend wordt dat 
de verslavingszorg zich hiermee bemoeit, terwijl men 
bij alcoholverslaafden binnen de algemene reclassering 
eerder het idee heeft voldoende kennis en vaardigheid 
in huis te hebben om een adequaat hulpaanbod te 
kunnen doen (zie ook Leuw, 1989). 

In de nieuwe reclasseringsorganisatie wordt door 
een onafhankelijke, in samenspraak met de drie 
reclasseringsorganisaties aangestelde selecteur bepaald 
wie er in principe klant wordt van de verslavingsre-
classering. Dit betekent dat inhoudelijke criteria 
moeten worden opgesteld op basis waarvan de 
betreffende selecteur zijn of haar keuze kan bepalen. 
Vooruitlopend hierop is in het kader van het voor een 
periode van vier jaar (1991-1995) afgesloten landelijk 
contract tussen NFR en NeVIV een aantal experi-
menten opgezet en geevalueerd door het Nederlands 
Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NcGv, 
1994). 

De experimenten zijn uitgevoerd in de arrondisse-
menten Middelburg, Zwolle en Rotterdam en worden 
gekenmerkt door een meer systematische opzet van de 
selectie- en verwijzingsprocedures. In Middelburg 
wordt gewerkt met een aparte selectie-commissie, 
bestaande uit een vertegenwoordiger van de stichting 
reclassering en een medewerker van het CAD. De 
verdeling van de clienten vindt plaats op basis van 
gegevens, verkregen uit de vroeghulp en uit het 
proces-verbaal. In Zwolle is een aparte `netwerkcoor-
dinator' aangesteld die alle aanvragen voor voorlich-
tingsrapportage doorneemt en selecteert, rechtstreeks 
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naar afzonderlijke werkers binnen de teams. Dit 
verhoogt de efficiency van het werk. 

In Rotterdam ten slotte worden aan de hand van 
uitgebreide selectie-instrumenten gokclienten verdeeld 
over de verschillende mogelijkheden van hulp die bij 
verschillende instellingen verspreid aanwezig zijn. 
Binnenkort worden de resultaten van dit project 
bekendgernaakt. Duidelijk is nu al dat het project 
relevante gegevens oplevert voor de toekomstige 
selectie-procedure. De speciaal voor de drie experi-
menten ontwikkelde selectie-criteria blijken in de 
praktijk goed hanteerbaar. Voornaamste knelpunten 
zijn de niet (tijdige) aanlevering van informatie, de 
voor dit doel gebrekkige registratie bij de politie en de 
onvoldoende bereidheid tot overdracht van clienten 
na herselectie. Ook wordt de aansluiting van de 
(eerste) reclasseringswerkzaamheden op een 
vervolg(hulp)aanbod vaak node gemist. Een van de 
oorzaken hiervoor is dat de vroeghulp te weinig 
gezien wordt als startpunt voor verdere hulpverlening, 
maar meer geldt als een vorm van crisisinterventie. 

Nu blijkt dat onder andere vroeghulpdossiers een 
schat aan informatie opleveren en een goede basis 
vormen voor het beoordelen van welk programma 
geschikt is voor de client, is het spijtig dat deze client 
inmiddels nit beeld is, mede vanwege het vaak onver-
plichtende karakter van dit vervolgaanbod. Hier 
liggen kansen voor de ontwikkeling van taakstraffen 
of andere vormen van een meer verplichtend 
hulpaanbod (detentievervangende behandeling). 

Werkwijze van de verslavingsreclassering 

De CAD's voeren in principe alle reclasseringstaken 
uit voor hun doelgroep (Van Laanen, 1992). Het zijn, 
in tegenstelling tot de commune reclassering, instel-
lingen met tamelijk omvangrijke multi-disciplinaire 
staven met naast maatschappelijk werkers gedragswe-
tenschappelijke en medische disciplines. De zestien 
CAD's hebben in totaal ruim honderd vestigingen. 
Alle CAD's beschikken over specialisten op het gebied 
van preventie en voorlichting. De meeste grote CAD's 
zijn onderdeel van een verslavingscentrum, dat ook 
klinieken en maatschappelijke opvangvoorzieningen 
exploiteert. De anderen werken daarmee in circuit-
verband zeer nauw samen. Tot de lidinstellingen van 
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de NeVIV behoren thans centra met vierhonderd 
vijfhonderd personeelsleden. Op enkele uitzonderingen 
na zijn er geen aparte reclasseringsteams, maar wordt 
het reclasseringswerk als integraal onderdeel van de 
begeleiding en behandeling meegenomen. Wel zijn er 
steeds meer medewerkers voor specifieke reclasserings-
taken, zoals het PRW en de Alcohol Verkeer 
Cursussen. 

Organisatie 

Voorop staat dat de verslavingsreclassering het 
bekende integrale pakket aan reclasseringsmiddelen 
inzet, dat ook door de andere reclasseringsinstellingen 
wordt gebruikt (onderzoek en voorlichting, verlenen 
van hulp en steun en ontwikkelen en verzorgen van 
taakstraffen). Zoals gezegd wordt de reclasseringstaak 
uitgeoefend naast de preventie-, consultatie- en 
begeleidings- en behandeltaken die voortvloeien uit de 
maatschappelijke opvang- en de GGZ-taken. Dit heeft 
als voordeel dat de reclassent zonder wisseling van 
hulpverlener een verdergaande begeleiding of behan-
deling kan ontvangen indien dat is gendiceerd. 
Reclasseringswerk vloeit als het ware naadloos over in 
verslavingshulpverlening. Het opereren zowel op het 
terrein van volksgezondheid als op dat van de reclas-
sering heeft bovendien als voordeel dat de kennis en 
vaardigheden op beider gebied op peil kan blijven. 
Een medewerker die zich uitsluitend met reclasserings-
taken bezighoudt, loopt het gevaar zijn of haar 
specifieke verslavingsdeskundigheid te verliezen. 

Aan deze constructie is echter ook een nadeel 
verbonden. Het werkveld van de reclassering en van 
de verslavingszorg zijn turbulente werkvelden. Als 
reclasseringswerker in de verslavingszorg dient men 
zich voortdurend en intensief op de hoogte te stellen 
van een groot aantal ontwikkelingen. Wets- en rechts-
kennis, kennis van ontwikkelingen in het strafrecht en 
de rechtshandhaving zijn onontbeerlijk. Kennis van 
trends in het gebruik van psychotrope stoffen al 
evenzeer. 

Projectmatig werken 

In de verslavingsreclassering wordt de hulpverlening 
geconfronteerd met clienten, die op meerdere levens-
gebieden tegelijk problematisch functioneren. 
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Daarnaast is het kenmerk van de verslavingsproble-
matiek dat zij multicausaal is. Biologische, sociale, 
psychische, culturele, economische en andcre 
algemeen maatschappelijke factoren blijken in nauwe 
samenhang de problematiek te bepalen. Dit geldt ook 
voor de veel voorkomende combinatie van verslaving 
en crimincel gedrag. 

Clienten komen vaak binnen met een individueel 
gerichte vraag, bij voorbeeld in het kader van 
voorlichtingsrapportage. Te makkelijk wordt daarbij 
over het hoofd gezien, dat daarachter vaak een 
complexere problematiek schuilgaat die deze client 
met andere verslaafden gemeenschappelijk heeft. 

De hulpverlening dient dit te onderkennen en 
aangepaste strategieen te ontwikkelen. Door het 
opzetten van projecten en hulpvcrleningsprogramma's 
met meerderc doelstellingen, gericht op meerdere 
samenhangende problemen van meer d an Oen client, 
kan worden ingespeeld op de multi-causale achter-
grond en complexc oorzaken en gevolgen van deze 
grocpen clienten. 

De verslavingszorg staat projectmatig vormcn van 
reclasseringshulpverlening voor waarbij in preventieve 
of `curatieve' zin, gericht op een welomschreven 
gedeelte van de doelgroep, een samenwerkingsproject 
tussen hulpverleningsinstellingen wordt opgezet met 
het doel een integrale hulpvcrlening te bieden. Dit is 
een vorm van hulpverlening waarbij in principe op 
alle met elkaar samenhangende problcemgebieden bij 
de client met eon hulpaanbod wordt gereageerd en dus 
niet slechts op een of meer deelgebieden. 

Projectmatig werken is cen werkwijze die in ieder 
geval gehanteerd zou moeten worden bij clienten die 
wel worden aangeduid met de term: `chronische justi- 

, tiabelen'. Deze blijken geen haat te hebben bij indivi-
duele hulpverlening. Ook de strafrechtelijke maatre-
gelen hebben weinig effect op het gcdrag van doze 
delinquenten. Ze zijn verslaafd en veclal allochtoon 
van de tweede en derde generatie. 

Een deel van deze groep clienten wordt momenteel 
reeds benaderd binnen de vroeghulp-interventiepro-
jecten. Hiervan is het Amsterdamse straatjunken-
project van de Jellinek in het politiedistrict 
Warmoesstraat het meest bekende voorbeeld. Aan 
deze en andere projecten zullen wij hieronder 
aandacht besteden. 
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Relevante ontwikkelingen 

Drang op maat 

Steeds meer wint de opvatting veld, dat de 
bestrijding van het verslavingsprobleem en de 
daarmee voor de maatschappij gepaard gaande 
overlastproblematiek een integrale aanpak vereist. 
Daartoe heeft de NeVIV in 1993 een project gestart 
onder de noemer Drang op maat (Lemmers, 1993). 
Twee hoofdzaken zijn in dit plan te onderscheiden. In 
de eerste plaats vraagt een effectieve bestrijding van 
het probleem om een meer planmatige aanpak. Dat 
wil zeggen dat alle onderdelen van hulpverlening en 
interventie gericht dienen te zijn op een van tevoren 
bepaald eindresultaat. De onderscheiden onderdelen 
van dit pakket dienen dan ook goed op elkaar aan te 
slui ten. 

Om een voorbeeld te noemen: een voorlichtings-
rapport aan de rechterlijke macht dient niet op 
zichzelf te staan, maar dient gekoppeld te worden aan 
een (uitvoerbaar!) plan van aanpak. Of een ander 
voorbeeld: een detentievervangende klinische behan-
deling dient zorgvuldig voorbereid te zijn op een 
drugvrije afdeling in een penitentiaire inrichting dan 
wel in een reeds lopend ambulant contact. 

In de tweede plaats dient een oplossing gevonden te 
worden voor het probleem, dat er te weinig (op 
verslaafden toegesneden) woon- en werkmogelijk-
heden zijn na de behandeling. IDe kans op terugval is 
juist daardoor groot, zeker als men bedenkt dat deze 
clienten zonder resocialisatie vaak weer in hetzelfde 
milieu terechtkomen als waaruit zij willen ontsnappen. 
De NeVIV beijvert zich voor het creeren van meer 
maatschappelijk herstel-voorzieningen en voor het 
openbreken van algemene voorzieningen voor 
verslaafden. 

Vroeghulp-interventieprojecten 

In het kader van het Drang op maat-project passen 
de zogenaamde vroeghulp-interventieprojecten (VIP). 
In navolging van het Amsterdamse Straatjunken-
project zijn inmiddels in Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht, Groningen, Arnhem, Heerlen, Eindhoven en 
Hilversum projecten ontwikkeld, waarbij een harde 
kern van criminele verslaafden (vier antecedenten in 
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het afgelopen jaar) voor de keuze worth gesteld om 
zich te laten behandelen Of te gaan zitten. 

Een van de voornaamste kenmerken die deze 
projecten gemeenschappelijk hebben is een uitgebreid 
clientvolgsysteem binnen de registratie. De betreffende 
groep wordt dicht op de huid gezeten, waarbij over 
crirninele antecedenten, hulpvragen en de stand van 
zaken in het hulpproces uitgebreid informatie wordt 
verzameld. Stukje bij beetje wordt gepoogd de situatie 
van de client te verbeteren waarbij telkens het justitie-
contact wordt benut om drang op de betrokkene uit 
te oefenen om hieraan mee te werken. Voorwaarde is 
wel dat het hulpverleningspakket zo compleet 
mogelijk is, omdat bekend is, dat deze mensen bij te 
weinig ondersteuning snel weer terugvallen in hun 
oude gedragspatroon. Het streven is dat in 1995 in 
alle grote en middelgrote steden in Nederland een 
vroeghulp-interventieproject bestaat. 

Drugvrije afilelingen 

Ook al wordt door bovenstaande intensieve aanpak 
binnen de vroeghulp gepoogd de instroom in het 
gevangeniswezen zoveel mogelijk te beperken, vast 
staat dat de penitentiaire inrichtingen te maken 
blijven krijgen met een grote groep verslaafde delin-
quenten. In de afgelopen jaren was dit naar schatting 
de helft van de gedetineerdenpopulatie 
(Geneeskundige Inspectie, 1992). In de praktijk blijkt, 
dat het vrijwel onmogelijk is om de penitentiaire 
inrichtingen in Nederland vrij te houden van drugs. 
Dit heeft het gevangeniswezen reeds sinds het begin 
van de jaren tachtig doen besluiten tot een apart° 
aanpak op zogenaamde drugvrije afdelingen (DVA's). 

Bekend is dat de detentie een belangrijk moment 
kan zijn in het leven van een verslaafde om zijn 
(verslaafde) bestaan eens te overdenken en te pogen 
hier veranderingen in aan te brengen. Zonder onder-
steuning lukt dit gewoonlijk niet en zeker niet in een 
omgeving die niet drugvrij is. Daarom wordt in toene-
mende mate de mogelijkheid gecreeerd om de detentie 
te ondergaan op aparte afdelingen met een apart 
regime. De voornaamste kenmerken van deze 
afdelingen zijn urinecontroles op bijgcbruik en veel 
consequente aandacht van een team, bestaande uit 
inrichtingspersoneel en reclasseringswerkers vanuit de 
verslavingszorg. De inhoud van het programma- 

56 	Justitiele Verkenningen, jrg. 20, nr. 4, 1994 



aanbod op de afdelingen dient te worden gezien als 
voorbereiding op verdere behandeling elders. De 
eerste resultaten zijn hoopgevend, althans op de 
kortere termijn (Van den Hurk, Schippers en Breteler, 
1994): naar verhouding meer verslaafden stromen 
door naar de vervolghulpverlening. 

Het ministerie van Justitie streeft ernaar het aantal 
drugvrije afdelingen in Nederland (momenteel 12 met 
ruim 250 cellen) uit te breiden. Dit past ook in de 
plannen van Staatssecretaris Kosto met betrekking tot 
de werkzame detentie (ministerie van Justitie, 1994). 
Hierin is plaats ingeruimd voor een bijzondere 
benadering van specifieke doelgroepen, zoals 
verslaafden. Momenteel wordt ook onderzocht of 
afdelingen, waar verslaafde gedetineerden ongevraagd 
geplaatst worden, een bijdrage kunnen leveren aan 
een vermindering van de problematiek. De doelstel-
lingen op deze afdelingen gaan minder ver, ze dienen 
eerder gezien te worden als een voorbereiding op de 
`eigenlijke DVA. 

Taakstraffen 

Een van de belangrijkste topics in een veranderende 
reclasseringsorganisatie vormt de ontwikkeling en 
inbedding van de taakstraffen. De CAD's hebben 
inmiddels een uitgebreide ervaring op dit vlak in de 
vorm van de Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's), de 
cursussen voor veroordeelde en vervolgde rijders 
onder invloed. lets minder bekend, maar toch sterk in 
ontwikkeling zijn de projecten Preventie 
Alcoholgerelateerde Delicten (PAD). Zowel de AVC's 
als het PAD zijn wetenschappelijk onderzocht en in 
min of meerdere mate succesvol gebleken (Leuw, 
1992; Bovens, 1991; Den Otter, 1992; Bovens en 
Timmerman, 1992). 

Het nadeel is, dat het uitvoeren van deze cursussen 
geen directe oplossing vormen voor het cellentekort. 
Alleen rijders onder invloed met een hoog adem-
alcoholgehalte en een royaal strafblad zouden zonder 
AVC voor een detentie in aanmerking zijn gekomen. 
Op termijn spelen de cursussen natuurlijk wel een rol 
bij het beperken van de instroom in het gevangenis-
wezen vanwege het preventieve karakter. 

Samen met de commune reclassering wordt 
momenteel een langerdurende leerstraf voorbereid, 
waarin ook substantieel aandacht besteed wordt aan 
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risicogebruik. Ook vindt er een orientatie plaats over 
mogelijke participatie van de verslavingszorg in het 
programma van de Dagtrainingscentra van het Leger 
des Hells. Een andere leerstraf die in voorbereiding is 
is het project Gokken en della, bedoeld voor exces-
sieve gokkers. Dcze leerstraf bestaat uit minimaal tien 
groepsbijeenkomsten en een vorm van intensief reclas-
seringstoezicht. Daarnaast worden in toenemende 
mate vanuit de verslavingsreclassering projccten 
opgezet voor moeilijk plaatsbare dienstverleners, zoals 
het Bo.sprofect in Ede, het Tuinbouwproject van het 
CAD Limburg en het werkproject van het Centrum 
Maliebaan in Austerlitz. 

Bij de ontwikkeling van taakstraffen kan de versla-
vingszorg dankbaar gebruik maken van de kennis die 
opgedaan is binnen de zogenaamde maatschappelijk 
herstel-voorzieningen. Dit zijn leer-, werk- en woon-
rehabilitatie-projecten voor via methadon gestabili-
seerde druggebruikers, of voor clienten in de laatste 
fase van ambulante of klinische behandeling. 

Preventie 

Zoals reeds nit de ontwikkeling van de AVC's en 
het PAD is gebleken, is de verslavingszorg een 
voorstander van het inzetten van het instrument 
preventie als wapen in de criminaliteitbestrijding. Er 
bestaan aparte preventie-afdelingen bij de CAD's. 
Daarbij is de ervaring opgedaan, dat preventie een 
nuttige aanvulling is op de overige functies binnen de 
verslavingszorg en daar in veel gevallen sterk 
bevruchtend op heeft gewerkt. De ontwikkcling van 
de AVC's bij voorbeeld is geschied vanuit de 
preventie-afdelingen van de CAD's en heeft een sterk 
uitstralingseffect naar de ontwikkeling van 
leerstraffen. 

Op zijn beurt heeft de preventie-functie van de 
CAD's een verrijking ondergaan vanuit de kennis en 
ervaringen die ingebracht worden vanuit de hulpverle-
nings- en reclasseringsactiviteiten van de versla-
vingszorg. Binnen de verslavingszorg wordt het dan 
ook een logische ontwikkeling gevonden dat op het 
departement van Justitie de afdeling 
Jeugdbescherming en Reclassering en de Directie 
Criminaliteitspreventie fuscren. 
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Conclusies 

Wij zijn in het voorafgaande ingegaan op zowel 
inhoudelijke als de organisatorische evolutie van de 
verslavingsreclassering. Hier volgen enkele samenvat-
tende conclusies. 

De verdere inhoudelijke ontwikkeling 

De verslavingsreclassering maakt reeds een aantal 
jaren een ontwikkeling door van het sec uitvoeren van 
de kerntaken van de reclassering (vroeghulp, 
rapportage) naar een meer resultaatgerichte, 
planmatige manier van werken waarbij alle diverse 
deskundigheden en disciplines binnen de versla-
vingszorg worden ingezet. Bij de ontwikkeling van de 
leerstraffen zijn dat de preventie-afdelingen van de 
CAD's, bij de vroeghulpinterventie-projecten en de 
overige taakstraffen is dat het gehele hulpverlenings-
en begeleidingspakket van de ambulante instellingen, 
bij detentieroutes ook de intramurale verslavingszorg. 
Een belangrijke ontwikkeling is ook de begeleiding 
van verslaafden op de drugvrije afdelingen in de 
penitentiaire inrichtingen. 

De orgunisutorische inbedding 

Wat begon met een combinatie van reddingswerk en 
reclassering groeide uit tot een gespecialiseerde variant 
van reclassering voor specifieke doelgroepen, ingebed 
in circuits voor verslavingszorg met multifunctionele, 
professionele instellingen, die naast hun reclasse-
ringswerk een breed pakket van zorgfuncties en 
preventietaken vervullen en gefinancierd worden met 
middelen van Justitie, zorgverzekeraars en gemeenten. 

Hirsch Ballin en Kosto begonnen hun regeringspe-
riode met de nota Recht in beiveging (ministerie van 
Justitie, 1990), waarin alcohol niet, drugs nauwelijks 
en gokverslaving helemaal niet voorkomen. Er werd 
op dat moment kennelijk voorbijgegaan aan het feit, 
dat zeker de helft van de criminaliteit hieraan gerela-
teerd is en dat de aanpak van de verslavingsproble-
matiek aan de vraagzijde strategisch cruciaal is om 
criminaliteit te voorkomen en om de druk op het 
strafrechtsapparaat te verminderen. 

De bewindslieden hebben dit inmiddels wel 
onderkend. Op het eind van hun mandaat is de 
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`verslavingsfactor' opvallend terug in de politieke 
aandacht. Vooral het dwang en drang-beleid heeft 
hoge politicke prioriteit en zal naar het zich laat 
aanzien cen stormachtige ontwikkeling doormaken 
(ministerie van WVC, 1993). 

Ondcr de noemer `overlastbestrijding' worden de 
komende jaren extra middelen vrijgemaakt van zestig 
miljoen, ongeveer een kwart van wat nu in de totale 
verslavingszorg omgaat. Met name de intramurale, 
semimurale en poliklinische verslavingszorg en andere 
uit de AWBZ gefinancierde voorzieningen voor 
geestelijke volksgezondheid krijgen nieuwe taken en 
financiele impulsen. Zoals hierboven geschetst zijn dat 
vaak dezelfde verslavingscentra die ook CAD's, 
inclusief hun reclasseringstaken exploiteren. De 
NeVIV heeft dan ook eind 1993 een projectplan voor 
een samenhangende en goed gecoordineerde aanpak 
vanuit de verslavingszorg ingediend (Lemmers, 1993). 

Het is uitdrukkelijk de bedocling dat de grotere 
gemeenten, die tcgenwoordig de hoofd-financiers zijn 
van de ambulante verslavingszorg de plannen voor de 
overlastbestrijding voorbereiden en bij de rijks-
overheid indiencn. Voor het eerst is dit ook het geval 
voor de aanvragen van de AWBZ-betaalde versla-
vingszorg en overige GGZ. Er is een interdeparte-
mentale stuurgroep gevormd voor centrale sturing van 
dit programma, van de ministeries van Justitie, WVC 
en Binnenlandse Zaken. Bij de NeVIV ondersteunt 
een projectleider de ontwikkelingen. Het ligt voor de 
hand dat op het lokaal en regionaal niveau het 
driehoeksoverleg een zware stem krijgt. 

Reclassering is bij dit alles cen onderdecl. Maar de 
verslavingszorg zal gczien het onderwerp en door haar 
positie in het netwerk, haar multifunctionele karakter 
en multi-disciplinaire samenstelling En de naar 
gemeenten gedecentraliseerde regie een veel centralere 
rol kunnen en moeten spelen dan de commune reclas-
sering. 

Men kan zich zelfs afvragen in hoeverre de versla-
vingszorg de reclassering, in het begin van de 
twintigste eeuw gebruikt als opstap voor professioncle 
ontwikkeling en overheidsfinanciering, aan het 
ontgrocien is. Tot aan de jaren negentig was er sprake 
van een gelijke tred met de commune reclassering met 
betrekking tot de inhoud van het reclasscringswerk. 
Sinds de intensivcring van onderwerpen als detentie-
vervangende behandeling, het oprichten van voorzie- 
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ningen als het Intercultureel Motivatie Centrum van 
de Jellinek in Amsterdam ten behoeve van verslaafde 
justitiabelen en het in toenemende mate inzetten van 
een breder pakket aan interventie-middelen lijkt de 
term lustitiele Verslavingszorg' meer geeigend voor 
de wijze waarop de verslavingszorg haar justitiabele 
clienten benadert. 

Bij het afscheid nemen van de twintigste eeuw is dit 
wat ons betreft de noemer voor de vermoedelijk dan 
(helaas) nog steeds noodzakelijke interventies op het 
snijvlak van strafrecht, gebruik en misbruik van 
middelen, verslaving, en de daarmee samenhangende 
geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. 

Direct hiermee verbonden kan men ook de vraag 
stellen of in het licht van bovenstaande ontwikke-
lingen aansturing vanuit Justitie zelf, in samenspraak 
met de andere betrokken departementen, niet meer 
geeigend zou zijn dan aansturing vanuit de nieuwe, 
gecentraliseerde commune reclasserings-structuur. 

Literatuur 

Bovens, 
Rijders onder invloed beInvloed 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 
1991 
Bovens, R.H.L.M., 
H. Timmerman 
Eindrapport Follow-up onderzoek 
Project Preventie 
Alcoholgerelateerde Delicten 
PAD) 
Assen, CAD Drenthe, 1992 
Brijder, K. 
De hulpverlening aan verslaafden 
in de historie 
In: Amerongen, R. van (red.), 
MM of nicer alcohol, Alphen aan 
de Rijn, Samson, 1979, pp. 13-31 
Bureau Geneeskundige Inspectie 
Jaarverslag 1991 
's-Gravenhage, ministerie van 
Justitie, 1992 
Hoekstra, M.J. 
Moet de verslavingszorg gereclas-
seerd worden? 
In: Fijnaut, C.J.C.F. (red.), 
Reclassering: Horizon 2000, 
Arnhem, Gouda Quint, 1988, 

pp. 221-232 
Hurk, A.A. v.d., Schippers, 
G.M. e.a. 
Drugvrij door detentie? 
Eindrapport Evaluatie drugge-
bruikers in detentie' 
Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1994 
Laanen, H.A.M. van 
Verslavingsreclassering; handboek 
voor het (CAD)reclasseringswerk 
Rotterdam, Boumanhuis/ Utrecht, 
NVC, 1992 
Lemmers, J.F. 
Werkplan Drang op maat; opera-
tionalisering van dwang en drang 
met betrekking tot de hulpverlening 
aan verslaafden 
Utrecht, NeVIV, 1993 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden 
's-Gravenhage, ministerie van 
Justitie, 1989 
Leuw, Ed., Brouwers, M. 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
Arnhem, Gouda Quint, WODC-
reeks, 1992 

Naar justitiele verslavingszorg 	 61 



Ministerie van Justitie 
Werkzame detentie; Releidsnota 
voor hei gevangeniswezen 
's-Gravenhage, SDU, 1994 
Ministerie van Justitie 
Recht in heweging 
's-Gravenhage, SDU, 1990 
Ministerie van WVC 
Now inzake het heleid gerieht op 
het verminderen van de door 
verslaafden veroorzaakte overlast 
's-Gravenhage, ministerie van 
WVC, 1993 
Otter, P. den 
Eindrapport Evaluatie-onderzoek 
Project Preventie 
Aleoholgerelateerde Delicten 
(PAD) 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en 
Jeugdcriminologie, 1991 
Schouten, V., Ten Have e.a. 
Eindrapport project 
Rechtsseringsbulp aan verslaaffle 
delinquenten 
Utrecht, Nederlands Centrum 
Geestelijke Volksgezondheid, 
publikatie volgt later in 1994 
Werkgroep reclassering NYC 
Raamnota Verslavingsreclassering 
Utrecht, Nederlandse Vereniging 
van CAD's, 1991 

62 	Justitiele Verkenningen, jrg. 20, nr. 4, 1994 



Reclassering nieuwe stijI 

Te veel doel, te weinig middel 

B. Speldenbrink* 

Inleiding 

Wat valt op in de ontwikkelingen die de reclassering 
de laatste zes jaar heeft doorgemaakt? We zien een 
organisatie met negentien bedrijfjes die ieder voor zich 
het reclasseringswiel probeerden uit te vinden. Elk 
bedrijfje trachtte zo het hoofd te bieden aan de kritiek 
die de reclassering te verwerken kreeg. Verder 
probeerde men vernieuwingen te bewerkstelligen door 
het ontwikkelen van nieuwe produkten, met name op 
het gebied van de leerprojecten. Tegelijkertijd bleef de 
oude cultuur van het uitbrengen van grote aantallen 
voorlichtingsrapporten gehandhaafd. Zo kon men 
laten zien dat er hard gewerkt was. 

Hoe meer rapporten, hoe meer formatie. Vandaar 
het gereken op de vierkante centimeter: daar moet 0,1 
formatie af en daar kan 0,28 formatie bij. De ene 
stichting had qua omvang meer mogelijkheden om de 
financiele problemen het hoofd te bieden dan een 
andere stichting. Ook kon de ene stichting meer geld 
uitgeven aan deskundigheidsbevordering dan de 
andere. Niet wat ons bindt maar wat ons scheidt, was 
de regel. 

Die regel slokte veel organisatie-werkzaamheden op. 
Dat had gevolgen voor de totale reclasseringsorgani-
satie. Weliswaar kregen we de beschikking over 
diverse produkten zoals sociale vaardigheidstraining, 
Goldsteintraining en de zelfconfrontatiemethode, alle-
maal ontwikkeld om de client beter te kunnen 
bedienen en toekomstige recidive zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Als methoden ter verbetering van deskundigheid 
hadden die produkten wel hun nut. Maar ze kwamen 

* De auteur is systeemtherapeut/maatschappelijk werker bij 
de werkeenheid Eindhoven van de Stichting Reclassering 
Oost-Brabant. 
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te weinig ten goede aan de client. Mijn kritiek luidt: als 
je hct ene produkt toepast, sluit je het andere min of 
meet uit. Terwij1 je in je'benadering van de client vele 
technieken uit diverse methoden zou kunnen hanteren. 
lk noem dat schakelen. Zo kun je de client optimaal 
bedienen en ben je nict voor eon gat gevangen. Thans 
ontbreekt de samenhang in de toegepaste methoden en 
daardoor gaat vcel creativitcit verloren. 

Het brandpunt van creativiteit moet liggen in het 
beantwoorden van hulpvragen van onze clienten. Dus: 
de client centraal in zijn hulpvraag. Dat hebben 
professionals ook zo geleerd, maar op de een of 
andere wijze laten zij zich steeds opnieuw van die weg 
afbrengen. Zal het in de nieuwe reclasseringsorgani-
satie beter gaan? 

De nieuwe taal van de reclassering 

Een greep uit het eindrapport van werkgroep 1, 
Operationalisatie Taakinhoud: kwaliteitstoetsing, 
resultaat-meting, diagnosefase, gestandaardiseerde 
intake, planfase, ease management, traject begeleiding, 
het primaire proces, span of control, fasering van de 
werkzaamheden, verheldering van de clientvraag, 
explicitering van het aanbod, resultaatgericht aanbod, 
doorgeleiding naar de planfase, proces-registratie, 
prod uktieregist ratie, toetsing aan de kwaliteitseisen, 
beleidsinformatie, inschatten van draaglast en draag-
kracht van de client, vaststellen van het plan in 
overleg met de client. 

Met die nieuwe taal wil men processen gaan 
beheersen en vragen beantwoorden in de zin van: wat 
heeft die of die reclasseringsactiviteit nu opgeleverd en 
wat is de rneerwaarde van dat produkt? Is de recidive 
door de interventies van de reclassering verminderd? 
Enzovoort. Op zich zijn die vragen nuttig. Elke 
zichzelf respecterende ondernemer zal die vragen bij 
voortduring stellen. Doet hij dat niet, dan prijst hij 
zich vroeg of laat uit de markt. Maar de vraag is of 
we in de nieuwe reclasseringsorganisatie die taal zo 
moeten gebruiken. Het geheel komt bij mij over als 
meer van hetzelfde, met veel vragen en weinig 
antwoorden. Het beeld van een bureaucraat doemt 
op: iemand die vanuit gegeven regels en procedures 
precies weet wat goed is voor de client. Clienten 
moeten zich aanpassen en aan de eisen voldoen. 
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Daaraan ontleent de bureaucraat zijn zekerheid. 
Gaan we de nieuwe taal op deze manier gebruiken 

dan voorzie ik veel mislukkingen. Dan gaan we doel 
en middelen met elkaar verwarren. Bovendien laat een 
mens zich niet beheersen en zeker een client van de 
reclassering niet. 

Wie is de client van de reclassering? Hier volgen 
enkele kenmerken: 
— Ongeacht leeftijd, geslacht, ras, heeft meer dan 80% 
te maken met een probleem dat in de relationele sfeer 
ligt. 
— Er is sprake van een gering ontwikkeld gevoel van 
eigenwaarde. 
— Het gaat veelal om jonge mensen met een 
gebrekkige opleiding. 
— Vaak komen ze uit gebroken gezinnen. 
— Ze hebben veel moeite met autoriteit in het 
algemeen. 
— Ze lopen met een grote boog om het woord 
`moeten' heen. 
— Hun kreet is: 'dal maken wij zelf wel uit'. 

Gegeven deze kenmerken zal een professional met 
een bureaucratische instelling moeilijk positieve 
gedragsveranderingen kunnen bewerkstelligen. Ik zal 
dat nader uitleggen. 

Filosofie van de hulpvraag 

Hulpverlening beweegt zich vaak in de verkeerde 
richting. De helper is altijd 'de betere', 'de goede', 'de 
sterkere'. Aan deze opvatting van helpen zit echter 
een luchtje: de geholpene blijft de sukkelaar die tekort 
schiet en nog veel leren moet. In de belevingswereld 
van de vrager verandert echter niets wanneer hij of zij 
op deze manier geholpen wordt. Een hulpvrager mag 
daarom in principe nooit op deze manier benaderd 
worden. Dat kan en moet anders. 

Ik geef een voorbeeld. Een client vraagt: 'Wilt u 
voor mu j de sociale dienst bellen, ik heb nog steeds 
mijn uitkering niet'. De werker daagt uit en vraagt of 
de client wel eens getelefoneerd heeft en zo ja, of hij 
het telefoonnummer van de sociale dienst kent. Beide 
vragen werden door de client bevestigend beantwoord. 
De werker zegt vervolgens: 	je gang'. 'Ia., maar ik 
weet niet zo goed wat ik moet vragen'. De client 
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wordt nu uitgenodigd hardop te denken wat hi] zou 
willen vragen. De werker activeert de client om het 
zelf te doen. Tenslotte grijpt de man de telefoon en 
lost zijn probleem op. Een mooie ervaring met een 
overwinning. Hi] heeft zichzelf geholpen. 

Het voorbeeld kunnen we opvatten als een spel. In 
dat spel wordt de vrager speler, een speler met een 
aantal troeven in de hand: namelijk zijn problemen. 
Die problemen zijn de machtsmiddelen van de vrager. 
Doel van het spel-idee is te komen tot een andere 
relationele verdeling. Terwij1 de hulpvrager bij het 
verlenen van hulp onmachtig blijft (hi] is de 
sukkelaar), krijgt hi] tijdens het spel grotere mogelijk-
heden. Hi] krabbelt van beneden naar boven omhoog. 
Hi] wordt uitgedaagd zelf na te denken en te handelen 
en zijn troeven uit te spelen. Dat laatste !evert meer 
winst op dan welke goed bedoelde raad of oefening 
ook. Een bureaucratische wijze van werken daaren-
tegen houdt de client in afhankelijkheid gevangen. 
Tijdens de vele fasen die moeten worden doorlopen 
zoals de diagnosefase, de planfase en de uitvoe-
ringsfase hoort de client steeds dezelfde boodschap: 
`.1ij kunt het niet'. Hiermee lopen we het risico ons 
mooie doel voorbij te schieten. Juist omdat teveel doel 
en te weinig middel wordt nagestreefd. 

Winnaar of verliezer 

In het boekje Geen hulpvraag, geen client 
(Speldenbrink, 1991) beschrijf ik de mogelijkheden om 
via de hulpvraag met clienten een procesmatig 
avontuur te beginnen. De hulpvraag is hierbij de basis 
van het spel. En dat spel begint al meteen bij binnen-
komst van de potentiele client. De tegenspeler 
(werker) vraagt: 	komt u doen, wat wilt u van 
mij, wat is uw hulpvraag?' De clienten geven enkele 
omschrijvingen van zichzelf. Zij vertellen hun proble-
matische verhalen en nemen daarbij bepaalde 
houdingen aan. Voor de werker is het een kwestie van 
kijken en het gegevene oppakken. Neem bij voorbeeld 
dc zwijgzame personen, de zogenaamde binnenvetters 
of opkroppers. Zij hebben het praten verleerd. hen 
vraag kan zijn: IN/le of wat heeft jou de mond 
gesnocrd? Dat houdt mij bezig. Zo'n vent die niet 
durft te praten. In welke situaties heb je dat? Is dat 
altijd zo? Wanneer is dat begonnen? Zou de oplossing 
kunnen zijn: beter leren van je af te praten?' 
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Andere voorbeelden van hulpvragen die door 
clienten uit mijn praktijk zijn gesteld: ik wil beter 
leren omgaan met mijn agressie, boosheid, machte-
loosheid, geld, gokverslaving; ik wit volwassen 
worden, ik wit de wereld beter naar mijn hand leren 
zetten. 

De werker heeft zo een veld waarbinnen hij zijn spel 
kan gaan spelen. Op dat veld worden valkuilen die 
verlies-gedrag veroorzaken, zichtbaar gemaakt. De 
client kan op die manier ook eens winnen. Winnen 
smaakt naar meer. Daar gaat het mij om en daar is 
mijn werkwijze op gericht. Die winstpartijen bereik ik 
met adequaat tegenspel. Dat bestaat uit: het aanboren 
van diverse mogelijkheden, hardop meedenken, 
puzzelen, oefeningen laten doen die nieuwe indrukken 
geven, confronteren met dilemma's, verrassend 
optreden en aanreiken van nieuwe visies. Daarnaast 
krijgt de client ook huiswerk. Alle zwakke plekken 
van de client komen zo spelenderwijs aan bod en 
omdat hij winst maakt is hij bereid zich extra in te 
zetten. Zo ontstaat een naadloos proces met kop en 
staart. In schema: hulpvraag — spelhandelingen — 
oplossing/resultaat. 

De doelgroepen 

Hoe kan de filosofie van de hulpvraag de uiteenlo-
pende doelgroepen van dienst zijn? De nieuwe reclas-
seringsorganisatie heeft prioriteit gegeven aan de 
volgende doelgroepen: de 17 tot 25 jarigen; gedeti-
neerden in de eindfase van hun detentie; allochtone 
justitiabelen; sociaal psychiatrische clienten; 
verslaafden; dak- en thuislozen. 

Een opmerking bij de groep van jeugdigen. In mijn 
optiek had die keuze 16 tot 25 jaar moeten zijn. In het 
Wetboek van Strafrecht geldt 16 jaar als grens. Op die 
leeftijd worden voorzichtige stappen gezet naar 
volwassenheid. Misschien moeten we de 16-jarigen 
eerst `verdienen'. Hier ligt naar mijn indruk een 
dankbaar stuk werk voor de reclassering. Als we het 
voorportaal van de criminaliteit door middel van een 
mooi hulpverleningsspel weten te blokkeren, dan moet 
de criminaliteit in die groep op den duur wet vermin-
deren. Op termijn zullen er cellen afgebroken kunnen 
worden. Een prima prioriteit. 
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Een andere groep die prioriteit zal krijgen zijn de 
gedetineerden die in de eindfase van hun detentie 
verkeren. Ook hier ligt een undaging om te zorgen dat 
deze groep clienten de gevangenisdeur voor de laatste 
keer achter zich dicht hoort trekken. Een goed 
netwerk van voorzieningen zoals huisvesting, 
scholingsmogelijkheden en inkomen is van veel 
belang. Nog belangrijker is dat de gedetineerde client 
zelf zijn vragen leert stellen aan dat netwerk. Het spel 
met de hulpvraag kan hier goede diensten bewijzen: 
de client onderneemt zelf activiteiten waarop hij trots 
kan zijn. De reclassering is alleen maar middel. 

De alloehtone normovertreders vragen expliciete 
aandacht, maar ook zij kunnen in het kader van de 
hulpvraag goed bereikt worden. Van belang hierbij is 
dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de 
culturele achtergronden. Verwijs allochtone 
hulpvragers niet alleen naar hun eigen culturele 
netwerken, maar leer hen ook gebruik te maken van 
voorzieningen waar elke burger op terug kan vallen. 
Leer hen in ieder geval de juiste vragen te stellen. 

Extra aandacht moet er blijven voor de groep 
clienten die vallen onder de noemer soeiaal psyehia-
frisch werk. Een groot deel van die clienten is verant-
woordelijk te stellen voor bun gedrag en dus in het 
kader van een hulpvraag te benaderen. Het behoeft 
geen betoog dat clienten uit deze doelgroep bewer-
kelijk zijn en dat algemeen psychiatrische kennis van 
belang is. Voorts is de beschikking over een netwerk 
ook hier van belang. Voor medewerkers die met deze 
clienten werken, moet er feedback zijn in de vorm van 
een ervaren collega, een psychiater en/of psycholoog. 
De kunst is bier om elk stigma zoveel mogelijk te 
vermijden. Hoe opener wij de groep van de SPW-
clienten benaderen, hoe beter het hen zal vergaan. Een 
medewerker die met plezier werkt aan vijf `gewone' 
clienten zal een wat moeilijkere client gemakkelijker 
van dienst kunnen zijn. 

Naast voornoemde ervaringen met de hulpvraag 
zijn er die ook in combinatie met een werkstraf: de 
zogenaamde cocktail. Daar zijn goede resultaten mee 
te bereiken. Confrontatie met wat de dader font heeft 
gedaan, maar ook werken aan zichzelf en ervaring 
opdoen in een werksituatie. De professional krijgt zo 
de beschikking over veel `spelmateriaar Straf en hulp 
op maat, een zee van mogelijkheden. 
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Hulpvraag-modaliteiten 

Tot slot geef ik een overzicht van de kaderswaar-
binnen ik clienten behandeld heb met een directieve 
aanpak, waarbij de hulpvraag centraal stond. 
— Voorlichting en vroeghulp. Bij deze activiteiten 
wordt meteen de hulpvraag gesteld en direct een begin 
gemaakt met de beantwoording. Als de strafzaak 
voorkomt, kan de vraag al beantwoord zijn. Ik noem 
dat een totaalprodukt: voorlichting-hulpvraag-
oplossing. Zo gaat er geen tijd verloren. 
— Hulpvraag bij schorsing door rechter-commissaris. 
In de schorsingsvoorwaarden opgenomen. 
— Taak-leerstraf: maatwerk op grond van een 
hulpvraag. Begrenzen op minimaal tien en maximaal 
vijftien sessies (30 tot 45 uur). 
— Opgenomen in bijzondere voorwaarde. 
— Als voorwaarde opgelegd bij een voorwaardelijk 
sepot. 
— Als alternatief voor een deel mislukte werkstraf. 
— Als ondersteuning bij voltooien werkstraf. 
— Als ondersteuning bij einde detentie. 
— Hulpverlening al dan niet vrijwillig op basis van een 
hulpvraag. Dat wordt door mij begrensd op maximaal 
30 sessies. 

Begrenzen is belangrijk. Binnen de gestelde termijn 
moet de hulpvraag beantwoord kunnen zijn. Er blijft 
dan druk op de ketel. En het voorkomt dat de vragers 
op de energie van de werker teren. Zodra de 
hulpvraag is vastgesteld, wordt deze vastgelegd in een 
contract. Als de hulpvraag beantwoord is, krijgt de 
client van mij een procesverslag overhandigd. Hij kan 
dan terugzien op het behaalde resultaat, met name 
hoe hij dat bereikte. 

Ten slotte 

De reclassering heeft gewoon zijn plaats in het 
totale netwerk van politie, openbaar ministerie en 
gevangeniswezen. Dat mag niet ter discussie staan. 
We zijn er, we hebben veel te bieden en hoeven ons 
niet meer te bewijzen. Wat ik van de reclasseringsor-
ganisatie verwacht, is in wezen heel simpel: zorgen dat 
de medewerkers hun spel goed kunnen blijven spelen, 
vooral met veel spelplezier. Dit laatste is van groot 
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belang. Het heeft een positieve uitwerking op de 
organisatie en komt de kwaliteit van het werk ten 
goede. 

Eigenlijk bestaat er maar een reclasseringsactiviteit: 
het beantwoorden van hulpvragen. Daar moet alle 
aandacht op gericht zijn. Die benadering is goed voor 
de client die zich bewust is van zijn vorderingen, 
alsmede voor de werker die het resultaat ziet van zijn 
interventies. Mogelijk krijgen officieren van Justitie en 
rechters hierdoor meer inzicht in het veranderings-
proces van clienten en kunnen op grond daarvan 
betere beslissingen nemen. En ten slotte, als we de 
hulpvragen van onze clienten goed weten te beant-
woorden, dan beantwoorden we tegelijkertijd de 
hulpvraag van de samenleving: 'verbs ons van de 
overlast'. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Literatuur 

Speldenbrink, B. 
Geen hulpvraag — geen client 
Arnhem, Gouda Quint BV, 
1991, (N.F.R. publikatie nr. 6) 
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Summaries 

Justitiele verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 20, 
no. 4, 1994) is The market of Probation Service and 
punishment. 

A new Probation Service 
G.J. Ploeg and A.S.G. de Beer 
The authors start off with a brief historical overview 

of developments in the general attitude within the 
Dutch Probation Service towards its primary target-
groups: the client and the judicial authorities. Since 
the fifties, a shift from voluntarism towards professio-
nalization can be seen resulting in, firstly, a tendency 
to move away from the judicial tasks and later a 
gradual return to this orientation. An important 
reason for the latter development is the introduction 
of Community Service Order, which is carried out by 
the Probation Service. Key terms with respect to the 
current process of reorganization within the probation 
service are flexibility, market-oriented and focussed on 
visible results. The authors argue that the subdivision 
of probation work's 'core business' into three insepe-
rable related tasks — reports, help and assistance for 
the offender and the organization and execution of 
alternative sanctions — implies a choice for certain 
priority groups, but without excluding others. The 
approach towards work-methods will become strongly 
programmatic in character: a standardized series of 
actions which will, in their mutual relationship, have 
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to lead to certain pre-set goals. The programs offer a 
known framework within which clients can be dealt 
with as to their individual needs. Priority is given to 
programmes concerning labour-training and the 
return to society after a period of detention. The 
relationship between the probation service and its 
clients changes from one of mutual trust to one of 
mutual reliability — reflected in terms of 'contracts'. 
The results of this change in the work-culture in the 
years to come will indicate whether this process of 
innovation will indeed be effectuated. 

The Probation Service and the Public Prosecutor's 
Office; a service relationship 
D. W. Steenhuis 
The relationship between The Public Prosecutor's 

Office and the Probation Service in the last decade has 
been somewhat problematic. In the sixties and 
seventies the Probation Service considered the 
punished person as a client of its activities and saw 
the Public Prosecutor's Office as a suspect and autho-
ritarian institution. The other way round, the Public 
Prosecutor's Office looked down on the idealistic 
assistance provided by the Probation Service. In this 
conflict there were only losers. Although a lot has 
changed for the better, the Probation Service has still 
not fully understood that it has an servicing role to 
play with regard to the judicial authorities: the Public 
Prosecutor's Office is the client and not the punished 
person. The future task for the Probation Service 
would be to supervise the growing number of persons 
convicted to a relatively short alternative sanction. 

The probation service in a broader perspective 
N.J. Verhoef 
Developments in job content, managerial and 

organisational bottlenecks and government imposed 
cutbacks led the Probation Service to a fundamental 
path of change and renewal of job content, organi-
sation and culture. In August 1993 a bleuprint for an 
renewed Probation Service came about, describing the 
vision on the future of the Probation Service. Most 
important in this vision is the proposal to come to a 
national probationorganisation that is steered centra-
lized and has a decentralized execution. In the 
beginning of 1994 the starting shot was given for the 
implementation of the reorganisationplan. In this 

72 	Justitiole Verkenningen, jrg. 20, nr. 4, 1994 



article, after a short sketch of the existing probation-
organisation and the main features of the reorganisa-
tionplan, the process of change is discussed in the 
perspective of the new relation between the Probation 
Service and the ministry of Justice: working on the 
filling in of 'policing at distance' and on the definition 
of responsibilities, tasks and powers in the fields of 
policy, administration, inspection and organisation. 

A broader perspective; some remarks 
H. Singer-Dekker 
The Ministry of Justice, which subsidizes nearly 

100% of the work of the Probation Service, is conside-
rably reducing this contribution. As a result, the 
Service has drawn up its own reorganisation plan. 
The objective is to economize by working more 
efficiently. The article argues that reorganisation in 
itself is useful. The original organisation was highly 
fragmented which did not lead to the unified task 
formulation necessary in an organisation which has 
such close links with the administration of criminal 
justice. The proposed organisation consists of a single 
institution, which is to be provided for by law. This 
organisation will be centrally led. However, the imple-
mental work must still conform to the organisation 
per district of the nineteen district courts, since these 
effectively supply the work. The article expresses the 
fear that if there is insufficient guidance at the basis of 
the new organisation, the social workers implementing 
the practical work will have too much freedom in 
pursuing their own, highly personal interpretation of 
their task. As a result, the unity that is so very much 
desired will not be realised. 

Probation on addicts and judicial treatment 
R.H.L.M. Bovens and M. J. Hoekstra 
The Centres for Alcohol and Drug Addicts (CADs) 

in The Netherlands operate both in the field of public 
health and in the field of justice. The main tasks are 
treatment, prevention and probation. The benefits of 
an integrated position in several fields are obvious: 
the continuity of cure is assured and prevention 
measures can be taken on very different occasions. 
During the last decennium the CADs have developed 
several special programs for criminal addicts inside 
and outside the prisons. In these programs there is a 
tendency towards more pressure on the addict to seek 
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some form of treatment. Examples are Early 
Intervention Programs On which the criminal addict 
can make a choice between imprisonment and 
treatment and of which the most famous project is the 
Streetjunkie-project in Amsterdam) and the drugfree 
wings in some prisons in The Netherlands. The 
authors promote a more integrate way of working 
within an appropriate form of (financial) 
management. 
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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. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
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 toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg) en 
070-370 66 56 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 
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Algemeen 

1 
Diekstra, R.F.W., W. Gulbinat 
The epidemiology of suicidal 
behaviour; a review of three 
continents 
World health statistics 
quarterly, 41e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 52-68 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar zelfmoord in 31 
landen in Noord- en Zuid-
Amerika, Azie en Europa. 
Criterium voor selectie was de 
ononderbroken rapportage van 
dood door zelfmoord aan de 
mortaliteitsgegevensbank van de 
World Health Organization. Eerst 
worden de meest recente 
zelfmoordcijfers van de verschil-
lende landen gepresenteerd 
(1990-1992). Finland, Hongarije 
en Sri Lanka hebben de hoogste 
cijfers. De hoogste cijfers komen 
voor in Azie en Europa; Zuid-
Amerika heeft lagere cijfers dan 
Noord-Amerika en Zuid-Europa 
heeft lagere cijfers dan andere 
delen van dit continent. Op elk 
continent en in elk geografisch 
gebied plegen meer mannen dan 
vrouwen zelfmoord (in de meeste 
landen is de ratio hoger dan 3:1). 
Hoewel zelfmoord onder adoles-
centen weinig voorkomt, behoort 
hij in de meeste landen tot de 
belangrijkste vijf doodsoorzaken 
in deze leeftijdsgroep. Het 
zelfmoordcijfer in de oudste 
leeftijdsgroep (boven 75) is in de 
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meeste landen zeer hoog. Het 
algemene zelfmoordcijfer van een 
land zegt niets over de hoogte van 
dat cijfer in de adolescente of de 
oudste groep. In beide leeftijds-
groepen is het zelfmoordcijfer 
voor mannen drie keer zo hoog 
als voor vrouwen. Vervolgens 
worden ontwikkelingen in het 
zelfmoordcijfer gepresenteerd 
voor die landen die al vanaf 1955 
gegevens daarover doorgeven aan 
de WHO. In de meeste landen is 
het zelfmoordcijfer tussen 1955 en 
1990 sterk gestegen, vooral in de 
adolescente leeftijdsgroep. Een 
opvallende uitzondering is Japan. 
Hier is het zelfmoordcijfer voor 
beide leeftijdsgroepen en onder 
zowel mannen als vrouwen sterk 
gedaald. Ter preventie van 
zelfmoord bevelen de auteurs aan 
dc toegankelijkheid van de meest 
gebruikte zelfmoordmethode te 
beperken. Grote publiciteit over 
gevallen van zelfmoord zorgt voor 
een toename ervan. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

2 
Arnold, J. 
Strafvolfrug in der DDR; em 
Gegenstand gegemairtiger und 
zukinWiger Forschung 
Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 76e jrg.. 
nr. 6, 1993, pp. 390-404 

Het verwerken van het verleden is 
na de Duitse eenwording een (niet 
onomstreden) begrip geworden in 
het strafrechtelijke en criminolo-
gische spraakgebruik. In dit 
artikel wordt het strafproces in de 
DDR onder de loep genomen. 
Docl van de straf in de DDR was 
de ideologische opvoeding van de 
delinquent, een opvoeding in de 
zin van beinvloeding, waarbij de 
rechtspositie van de gevangene 
gebrekkig tc noemen was. Pas 
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nadat het strafproces in de DDR 
wetenschappelijk is onderzocht 
kunnen conclusies worden 
getrokken ten aanzien van Net 
totale beeld. Desalniettemin 
spreekt veel Cr nu al voor dat de 
conclusie zal zijn, dat er geen 
sprake zal blijken te zijn van 
rechtsstatelijkheid. Toch behoort 
bij een retrospectief onderzoek het 
besef dat er mogelijk sprake kan 
zijn van niet van tevoren te 
verwerpen elementen, in het 
bijzonder met het oog op de 
hervormingen in Net DDR-straf-
proces ten tijde van de hereniging 
in 1989/90. Dit zou een active-
rende werking kunnen hebben op 
het streven naar hervormingen 
van het strafproces in de 
Bondsrepubliek. In ieder gcval is 
het tijd om de ten tijde van de 
eenwording zowel in Oost- als in 
West-Duitsland naar voren 
gebrachte onderzoeksplannen 
weer op te pakken. 

3 
Broadhurst, R., N. Loh 
The phantom of deterrence; the 
crime (serious and repeat 
(Wenders) sentencing act 
The Australian an New Zealand 
journal of criminology, 26e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 251-271 

Naar aanleiding van een golf van 
autodiefstallen en een aantal 
doden bij politie-achtervolgingen, 
is in 1992 in West-Australie de 
zogenaamde Crime Sentencing 
Act van kracht geworden. Deze 
nieuwe wetgeving is gericht op 
sterk recidiverende jeugdige delin-
quenten. Volgens de nieuwe wet 
kan de rechter geen vrijheidsstraf 
meer opleggen van een kortere 
duur dan achttien maanden. 
Bovendien vindt na het 
ondergaan van de opgelegde 
vrijheidsstraf geen automatische 
invrijheidstelling plaats, maar is 
daarvoor een aanvullende rechter-
lijkc beslissing vereist. Doe van 



de nieuwe wetgeving is om recidi-
verende jeugdige criminelen 
gedurende langere tijd aan de 
samenleving te onttrekken en 
bovendien om nieuwe criminelen 
af te schrikken. Er is felle kritiek 
geweest op de nieuwe wetgeving, 
die in strijd zou zijn met funda-
mentele mensenrechten. Verder 
hebben volgens de auteur en 
andere deskundigen de nieuwe 
wettelijke criteria geen voorspel-
lende waarde met betrekking tot 
het identificeren van frequent 
recidiverende criminelen. In de 
praktijk is de nieuwe wet vanwege 
technische onvolkomenheden 
nauwelijks toegepast. Bovendien 
valt ernstig te twijfelen aan het 
generaal preventieve effect ervan. 
Weliswaar is het aantal autodief-
stallen en het aantal politie-
achtervolgingen sterk gedaald, 
maar deze trends tekenden zich al 
voorafgaande aan de nieuwe 
wetgeving af. Waarschijnlijk is 
een andere aanpak van het 
politiewerk hieraan vooral debet 
geweest. 
Met literatuuropgave. 

4 
Croall, H. 
Business offenders in the 
criminal justice process 
Crime, law and social change, 
20e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 359-372 

In dit artikel richt de auteur zich 
op de verschillende manieren 
waarop witte-boordencriminaliteit 
wordt behandeld tijdens het straf-
rechtelijk proces. Hierbij wordt de 
invloed van.de  klasse en de status 
van de betreffende wetsover-
treders en het soort overtreding 
onder de loep genomen. Met 
name (wets)overtredingen tegen 
consumenten die vallen onder de 
Warenwet, handelsafspraken en 
wettelijke voorschriften t.a.v. 
maten en gewichten, worden 
onderzocht. Kenmerkend voor de 

onderzochte criminaliteitsvormen 
is dat er o.a. sprake is van 
relatieve onzichtbaarheid, 
complexiteit, onduidelijke verant-
woordelijkheden en niet 
aanwijsbare slachtoffers. Met deze 
karakteristieken onderscheidt de 
witte-boordencriminaliteit zich 
van andere criminaliteitsvormen. 
De invloed van deze factoren op 
het gerechtelijk vooronderzoek, 
het proces zelf, de maatregelen die 
door de rechtbank worden 
voorgesteld en de uiteindelijke 
strafmaat, wordt bepaald a.h.v. 
resultaten van eerder onderzoek. 
Het blijkt dat er slechts weinig 
generalisaties mogelijk zijn m.b.t. 
genoemde factoren en dat 
beschuldigingen van vooringeno-
menheid bij bepaalde instellingen 
moeilijk te bewijzen zijn. Maar 
significante structureel gunstige 
omstandigheden werken wel in 
het voordeel van bepaalde soorten 
wetsovertreders, zoals zij die 
werken binnen grote en gevestigde 
ondernemingen. Deze voordelen 
nemen toe naarmate het proces 
vordert. Het blijkt niet eenvoudig 
maatregelen te nemen tegen een 
dergelijke ongelijke behandeling. 
De auteur acht het noodzakelijk 
dat de grondslagen van criminali-
teitsbestrijding en wetshandhaving 
nader worden beschouwd, binnen 
hun ideologische context. 
Met literatuuropgave. 

5 
Eskridge, C.W., G. Newbold 
Corrections in New Zealand 
Federal probation, 57e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 59-66 

Nieuw Zeeland kent van oudsher 
een vooruitstrevend penologisch 
klimaat. Als eerste land ter wereld 
experimenteerde het in 1866 met 
de voorwaardelijke straf. Hoewel 
het aantal veroordelingen sinds de 
tweede helft van de jaren tachtig 
snel is gestegen probeert het deze 
traditie in ere te houden. 
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Onderhavig artikel beschrijft de 
huidige stand van zaken. De 
verantwoordelijkheid voor het 
penologisch beleid is toever-
trouwd aan twee afdelingen van 
het ministerie van Justine: de 
afdeling voor gemeenschapscor-
recties en de afdeling voor de 
penitentiaire inrichtingen. Nieuw 
Zeeland kent vier gemeenschaps-
sancties: het reclasseringstoezicht, 
de periodieke detentie, de dienst-
verlening en de community cure. 
De verschillende sancties worden 
beschreven. Tevens wordt 
ingegaan op de consequenties van 
het overtreden van de 
voorwaarden waaronder de 
gemeenschapssancties worden 
opgelegd. Het aantal gedeti-
neerden per 100.000 inwoners is 
hoog in vcrgelijking met andere 
Westerse landen en is nog altijd 
stijgende. Met behulp van o.a. 
facilitaire maatregelen wordt 
geprobeerd het klimaat in de 
inrichtingen zo leetbaar mogelijk 
te houden. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan de situatie 
met betrekking tot vrouwelijke 
gedetineerden en aan het beleid 
inzake vervroegde invrijheids- • 
telling. 
Met literatuuropgave. 

6 
Heinz, W. 
ft/cues zur Diversion im 
Jugendstrafverfahren; 
Kooperution, Rolle und 
Rechtsstellung der l3eteiligten 
Monatsschrift fijr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 76e jrg., 
nr. 6,1993, pp. 355-375 

In dit artikel wordt nader 
ingegaan op de ontwikkeling van 
diversie in het Duitse jeugdstraf-
mein. In 1980 werd diversie 
voorgesteld als de 'weg ter 
vermijding van het formele 
proces', terwij1 in 1983 reeds 
'diversie-modellen' bekend waren. 
In 1986 echter vroeg men zich af 
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wat diversie van het strafrecht 
had overgelaten en waar diversie 
tussen `rechtsstaat en opvoeding' 
diende te worden geplaatst. Toch 
gold ook toen diversie voor velen 
als het alternatief voor het straf-
rechtelijke circuit. Pas in 1989 
werd het concurrerende concept 
van de dader/slachtoffer-compen-
satie expliciet naar voren gebracht 
als een belangrijke bijdrage om 
schade te herstellen. Deze 
uitbreiding van de perspectieven 
heeft zijn neerslag gevonden in de 
aanbevelingen voor de 
hervorming van het jeugdstraf-
recht, met name in de aanbeve-
lingen van de subcommissie van 
de commissie DVJJ voor de 
hervorming van het jeugdstraf-
recht. De auteur gaat voorts 
uitvoerig in op de huidige stand 
van zaken ten aanzien van 
diversie, decriminalisering, 
dader/slachtoffer-compensatie en 
op de samenwerking tussen de 
politic, de kinderbescherming en 
het openbaar ministerie. Het doel 
van diversic, schadelijke gevolgen 
van het strafrecht, in het 
bijzonder de stigmatiserende en 
desocialiserende effecten. tot een 
minimum te beperken, dient - 
ongeacht een nieuwe wettelijke 
regeling - dok in de toekomst 
door hervorming van onderal te 
worden nagestreefd. 

7 
Maier-Katkin, D., R. Ogle 

A rationale for infanticide lairs 
The criminal law review, 
december 1993, pp. 903-914 

Kindermoord is een van de meest 
spraakmakende misdaden, ten 
minste in de moderne samen-
leving, waarin de beschavings-
normen over het algemeen geasso-
cieerd worden met de 
bescherming van weerlozen en 
onschuldigen. Uit informatie 
verzameld door de Home Office 
blijkt dat Cr naar verhouding 



meer kinderen jonger dan een jaar 
vermoord worden, dan in enige 
andere leeftijdsgroep. Dit blijkt 
ongeveer vier keer zo veel te zijn, 
en dat op zijn minst sinds 1925. 
De publieke opinie met 
betrekking tot kindermoord is 
zeker niet constant geweest in de 
Britse geschiedenis. Het onder-
havige artikel bepleit wetgeving 
met betrekking tot kindermoord 
(gepleegd door de moeder), ofwel 
een beleid dat meer uitgaat van 
hulpverlening dan van straf. 
Begrip voor de clemente behan-
deling van de daders is gerecht-
vaardigd op basis van psychia-
trische bewijsvoering, ethische 
overwegingen en publieke opinie. 

8 
Neufeld, P.J. 
Have you no sense of decency? 
The journal of criminal law and 
criminology, 84e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 189-202 

Dit artikel gaat over de manier 
waarop in strafzaken wordt 
omgegaan met bewijs ontleend 
aan DNA-onderzoek. De laatste 
vijf jaar is in meer dan 10.000 
gevallen DNA-onderzoek 
verricht. In minder dan 2% van 
de gevallen zijn de resultaten in 
twijfel getrokken. In minder dan 
5% liet de verdediging een 
onafhankelijk tweede onderzoek 
doen. De auteur, die regelmatig is 
opgetreden als getuige-deskundige, 
komt tot de volgende conclusies: 
het verkregen bewijs moet 
zorgvuldiger worden gecontro-
leerd voor op grond ervan beslis-
singen worden genomen in een 
specifiek geval; er is behoefte aan 
een uitgebreide reglementering om 
verdachten, slachtoffers en alle 
anderen te beschermen tegen 
slordige laboratoriumpraktijken. 
DNA-bewijs wordt vaak op 
ongereguleerde wijze verkregen en 
slechts zelden in twijfel getrokken. 
Wanneer, in een enkel geval, het 
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resultaat van DNA-onderzoek 
toch wordt bestreden, gebeurt het 
vaak dat de FBI en sommige 
vertegenwoordigers van het O.M. 
actief en op onjuiste wijze tussen-
beide komen in het wetenschappe-
lijke debat over de beperkingen en 
de betrouwbaarheid van het 
DNA-bewijs. Ten slotte zijn veel 
vertegenwoordigers van de vervol-
gende instantie hypocriet: zij 
maken graag gebruik van DNA-
onderzoek om tot een veroor-
deling te komen, maar zijn 
verontwaardigd wanneer DNA-
bewijs wordt geleverd door een 
ten onrechte veroordeelde gedeti-
neerde om zijn onschuld te 
bewijzen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Reitsma-Street, M. 
Canadian youth court charges 
and dispositions for females 
before and after implementation 
of the Young Offenders Act 
Canadian journal of crimi-
nology, 35e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 437-458 

Van de invoering van de Young 
Offenders Act in 1984 werd in 
Canada een aantal hervormingen 
verwacht in de strafrechtelijke 
afdoening. Zo werd gerekend op 
een afname van het aantal 
vrijheidsstraffen ten gunste van 
alternatieve sancties, een afname 
van regionale verschillen, en meer 
gelijkheid in de afdoening bij 
mannelijke en vrouwelijke delin-
quenten. Zeven jaar na invoering 
echter tekent zich een niet 
verwachte toename af van het 
totaal aantal veroordelingen. 
Voorts is onverminderd sprake 
van verschillen naar provincie. Op 
het punt van sekse-verschillen 
blijken meisjes weliswaar niet 
langer vrijheidsstraf te riskeren 
voor status offences zoals seksueel 
ongepast of immoreel gedrag, 
maar voor het overige zijn meisjes 
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noch jongens beter al Fen 
grotere formele gelijkheid in de 
bestraffing van beide seksen 
betekent no dat het aandeel van 
de vrijhcidsstraf voor beiden is 
toegenomen (zij het voor jongens 
nog meer dan voor meisjes). 
Voorts worden Cr de laatste jaren 
in toenemende mate meisjes 
veroordeeld voor het niet 
nakomen van strafrechtelijk 
opgclegde voorwaarden. Voor dit 
laatste heeft de auteur geen 
verklaring. De auteur pleit voor 
een verdergaande gelijke behan-
deling van vrouwelijke en manne-
lijke delinquenten, niet door de 
aanpak van de meisjes nicer op 
die van de jongens tc enten. doch 
andersom: geef jongens minder 
vaak vrijheidsstraf, en zoek ook 
bij hen vaker naar taakstraffen of 
andere samenlevingsstraffen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Roush, D.W. 
Juvenile detention programming 
Federal probation, 57e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 20-33 

Ook in Amerika legt het jeugd-
strafrecht ietwat andere accenten 
dan het volwassenen-strafrecht, 
met name op het punt van 
begeleiding en behandeling. De 
missie van justitiele jeugdinrich-
tingen is het zo snel mogelijk 
voorbereiden op de terugkeer in 
gezin en samenleving. Het relatief 
korte verblijf moet dan ook zo 
intensief mogelijk worden benut 
voor observatie, therapeutische 
behandeling en gestructureerde 
programma's, gericht op een 
positiever zelfbeeld en verruiming 
van cognitieve en sociale vaardig-
heden. Ook bij die jcugdigen die 
voorheen nauwelijks in de samen-
leving waren gesocialiseerd (zodat 
niet echt van 'resocialisatie' kan 
worden gesproken), dienen de 
menselijke eigenwaarde en het 
zelfvertrouwen te worden 
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hersteld. De auteur zet op een rij 
waaraan succesvolle detentiepro-
gramma's voor jeugdigen moeten 
voldoen. De programma-doelen 
moeten zijn: een effectieve 
structuur, veiligheid en discipline 
in de inrichting; waar mogelijk 
een terugdringen van het straf-
element in het regime; nauwge-
zette opleiding en een grotere 
verantwoordelijkheid voor het 
personcel; gedragsverandering bij 
de jeugdige, af te meten aan diens 
contacten met de buitenwereld; en 
een voortdurende evaluatie van 
activiteiten. Overige succes-
voorwaarden zijn de juiste intake-
criteria (niet te zware doelgroep); 
niet te voile gevangenissen; het 
primaat bij het personeel in plaats 
van bij formele vereisten; fysieke 
en psychische veiligheid voor de 
jeugdige; medische zorg en 
gevarieerde voeding; veelzijdige 
activiteiten zoals sport, recreatie 
en lezen; en perioden van verlof 
met name in het gezin. 
Met literatuuropgave. 

11 
Vlaardingerbroek, P. 
Von Objekt zunz Subjekt 
Nene Kriminalpolitik, 5e jrg., 
nr. 4, 1993, pp. 30-35 

Bij een kritische beschouwing van 
de herzieningen in het Duitse 
jeugdstrafrecht hoort ook een 
kijkje over de grenzen. Zo wordt 
in dit artikel een inventarisatie 
van de ontwikkelingen op het 
gebied van het jeugdstrafrecht in 
Nederland gegeven. Er is bier een 
duidelijke verschuiving waar te 
nemen: is het kind onder het oude 
jeugdstrafrecht nog een 'object' 
van staatsinterventie, waarbij de 
bescherming van het kind voorop 
stond, thans moet er een jeugd-
strafrecht komen waarin het kind 
wordt gezien als 'subject' met 
rechten en plichten en een eigen 
verantwoordelijkheid. Na een 
overzicht van het huidige 



jeugd(proces)strafrecht en van de 
geplande veranderingen, alsmede 
van de ontwikkelingen in de 
jeugdcriminaliteit concludeert de 
auteur dat het nieuwe jeugdstraf-
recht justitie een goed middel 
biedt om de doelen van het 
algemene strafrecht (vergelding, 
speciale en generale preventie) te 
verwezenlijken. Wel is het 
noodzakelijk, de processuele 
positie van jeugdigen te verbe-
teren. Het wetsontwerp tot veran-
dering van het jeugdprocesstraf-
recht biedt daarvoor goede 
mogelijkheden. Wel dient bij een 
sterkere rechtspositie van 
jeugdigen nog steeds het toekom-
stige welzijn van jeugdige delin-
quenten het belangrijkste 
criterium te zijn. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

12 
Barlow, H.D. 
From fiddle factors to networks 
of collusion; charting the waters 
of small business crime 
Crime, law and social change, 
20e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 319-337 

In de Amerikaanse criminologie, 
zegt de auteur, is de studie van 
criminaliteit van kleine bedrijven 
schromelijk verwaarloosd. Met 
zijn artikel wil hij een aanzet 
geven tot een systematisch 
onderzoek van zowel de cultuur 
van kleine bedrijven als oppor-
tunity structures die tot regelover-
treding uitnodigen. De auteur 
bespreekt eerst enkele belangrijke 
criminogene factoren. Deze 
hebben te maken met de manier 
waarop werk is georganiseerd, 
onstabiele economische condities, 
machtsverhoudingen met 
leverancier en afnemer, en de 
veelal symbiotische relaties tussen 
de zakenwereld, de politiek en de 
georganiseerde criminaliteit. 
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Bureaucratische overheidsstruc-
turen, gebrekkige rechtshand-
having, en de plaatselijke politieke 
verhoudingen zetten voor menige 
`kleine en grote scharrelaar' de 
deur op een kier naar de grijze en 
zwarte economie. Volgens de 
auteur is er in criminele netwerken 
geen duidelijke grens te trekken 
tussen regelovertreding en wetsge-
hoorzaamheid. Deze beide 
aspecten komen in netwerken 
nooit los van elkaar voor. Om 
deze heimelijke verstandhou-
dingen in het schemergebied 
tussen goed en kwaad goed te 
kunnen begrijpen zijn autobio-
grafische verslagen bijzonder 
nuttig. Als voorbeeld van zo'n 
kwalitatieve onderzoeksmethode 
presenteert de auteur tot slot het 
persoonlijke relaas van een kleine 
zakenman die een grote scheve 
schaats reed. 
Met literatuuropgave. 

13 
Bjerregaard, B., C. Smith 
Gender differences in gang parti-
cipation, delinquency, and 
substance use 
Journal of quantitative crimi-
nology, 9e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 329-354 

Dit artikel gaat over de deelname 
van vrouwen aan gangs en de 
factoren die daarbij een rol 
spelen. De vrouwelijke partici-
patie in gangs wordt vergeleken 
met die van mannen. Ter 
verklaring van de deelname van 
vrouwen aan gangs zijn in de 
literatuur twee richtingen te 
onderscheiden: volgens sommigen 
zijn de factoren die daarbij een 
rol spelen specifiek voor vrouwen 
(bij voorbeeld psychische 
problemen en inadequaat 
sekserol-gedrag), terwijl anderen 
menen dat de factoren die 
ganglidmaatschap verklaren voor 
mannen en vrouwen dezelfde zijn 
(bij voorbeeld marginale econo- 
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mische condities, woonachtig in 
gedesorganiseerde wijken). De 
auteurs seleeteren vier theore-
tische gebieden: sociale desorgani-
satie en armoede, delinquente 
vrienden, gezinsprocessen en 
persoonlijk disfunctioneren. 
Vervolgens forrnuleren zij drie 
onderzoeksvragen, verschilt de 
mate waarin mannen en vrouwen 
deel uitmaken van gangs, verschilt 
de betrokkenheid bij delinquent 
gedrag tussen manlijke en 
vrouwelijke gangleden en 
verschillen de risicofactoren die 
gerelateerd zijn aan de partici-
patie van mannen en vrouwen in 
gangs? Ter beantwoording van 
deze vragen wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van de 
Rochester Youth Development 
Study, een panel-onderzoek naar 
de ontwikkeling van delinquent 
gedrag en druggebruik bij een 
steekproef jongeren die afkomstig 
zijn uit een stedelijk gebied en een 
hoge cans lopen op delinquent 
gedrag. De auteurs concluderen 
hieruit dat vrouwen evenveel deel 
uitmaken van gangs als mannen 
en dat gangleden van beide seksen 
zich meer en vaker schuldig 
maken aan delinquent gedrag en 
druggebruik dan niet-leden. De 
factoren die verbonden zijn met 
ganglidmaatschap zijn voor beide 
seksen gelijk: delinquente 
vrienden en seksueel actief 
gedrag. Zelfachting, gezinspro-
cessen, armoede en sociale desor-
ganisatie zijn niet verbonden met 
ganglidmaatschap. De enige 
factor die wel verbonden is met 
het ganglidmaatschap van 
vrouwen en niet met dat van 
mannen is gebrek aan succes op 
school. 
Met literatuuropgave. 
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14 
Blau, G.M., M.G. Whewell e.a. 
The prevention and treatment of 
child abuse in households of 
substance abusers; a research 
demonstration progress report 
Child welfare, 73e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 83-94 

Het lijdt geen twijfel dat het 
probleem van kindermishandeling 
verergerd wordt wanneer er in het 
gezin gebruikers van verslavende 
middelen voorkomen. De auteurs 
beschrijven de activiteiten van een 
hulpverleningsorganisatie. Deze 
heeft cell speciale op sociaal-
psychologische inzichten 
gebaseerde methode ontwikkeld 
met betrekking tot het gecombi-
neerde probleem van victimisatie 
van kinderen en verslaving. Deze 
methode was gericht op het 
identificeren van gezinnen waarin 
deze beide problemen voorkomen, 
het in contact brengen van gezins-
leden met hulpverleners en het 
streven om met professionele hulp 
de lange termijn motivatie van 
alle betrokkenen te ondersteunen. 
De auteurs benadrukken in hun 
conclusies het belang van 
duurzame samenwerking tussen 
de meehelpende instanties. Ook 
wijzen zij op de noodzaak om 
iemand met een praktische 
medische achtergrond, bij 
voorbeeld een verpleger, in het 
hulpverleningsteam op te nemen. 
De auteurs vrezen dat het aantal 
kinderen dat opgroeit in gezinnen 
met verslavingsproblemen zal 
toenemen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Buck, A.J., S. Hakim e.a. 
Burglar alarms and the choice 
behavior of burglars; a suburban 
phenomenon 
Journal of criminal justice, 2Ie 
jrg., nr. 5,1993, pp. 497-507 

De auteurs willen de vraag helpen 
beantwoorden waarom sommige 



woningen eerder doelwit voor 
inbrekers zijn dan andere 
woningen. Zij analyseerden 
rapporten van de politie over 
inbraken in een drietal voorsteden 
van Philadelphia. Ook werden 
vragenlijsten verstuurd naar 
adressen van in deze rapporten 
vermelde woningen, een steek-
proef van bezitters van een alarm-
installatie en woningen die niet 
door inbrekers waren bezocht. 
Als theoretisch kader van hun 
studie hanteerden de auteurs de 
rationele keuze theorie. In dit 
kader ging het om vier keuzemo-
menten: keuzen t.a.v. buurt, 
straat, eigendom en ingang. Het 
blijkt dat inbrekers graag hun oog 
laten vallen op woningen die 
recent zijn gekocht of gehuurd, en 
die er duurder uitzien dan 
aangrenzende woningen. Ook 
huizen vlakbij een uitvalsroute of 
huizen gelegen in afgelegen 
doodlopende straten waren erg in 
trek. De meeste ongenode 
bezoekers betraden hun werk-
terrein via de eerste verdieping. 
Ook blijkt het alarm een effectief 
preventief middel te zijn. 
Politiepatrouilles dienen zich te 
concentreren op die uren waarin 
inbrekers actief zijn, dat wil 
zeggen bepaalde uren in de 
ochtend en in de nacht. 
Met literatuuropgave. 

16 
Delgado, A.R., R.A. Bond 
Attenuating the attribution of 
responsibility; the lay perception 
of jealousy as a motive for wife 
battery 
Journal of applied social 
psychology, 23e jrg., nr. 16, 
1993, pp. 1337-1356 

Jaloezie kan zich in verschillende 
vormen voordoen, varierend van 
een alledaags gevoel, tot een 
ziekelijke neiging die misbruik en 
criminaliteit veroorzaakt. Werd 
jaloezie in het verleden hoofdza- 
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kelijk positief gewaardeerd, in de 
twintigste eeuw is men steeds 
afwijzender tegenover deze emotie 
komen te staan. Dit weerspiegelt 
zich op tal van vlakken, met 
uitzondering van de wettelijke 
praktijk waar geweld binnen het 
gezin nog altijd welwillender 
tegemoet wordt gezien dan andere 
vormen van agressie. Met 
gebruikmaking van Weiner's attri-
butie-model als theoretische 
achtergrond, werd een enquete-
onderzoek opgezet dat antwoord 
moest geven op de vraag of niet-
juristen jaloezie een rechtvaar-
diging vinden voor aanranding. 
De resultaten laten zien dat 
jaloezie negatief beoordeeld wordt 
en dat het niet als verzachtende 
omstandigheid wordt gezien. 
Voor wat betreft de mate van 
schuld die aan het slachtoffer 
wordt toegeschreven verschillen 
de resultaten afhankelijk van 
leeftijd en opleidingsniveau van 
de respondenten. 
Met literatuuropgave. 

17 
Harris, G.T., M.E. Rice e.a. 
Violent recidivism of mentally 
disordered offenders, the 
development of a statistical 
prediction instrument 
Criminal justice and behavior, 
20e jrg., nr. 4,1993, pp. 315-335 

Rechters, reclasseringscommissies 
en individuele klinische beoorde-
laars worden vaak verzocht een 
advies te geven over wie 
opgesloten dient te worden of te 
worden behandeld en voor 
hoelang. Zoals in bijna iedere 
situatie waarin beslissingen 
worden genomen, blijken statis-
tische voorspellingen accurater 
dan het oordeel van dergelijke 
experts. Een betrouwbaar statis-
tisch instrument, waarmee 
gewelddadig recidief gedrag kan 
worden voorspeld ontbreekt 
nochthans. Met dit onderzoek 
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willen de auteurs een dergelijk 
instrument ontwikkelen t.a.v. 
geestelijk gestoordc wetsover-
trederS. Individuen die er laag op 
scoren zouden in aanmerking 
kunnen komen voor relatief korte 
straffen, vroegtijdige vrijlating of 
minder intensieve maatschappe-
lijke supervisic. Aan de andere 
kant zullen wetsovertreders met 
een hoge score kandidaten zijn 
voor langere straffen, preventieve 
detentie of intensieve controle 
door maatschappelijke instel-
lingen. Er werd gebruik gemaakt 
van multivariabele technieken om 
het meetinstrument te ontwik-
kelen en te valideren. De groep 
van 618 onderzochte geestelijk 
gestoorde personen die 
beschuldigd werden van zware 
vergrijpen, was heterogeen van 
aard en werd verdeeld in vijf 
subgroepen. Het ontwikkelde 
meetinstrument bestaat uit 12 
variabelen en voorspelde op 
significante wijze later geweld-
dadig crimineel gedrag bij elke 
subgrocp. De auteurs concluderen 
dat er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat deze resultaten 
generaliseerbaar zijn. 
Met literatuuropgave. 

18 
Heise, L. 
Violence against women; the 
hidden health burden 
World health statistics 
quarterly, 46e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 78-85 

De gevolgen van mishandeling 
voor de gezondheid van vrouwen 
is waarschijnlijk wereldwijd een 
ernstig probleem. Dergelijk 
geweld kan leiden tot ziektever-
schijnselen en sterfte bij de 
betreffende vrouwen of weerhoudt 
hen ervan zich in sociaal en 
economisch opzicht te ontwik-
kelen. Pas de laatste jaren wordt 
Cr over de hele wereld en op hoog 
niveau meer aandacht gcschonken 
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aan dit probleem. Met dit artikel 
wil de auteur allercerst een 
overzicht geven van de beschikbare 
informatie uit eerder onderzoek 
naar het gebruik van geweld tegen 
vrouwen. Uit vele studies, verricht 
in verschillende landen. blijkt dat 
mishandeling van vrouwen overal 
een groot probleem is. Vaak is er 
inderdaad zelfs sprake van 
mishandeling die de dood tot 
gevolg heeft. Ook komen 
verkrachting en andere vormen 
van seksueel misbruik veel vaker 
voor dan wel werd gedacht, met 
alle nare gevolgen vandien voor 
de gezondheid van de misbruikte 
vrouwen. Toch wordt er pas sinds 
kort en slechts in bepaalde landen 
aandacht besteed aan dit 
probleem binnen de gezond-
heidszorg. De onderzoekster geeft 
tevens aan waar de onderzoeks-
leemten liggen en stelt de belang-
rijkste onderwerpen voor 

.toekomstig onderzoek vast. Ten 
slotte gaat ze in op de methodolo-
gische vraagstukken, die 
verbonden zijn met de conse-
quenties voor de gezondheid van 
vrouwenmishandeling. 
Met literatuuropgave. 

19 
McKernan-McKay, M. 
The link between domestic 
violence and child abuse; asses-
sment and treatment considera-
tions 
Child welfare, 73e jrg., nr. I, 
1994, pp. 29-39 

In de Verenigde Staten komt 
geweld in het huwelijk mogelijk in 
zo'n 16% van alle gevallen 
jaarlijks voor, in maar liefst 50 a 
60% gebeurt dit ooit tijdens het 
huwelijk. Geweld tegen de partner 
en kindermishandeling worden in 
de regel als twee afzonderlijke 
fenomenen gezien, en in de 
hulpverlening dienovereenkomst 
door verschillende instanties 
uiteenlopend aangepakt. 



Kindermishandeling of -verwaar-
lozing komt mogelijk voor bij 
zestien van alle duizend kinderen. 
Toch gaan beide vormen van 
mishandeling wel degelijk vaak 
samen. Ze zijn om zo te zeggen 
over en weer een redelijk goede 
voorspeller (zo lijkt kindermis-
handeling vijftien maal zo 
waarschijnlijk in gezinnen waar 
tevens sprake is van geweld in het 
huwelijk). Huisartsen, opvang bij 
vrouwenmishandeling en kinder-
bescherming dienen hierop dan 
ook alert te zijn. Dit kan een 
zekere bijstelling betekenen van 
ieders uitgangspunten: voor de 
kinderbescherming is de client 
dan niet uitsluitend het kind (niet 
zelden juist ter bescherming tegen 
de moeder), doch in een aantal 
gevallen zijn dit kind en moeder. 
De verschillende instellingen 
zullen veelal met beide ouders 
afzonderlijk een (intake-)gesprek 
moeten voeren, om een juiste 
diagnose te kunnen stellen. Ook 
bij verdere therapie gericht op de 
relatieproblemen zullen de beide 
ouders niet te gauw moeten 
worden samengebracht. 
Met literatuuropgave. 

20 
Menard, S., D.S. Elliott 
Data set comparability and 
short-term trends in crime and 
delinquency 
Journal of criminal justice, 21e 
jrg., nr. 5, pp. 433-445 

Twee self report-onderzoeken 
naar delinquent gedrag — de 
National Youth Survey (NYS) en 
de Monitoring the Future study 
(MTF) — wijzen op een verschil-
lende mate van betrokkenheid bij 
delinquentie. Deze inconsistentie 
roept de vraag op naar de 
validiteit van (een van) beide 
studies. Zijn er verschillen in 
opzet en uitvoering van de onder-
zoeken of worden verschillende 
verschijnselen gemeten? De 
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auteurs concluderen dat er twee 
mogelijkheden zijn. Ten eerste 
kunnen de onderzoeken zodanig 
verschillen in doelpopulatie, 
steekproeftrekking, inhoud en 
structuur van de vragen en 
methode van uitvoering, dat zij 
niet met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Deze mogelijkheid 
achten zij het meest aannemelijk. 
Een tweede mogelijkheid is dat de 
onderzoeken globaal wel verge-
lijkbaar zijn qua populaties en 
wat betreft de delicten waarnaar 
wordt gevraagd, in elk geval in 
die mate dat de trends die zij 
aangeven gelijksoortig zouden 
moeten zijn. Verschillen in trends 
en in de mate van betrokkenheid 
bij delinquent gedrag moeten dan 
worden beschouwd als aanwijzing 
voor verschillen in de validiteit 
van de beide onderzoeken. Dan 
zijn er twee mogelijkheden: de 
resultaten van het NYS-
onderzoek kunnen negatief 
benvloed zijn door conditio-
nering van het onderzoekpanel 
(de respondenten gaan anders 
antwoorden als gevolg van 
eerdere interview-ervaringen) en 
de resultaten van het MTF-
onderzoek kunnen negatief 
beInvloed zijn doordat elk jaar 
een andere steekproef werd 
getrokken. Toch zijn deze 
mogelijkheden niet erg aanne-
melijk. De effecten van een 
eventueel verschil in validiteit 
tussen de onderzoeken zijn noch 
sterk noch consistent. De 
eindconclusie luidt dat men beide 
onderzoeken het beste kan zien 
als complementaire bronnen van 
informatie over gelijksoortige, 
maar niet identieke vormen van 
illegaal gedrag van gelijksoortige, 
maar niet identieke populaties. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Schwartz, M.D., W.S. 
DeKeseredy 
The return of the 'battered 
husband syndrome' through the 
typification of women as violent 
Crime, law and social change, 
20e jrg., nr. 3, 1993, pp. 
249-265 

Het proces van de sociale 
constructie van vrouwenmishan-
deling houdt ook in de essentiele 
gedachte van typering: dat de 
wijze waarop we mishandelde 
vrouwen 'typeren' onderdeel kan 
zijn van rechtvaardiging van help, 
of dat het de wetenschappelijke 
rechtvaardiging kan bieden voor 
een mannelijke ontsporing, welke 
mishandeling rechtvaardigt en 
daardoor mannen die vrouwen 
mishandelen beschermen tegen 
schuld. Omdat Straus en Genes 
alom door de pers en weten-
schappers als autoriteiten worden 
gezien, is het essentieel te onder-
kennen dat zij terugkomen op 
hun ideologische standpunt, 
waarvan zij afstand hadden 
genomen: dat vrouwen net zo 
gewelddadig zijn als mannen, niet 
handelen uit zelfverdediging en 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn 
voor het geweld van mannen. 
TerwijI deze discussie voortduurt 
moet 'nieuwsmakende crimino-
logie' gebruikt worden om de 
media te voorzien van alternatieve 
feministische gezichtspunten. 
Met literatuuropgave. 

22 
Steffensmeier, D. 
National trends in female 
arrests, 1960-1990; assessment 
and recommendations for 
research 
Journal of quantitative crimi-
nology, 9e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 411-440 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar veranderingen in 
het criminele gedrag van vrouwen 
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tussen 1960 en 1990. Daarbij is 
vooral gebruik gemaakt van de 
arrestatiecijfers van de Uniform 
Crime Reports van de FBI, maar 
ook van andere bronnen. De 
auteur trekt drie conclusies: het 
profiel van de vrouwelijke 
wetsovertreder is, in vergelijking 
met de manlijke, niet veranderd; 
hoewel in veel delictcategorieen 
het aantal vrouwelijke arrestanten 
is toegenomen, heeft de belang-
rijkste verandering betrekking op 
de sterke stijging van het aandeel 
van vrouwen in vermogensde-
licten, zoals kleine diefstallen en 
fraude; de betrokkenheid van 
vrouwen bij ernstige of geweld-
dadige criminaliteit is, in 
verhouding tot die van mannen, 
constant gebleven sinds 1960. 
Ook uit andere bronnen blijkt dat 
de criminaliteit van vrouwen, in 
verhouding tot die van mannen, 
meer geluk is gebleven dan is 
veranderd. De geslachtsverschillen 
in de omvang en aard van de 
criminele betrokkenheid blijven in 
overeenstemming met de verwach-
tingen, gedragingen en gelegen-
heden die zijn verbonden met de 
traditionele rolpatronen van 
mannen en vrouwen. De auteur 
schrijft het ontbreken van veran-
deringen in criminele betrok-
kenheid toe aan het ontbreken 
van veranderingen in veel andere 
aspecten van de rolpatronen van 
mannen en vrouwen. De econo-
mische participatie van vrouwen, 
die wel is toegenomen, leidt niet 
noodzakelijk tot een toename in 
het criminele gedrag van 
vrouwen. Toch hebben verande-
ringen in het gezin en de 
economie wel invloed gehad op 
het vrouwelijke delinquentie-
patroon. De toegenomen 
deelname van vrouwen aan de 
economische produktie en de 
publieke sfeer, biedt meer 
gelegenheid voor bepaalde 
soorten criminaliteit en stelt 



vrouwen minder bloot aan 
informele sociale controle en meer 
aan wettelijke controle. Dit 
manifesteert zich bij voorbeeld in 
de toename van kleine vermo-
genscriminaliteit en rijden onder 
invloed door vrouwen. Het toege-
nomen aandeel van vrouwen in de 
kleine vermogenscriminaliteit 
vloeit echter ook voort uit de 
toegenomen economische kwets-
baarheid van vrouwen en de 
toegenomen gelegenheid voor 
typisch vrouwelijke vermogensde-
licten. De auteur eindigt met 
aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

23 
Walter, M., M. Kubink 
Auslcinderkriminaliteit; 
Pheinomen oder Phantom der 
( Kriminal-)Politik? 
Monatsschrift far Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 76e jrg., 
nr. 5, 1993, pp. 306-295 

De laatste jaren wordt de 
immigratie van buitenlanders als 
een groeiend sociaal probleem 
beschouwd. Als negatief punt 
speelt in het bijzonder de crimina-
liteit van buitenlanders een grote 
rol. Deze criminaliteit wordt 
ervaren als een bijzonder 
fenomeen, dat op eigen wetmatig-
heden berust en een daarop toege-
sneden bestrijdingsstrategie 
behoeft. In dit artikel wordt de 
criminaliteit van buitenlanders 
vergeleken met die van andere 
groeperingen (jeugdcriminaliteit, 
vrouwencriminaliteit). 
Geconcludeerd wordt, dat het 
definieren van criminaliteit van 
buitenlanders criminologisch niet 
valt te verdedigen. Het spreken 
over criminaliteit van buiten-
landers heeft echter wel degelijk 
een functie. Zij dient de sociale 
`ontlading' in tijden waarin de 
ontwikkelingen op de arbeids-
markt ongunstig zijn en de econo- 

mische reserves geringer worden. 
Met literatuuropgave. 

24 
Witte, A.D. 
Some thoughts on the future of 
research in crime and delin-
quency 
Journal of research in crime 
and delinquency, 30e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 513-525 

De auteur meent dat voor 
onderzoek naar crimineel gedrag 
een breed perspectief is vereist, 
waarin aandacht bestaat voor 
zowel de wet en de wetshand-
having als voor wetsovertreders 
en de delicten die zij begaan. Het 
meest productief acht zij experi-
menteel en longitudinaal 
onderzoek bij groepen met een 
hoge kans op crimineel gedrag. 
Omdat deze typen onderzoek 
duur zijn en veel tijd in beslag 
nemen, zijn grote fondsen op 
lange termijn noodzakelijk. Deze 
fondsen moeten worden verstrekt 
door publieke en particuliere 
instanties te zamen. Ten slotte is 
de samenwerking en steun nodig 
van de mensen die het onderwerp 
vormen van het onderzoek. 

Gevangeniswezen/tbs 

25 
Burton, V.S., J.W. Marquart 
e .a. 
A study of atitudinal change 
among boot camp participants 
Federal probation, 57e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 46-52 

Uit een studie onder 389 
deelnemers van een boot camp 
prison in Houston in de 
Amerikaanse staat Texas, blijkt 
dat dit strenge, volgens een 
militair model opgezette regime 
een duidelijke, positieve bijdrage 
heeft op de attituden van de jong-
volwassen delinquenten. 
Voorafgaand aan hun verblijf in 
dit `kampement' werden de 
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deelnemers gevraagd naar hun 
attituden ten aanzien van een 
achttal onderwerpen, uiteen-
lopend van hun houding ten 
opzichte van het regime tot hun 
mening over de kwaliteit van hun 
sociale relaties. Na Net verbliff 
werd dezelfde vragenlijst 
nogmaals afgenomen. Op alle 
gebieden, met uitzondering van 
dat van Aids-educatie, deden zich 
significante verschuivingen voor 
in de attituden van de deelnemers. 
Zowel ten aanzien van het 
programma, de functie daarvan, 
als ten aanzien hun eigen 
toekomstperspectief veranderden 
hun mening in positieve richting. 
Op grond van deze resultaten 
suggereren de auteurs dat boot 
camp prisons kunnen bijdragen tot 
Net terugdringen van recidive, zij 
Net dat er dan wel sprake moet 
zijn van een intensieve nazorg 
aansluitend op het verblijf. 
Met literatuuropgave. 

26 
MacKenzie, D.L. 
Boot camp prisons in 1993 
National institute of justice 
journal, nr. 227, 1993, 
pp. 21-28 

In 30 Amerikaanse staten zijn er 
tegenwoordig boot camp prisons te 
vinden. Gezamenlijk hebben deze 
lampementen' een capaciteit van 
23 duizend plaatsen per jaar. 
Veelal gaat het om jong-volwas-
senen die voor het eerst tot een 
vrijheidsstraf zijn veroordeeld. De 
verblijfsduur varieert van drie tot 
zes maanden. Het regime in de 
kampementen is geschoeid op een 
militaire leest. Tucht en zware 
lichamelijk arbeid staan centraal, 
hoewel de laatste jaren in 
sommige staten het accent meer 
op resocialisatie en educatie is 
komen te liggen. Er loopt 
momenteel een onderzoek naar de 
resultaten van de hoot camp 
prisons. Daaruit bleek dat de 
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uitvalpercentages sterk 
verschillen. Tussen de acht en 
vijftig procent van de gedeti-
neerden slagen er niet in het 
programma vol te maken. Wel is 
vast komen te staan dat de 
inwoners van kampementen hun 
detentie positiever beoordeelden 
dan gedetineerden in reguliere 
gevangenissen. Recidivecijfers zijn 
vooralsnog niet bekend. 

27 
Ryan, D.B. 
The federal detention crisis; 
causes and effects 
Federal probation, 57e jrg., 
nr. I, 1993, pp. 54-63 

In 1983 waren Cr vijfduizend 
onveroordeelde gedetineerden 
binnen het Amerikaanse federale 
strafrechtssysteem. Sedert het van 
kracht worden van de zogenaamde 
Bail Reform Act in 1984 is dit 
aantal gestegen tot 19.617 in 
1992. Door deze explosieve groei 
kon niet !anger aan de eis worden 
voldaan dat verdachten nabij de 
rechtbank moeten worden onder-
gebracht. De gevolgen hiervan 
zijn ernstig. In de eerste plaats is 
sprake van aanzienlijke materiele 
en personele transportkosten. 
Bovendien kunnen hulpverleners 
en advocatuur door de grote 
reisafstand onvoldoende contact 
houden met hun clienten. De 
oorzaak van het explosief toege-
nomen tekort aan voorlopige 
hechteniscapaciteit is meervoudig. 
In de eerste plaats maakt de Bail 
Reform Act van 1984 het 
moeilijker om bepaalde catego-
rieen verdachten op borgtocht in 
vrijheid te stellen. Dat geldt met 
name voor verdachten van drugs-
criminaliteit. Daar komt bij dat 
de straffen de afgelopen jaren zeer 
fors zijn toegenomen. Dit 
reduceerde het aantal potentiele 
plaatsen voor onveroordeelden. 
Nog verschillende andere factoren 
die een rol gespeeld hebben bij de 



groei van het celtekort voor 
federale onveroordeelden, worden 
door de auteur besproken. Om 
deze heilloze ontwikkeling af te 
remmen, acht hij het noodzakelijk 
om een nationale conferentie te 
organiseren waar onder meer 
gesproken wordt over de 
waarschijnlijkheid dat de detentie-
crisis zal voortduren en over de 
mogelijkheden om door middel 
van alternatief beleid te 
voorkomen dat grote investe-
ringen moeten worden gedaan in 
dure, nieuwe celcapaciteit. 

Reclassering 

28 
Burt, R.A. 
Cruelty, hypocrisy, and the 
rehabilitative ideal in corrections 
International journal of law 
and psychiatry, 16e jrg., nr. 3/4, 
1993, pp. 359-370 

De resocialisatie van delinquenten 
is al lang niet meer het belang-
rijkste uitgangpunt van het 
Amerikaanse stafrechtssysteem. 
Tot in de jaren zestig geloofde 
men nog heilig in de mogelijk-
heden van `behandeling' van 
gedetineerden. Sinds die tijd 
echter, werd dit model door een 
steeds groeiend aantal critici 
aangevallen en bestempeld als 
hypocriet. Het resocialisatie-ideaal 
en de bijgaande wetenschappelijke 
methode bij de behandeling van 
gedetineerden zouden juist slechts 
een rationalisatie vormen voor 
een onderliggende, verregaande 
wreedheid en vergeldingsdrang. 
De opvolger van het resociali-
satie-model, dat van de just desert 
heeft echter niet tot lichtere 
straffen geleid, zoals dat aanvan-
kelijk in de bedoeling lag. 
Integendeel, de gevangenissen 
raakten voller, de straffen werden 
langer en de doodstraf kwam in 
hernieuwde belangstelling te 
staan. Volgens de auteur moet de 
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teloorgang van het resocialisatie-
ideaal daarom gezocht worden bij 
bredere maatschappelijke ontwik-
kelingen als het tanende geloof in 
de maakbaarheid van de samen-
leving en de opkomst van een 
maatschappijmodel waarin belan-
gentegenstellingen tussen 
(groepen) mensen als funda-
menteel worden gezien. De auteur 
betoogt vervolgens dat het gezien 
de recente verharding van het 
strafrechtsklimaat beter is 
hypocriet te zijn dan cynisch. Hij 
pleit daarom voor een gedeeltelijk 
rehabilitatie van het geloof in 
resocialisatie en roept gedragswe-
tenschappers op zich opnieuw met 
de bejegening van delinquenten te 
bemoeien teneinde meer in het 
algemeen de schrille contrasten 
binnen de samenleving te 
verkleinen. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

29 
Haghighi, B., A. Lopez 
Succes/failure of group home 
treatment programs for juveniles 
Federal probation, 57e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 53-58 

Al weer enkele jaren woedt in 
Amerika de discussie over de 
vraag of alternatieven voor 
vrijheidsstraf bij jeugdigen maar 
beter niet weer afgeschaft moeten 
worden. Ook al zijn bij voorbeeld 
de groepshuizen voor intensieve 
behandeling volgens de 
beschikbare gegevens zowel 
goedkoper als effectiever — 
gemeten naar recidive — dan 
vrijheidsstraf, op de algehele 
ontwikkeling van de jeugdcrimi-
naliteit lijken ze weinig effect te 
hebben. Immers, de zwaardere 
vormen van jeugdcriminaliteit zijn 
naar aard en omvang onmis-
kenbaar toegenomen. Aan de 
hand van de wederwaardigheden 
van zo'n 150 jeugdigen uit een 
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tehuis laten de auteurs zien dat de 
hernieuwde roep om een straffe 
aanpak niet door onderzoek 
wordt geschraagd. Althans, voor 
bepaalde categorieen jeugdigen 
blijkt de behandel-setting wel 
degelijk positief uit te.pakken, 
namelijk diegenen met nog maar 
weinig criminele antecedenten. 
Het effect wordt nog eens 
duidelijk versterkt als zij in het 
kader van een reclasserings-
begeleiding worden geplaatst, en 
niet aansluitend op een deel 
vrijheidsstral Bij jongeren met 
vier of meer antecedenten, zeker 
als dezen rechtstrecks uit de 
gevangenis komen, blijkt de 
aanpak eerder nog averechts te 
werken. Ben en ander is voor 
blanke en niet-blanke jongeren 
gelijk. 
Met literatuuropgave. 

30 
Harris, R., N. Timms 
The lost key; secure accomo-
dation and juvenile crime; an 
English and Welsh perspective 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 219-231 

Het begrip secure accomodation 
neemt in het Engelse jeugdstraf-
recht een even belangrijke als 
dubbelzinnige plaats in. De 
conceptuele ambiguiteit van de 
term verraadt ook de maatschap-
pelijke verwarring met betrekking 
tot het geven van een oordeel 
over (wan)daden van minderja-
rigen. Ook in de vrijheidsbe-
neming van jongeren in jeugd-
inrichtingen komt deze 
onduidelijkheid naar voren. 
Dubbelzinnigheden worden vaak 
uit de wereld geholpen door 
zwart-wit denken: de assumptie 
dat als iets niet A is het B moet 
zijn. De auteurs verwerpen dit 
logocentrisme, omdat het veron-
derstelt dat elk probleem een 
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'kern' heeft die de oplossing in 
zich bergt. Ben risico van psycho-
therapeutische behandeling is dat 
eindeloos gezocht wordt naar zo'n 
`sleuter voor de oplossing van 
onevenwichtigheden of stoor-
nissen. Als hulpverleners blijven 
zoeken naar een sleutel tot de 
problematiek van jongeren, 
houden zij hen 'anger dan 
noodzakelijk vast in de inrichting. 
Therapie of behandeling wordt 
daarrnee een alibi voor 
bestraffing. 
Met literatuuropgave. 

31 
Jeanneret, 0., E.A. Sand 
Intentional violence among 
adolescents and young adults: an 
epidemiological perspective 
World health statistics 
quarterly, 46e jrg., nr. I, 1993, 
pp. 34-51 

Aan de hand van uitgebreid 
statistisch materiaal van de WHO 
en uit nationale landelijke 	• 
bestanden, geven de auteurs een 
overzicht van trends in dodelijke 
geweldsmisdrijven en zelfmoorden 
in een yeelvoud van, vooral 
westerse, landen. De periode 
tussen 1960 en 1990 laat onder 
15-19 jarigen een verontrustende 
toename zien, onder 20-24 jarigen 
een geringere doch eveneens een 
toename. Verschillen tussen 
landen zijn er primair wat betreft 
het relatieve aandeel van moord 
respectievelijk zelfmoord (so 
kennen Oosteuropese landen naar 
verhouding hogere zelfmoord-
cijfers en Zuidamerikaanse hogere 
cijfers voor moord, terwijI onder 
meer in de Verenigde Staten de 
twee categoriean minder ver uit 
elkaar liggen). Per land is de 
verhouding echter door de tijd 
vrij constant. Overigens maakt 
het soort beschikbare cijfers inter-
nationale verge1ijkingen minder 
betrouwbaar dan de landelijke 
trends. De blanke Amerikaanse 



burger loopt een kans van 1 op 
240 om in zijn leven slachtoffer 
van moord te worden. Voor zijn 
zwarte medeburger is deze kans 
maar liefst 1 op 45; onder de 
zwarte bevolking van 15-34 jaar 
is het de eerste doodsoorzaak. Als 
situationele risicofactoren komen 
naar voren: alcoholgebruik (VS, 
Scandinavie, Denemarken), 
vuurwapenbezit onder jongeren 
(VS), en pesten en gepest worden 
op school (Noorwegen). Naar 
protectieve factoren (zoals in de 
persoonlijkheid, intelligentie, 
kwaliteit van de directe sociale 
bindingen en de mate van toegan-
kelijkheid van hulpverlenings-
bronnen) blijkt in dit verband nog 
weinig onderzoek gedaan. 
Met literatuuropgave. 

32 
Oliver, L.L., G.C. Nagayama 
Hall e.a. 
A comparison of the personality 
and background characteristics 
of adolescent sex offenders and 
other adolescent offenders 
Criminal justice and behavior, 
20e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 359-370 

Er is onderzoek gedaan naar de 
persoonlijkheidsverschillen tussen 
jonge criminelen, die zedenmis-
drijven hebben gepleegd en jonge 
criminelen die geen zedenmis-
drijven hebben gepleegd. Van 
iedere groep zijn vijftig mannen 
geselecteerd en vijftig mannen, die 
geweldsmisdrijven hebben 
gepleegd. De groep die zedenmis-
drijven had gepleegd vertoonde in 
het algemeen de minst deviante 
persoonlijkheidsstructuur en een 
minder karakteristieke voorge-
schiedenis. Deze bevindingen, die 
overigens niet overeenkomen met 
de literatuur over volwassen 
criminelen die zedenmisdrijven 
plegen, suggereren dat behan-
deling tijdens de adolescentie en 
vroegtijdige interventie, preven- 

tieve waarde zou kunnen hebben. 
Met literatuuropgave. 

33 
Pinderhughes, H. 
The anatomy of racially 
motivated violence in New York 
City; a case study of youth in 
southern Brooklyn 
Social problems, 40e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 478-490 

Sinds 1985 is het raciale geweld in 
New York dramatisch toege-
nomen. De toename is voor het 
grootste deel toe te schrijven aan 
de activiteiten van jongeren onder 
de 21 jaar. Een van de beruchtste 
voorbeelden van raciaal geweld is 
de moord op Yusuf Hawkins, op 
23 augustus 1989 in Bensonhurst, 
Brooklyn. De moord, die door 
het hof werd afgedaan als een 
incident, stond volgens de auteur 
niet op zichzelf. In het artikel 
wordt geanalyseerd hoe een 
combinatie van sociaal-econo-
mische factoren, attitudes ten 
opzichte van ras en etniciteit, 
groepsvorming en groepssen-
timent kan leiden tot raciaal 
geweld. Voor het onderzoek werd 
aan 88 studenten van een alterna-
tieve high-school voor risico-
jongeren zowel een enquete als 
een groepsinterview afgenomen. 
Analyse van de gegevens maakt 
duidelijk dat alleen een combi-
natie van factoren kan leiden tot 
een raciaal conflict. Alleen 
wanneer volkstrots daadwerkelijk 
wordt aangemoedigd en 
bevorderd in zowel de woonom-
geving als de vriendenkring is er 
een potentieel voor etnisch en 
raciaal geweld. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 	 91 



Politie 

34 
White, R. 
Young people and the policing of 
community space 
The Australian and New 
Zealand Journal of crimi-
nology, 26e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 207-218 

De auteur richt zich in dit artikel 
OP de oorzaken van botsingen 
tussen politic en jongeren, die 
vaak ontstaan bij het handhaven 
van de openbarc orde in de 
winkelgebieden van een stad. De 
aandacht wordt gevestigd op 
fysieke-, houdings- en gedragsken-
merken van de jongeren en de 
afkeuring en negatieve reacties 
van politiemensen t.a.v. verschil-
lende activiteiten van deze jonge 
mensen. Om het standpunt van de 
politic in het juistc perspectief te 
kunnen bezien, worden allereerst 
bepaalde aspecten van het stads-
leven en de politieke situatie 
waarin het toezicht houden 
geschiedt, onder de loep genomen. 
De politic richt zich op het 
bescherrnen van prive-eigen-
dommen, het garanderen van 
persoonlijke veiligheid en het 
reguleren van het morele karakter 
van het leven op straat. Gezien 
het feit dat Cr belangrijke veran-
deringen hebben plaatsgevonden 
t.a.v. de positie van jonge mensen 
als consumenten, veronderstelt de 
auteur dat het economisch en 
sociaal buitensluiten van verschil-
lende groepen jongeren leidt tot 
een steeds negatievere relatie 
tussen jongeren en politic. De 
strijd om de publiekelijk toegan-
kelijke gebieden en officible staats-
bemoeienis rond `criminaliteir en 
Tatsoensnormen' zorgen ervoor 
dat het sociale conflict eerder 
groter wordt dan kleiner, met het 
huidige ingrijpen van de politic in 
de !evens van jonge mensen. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 
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35 
Crapendaal, NI., Ed. Leuw e.a. 
Drugs and crime in an accomo-
dating social context; the 
situation in Amsterdam 
Contemporary drug problems, 
I9e jrg., nr. 2, 1992, 
pp. 303-326 

Nederland staat bekend om de 
pragmatische en tamelijk 
tolerante houding ten opzichte 
van illegaal druggebruik. 
Tegelijkertijd kan Nederland, 
tezamen met verschillende andere 
West-Europese landen, gekarakte-
riscerd worden als een welvaarts-
maatschappij met een relatief 
hoog ontwikkelde sociale 
zekerheid en gezondheidszorg. 
Vanuit criminologisch oogpunt is 
het interessant na te gaan of dit 
typisch Nederlandse sociale en 
culturele klimaat invloed heeft op 
de aard en de omvang van aan 
druggerelateerde criminaliteit. 
Verspreid over een periode van 
twee jaar hidden de auteurs 
maximaal zeven interviews met 
150 junkies uit de Amsterdamse 
binnenstad. Doel van de 
veldstudie was inzicht te krijgen 
in het economische gedrag van 
druggebruikers, al dan niet met 
inbegrip van criminele activi-
teiten. Uit de studie komt 
naar voren dat een bepaald type 
junkie, gdc genormaliseerde 
gebruiker', een typisch 
Nederlands verschijnsel is. Deze 
en andere bevindingen worden in 
het artikel besproken. 
Met literatuuropgave. 



_ 

36 
Koven, S.C., M.C. Shelley 
No consensus on fighting the 
drug war; differences between 
state policy elites and the mass 
public 
The international journal of the 
addictions, 28e jrg., nr. 14, 
1993, pp. 1531-1548 

Elke staat in de VS kent een 
drugsbeleid-coordinator. De 
auteurs deden een onderzoek naar 
de opvattingen van deze functio-
narissen over de relatieve ernst 
van negen drugs, alsmede naar 
hun meningen wat betreft het 
federale drugsbeleid. De 
percepties van de coordinatoren 
werden vergeleken met die van de 
bevolking. De auteurs gebruikten 
daartoe een nationaal survey van 
CBS News en de New York 
Times. Dit massa-opinie-
onderzoek richtte zich op drugs-
percepties van burgers en hun 
oordeel over het drugsbeleid van 
de regering Bush. Uit het 
onderzoek van de auteurs blijkt 
dat de coordinatoren als groep 
het alcoholprobleem als meest 
urgent ervaren, gevolgd door 
cocaine, marihuana, tabak, crack, 
stimulantia, heroine, sedativa en 
hallucinogenen. De opvattingen 
van individuele coordinatoren 
werd sterk beinvloed door de 
urbanisatiegraad en nationaal 
inkomen van hun staat. De 
coordinatoren gaven een weinig 
gunstig oordeel over het drugs-
beleid van Washington. Zij 
braken eeri tans voor een 
programmatische benadrukking 
van preventie en voorlichting. 
Burgers bleken in tegenstelling tot 
de coordinatoren een sterke 
voorkeur te hebben voor een 
harde law-and-order aanval op de 
aanbodkant van de markt. 
Burgers zagen drugs als het 
belangrijkste probleem, en niet 
alcoholverslaving. Over het 
algemeen gaapt er een grote kloof 

tussen meningen en verwach-
tingen van burgers en coordina-
toren. 
Met literatuuropgave. 

37 
Kuntz, L. 
Zur Bedeutung der 
Beschaffungskriminaliteit im 
Rahmen der Drogendelinguenz 
Kriminologisches Journal, 25e 
jrg., nr. 4, 1993, pp. 186-301 

In dit artikel wordt een onderzoek 
gedaan naar de zogenaamde 
Beschaffungskriminaliteit: 
criminele handelingen van 
drugverslaafden om aan (geld) 
voor drugs te komen. Hoe groot 
is dit probleem? Uit de akten van 
het district Zweibriicken over de 
jaren 1988, 1989, 1990 werden 
2722 processen-verbaal van 880 
verdachten geanalyseerd. Van 
deze 880 personen in de leeftijds-
groepen van 20 tot 30 jaar waren 
191 (21,7%) van de vrouwelijke en 
689 (78,3%) van de mannelijke 
kunne. De recidive bleek bij de 
onderzochte personen gering: 
40,9% van alle onderzochten 
bleek slechts eenmaal met de 
politie in aanraking te zijn 
geweest en bijna drie kwart 
(74,3%) van alle betrokkenen 
kwam maximaal drie maal voor. 
Opvallend was dat vormen van 
lichte tot middelzware crimina-
liteit — diefstal en bedrog — 
domineren, terwijl van gewelds-
misdrijven nauwelijks sprake was. 
De auteur komt tot de slotsom 
dat Beschaffungskriminalitat 
weliswaar bestaat, doch dat de 
algemeen heersende opvatting 
omtrent de omvang en de 
betekenis van deze vorm van 
criminaliteit als een mythe dient 
te worden beschouwd. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Leuthold, A., M. Cattaneo M. 
e.a. 
Die Schweizer Bevolkerung und 
das Drogenprobkm; 
Problemsicht und 
Losungsvorschlage 
Prdventivmedizin, 38e jrg., 
nr. 4, 1993, pp. 206-216 

Dit artikel heeft tot doe, vast te 
stellen welke met drugsverslaving 
samenhangende problemen door 
de Zwitserse bevolking als 
belangrijk worden ervaren en 
welke rnaatregelen tot reductie 
hiervan men wenseffik acht. 
Uitgangspunt hierbij is een in 
oktober 1991 gehouden represen-
tatieve telefonische ondervraging 
van 1004 Zwitsers. Naast vragen 
betreffende het gevaar voor de 
jeugd en de openbare orde werd 
vooral aandacht besteed aan 
menselijke problemen. De 
verslaafde wordt voornamelijk 
gezien als een zieke, als iemand 
die het leven niet meer ziet zitten, 
maar ook als een gevaarlijk, niet 
te vertrouwen mens. Vooral 
preventie, therapie, repressie van 
de handel in drugs en het 
witwassen van geld, maar niet van 
de gebruikers, worden voorge-
steld. Ook maatregelen om de 
schade te beperken, zoals speciale 
injectieruimten, het verstrekken 
van harddrugs en medische 
controle worden voorgestaan. De 
jongeren onder de geinterviewden, 
degenen met een hoger oplei-
dingsniveau en de Duitstalige 
Zwitsers bleken een positiever 
beeld te hebben van verslaafden 
en de voorgestelde maatregelen 
ter beperking van de schade dan 
de oudere generatie en de 
Zwitsers nit het westen van het 
land. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 
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39 
Cooley, D. 
Criminal victimization in male 
federal prisons 
Canadian journal of crimi-
nology, 35e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 479-495 

Naar analogie van de 
slachtofferstudies in de vrije 
samenleving is door de auteur 
onderzoek verricht naar de mate 
waarin gedetineerden slachtoffer 
worden van een misdrijf. Het 
onderzoek is verricht onder 117 
mannelijke gedetineerden uit vijf 
federale Canadese gevangenissen. 
Hen werd gevraagd aan te geven 
in hoeverre zij gedurende de 
twaalf voorafgaande maanden 
slachtoffer waren geweest van een 
delict. Het victimisatie-percentage 
was hoog: 47% van de gedeti-
neerden meldde in totaal 107 
criminele incidenten. Fysieke 
agressie werd het meest gerappor-
teerd, namelijk 50% van alle 
incidenten. Vermogensmisdrijven, 
met name diefstal, kwamen ook 
vaak voor. Door middel van een 
discriminant-analyse is bepaald 
hoe slachtoffers zich van niet-
slachtoffers onderscheidden. De 
gedetineerde slachtoffers bleken 
verhoudingsgewijs jonger te zijn, 
in maximaal beveiligde inrich-
tingen te verblijven en in de 
beginfase van hun detentic te 
verkeren. Als de resultaten van 
het slachtofferonderzoek worden 
vergeleken met de officiele statis-
tische gegevens van het Canadese 
gevangeniswezen, dan valt op dat 
fysieke agressie volgens de eerst-
genoemde bron vijf keer vaker 
voorkomt dan volgens de officiele 
cijfers. Fen belangrijke reden 
hiervoor is dat gedetineerden het 
inrichtingspersoneel niet 
betrekken bij criminele incidenten. 
Vergeleken met de kans om in de 
vrije samenleving slachtoffer te 



worden van een misdrijf, valt op 
dat de Canadese penitentiaire 
inrichtingen een onveilige 
omgeving vormen. 
Met literatuuropgave. 
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Onderstaande publikaties kunnen 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van Net 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen 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. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV5, juni: Registratieproblemen 
JV6, juli/augustus: De el/tick ran 
de stoat 
JV7, september: Overzicht 
onderroek op just thee! terrein 
JV8, oktober/november: Scenario 
en strategic 
JV9, december: Mitieucriminafiteit 

Congressen 

Tank en Tunctioneren van het 
0.M.; nieuwe justitiele en 
bestuurlijke verantwoordelijk-
heden binnen de rechtshand-
having 
Het O.M. wordt van vele 

kanten onder vuur genomen. 
Sprekende voorbeelden hiervan 
zijn bet rapport Het O.M. ... mu 
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van de stuurgroep Versterking 
Openbaar Ministerie van het 
ministerie van Justitie en het 
rapport van de Commissie 
Wieringa over de IRT-affaire. 
Binnenkort zal ook het rapport 
van de Commissie Donner nader 
inzicht geven in de positie en het 
functioneren van het O.M. door 
de stijging van het aantal 
wetsovertredingen, de verande-
rende aard van de criminaliteit 
alsmede het capaciteitsprobleem 
binnen de verschillende schakels 
van de strafrechtelijke keten, 
mede door de publieke opinie, 
sterk onder druk gezet om tot 
snelle resultaten te komen. Door 
in de opsporingssfeer maar ook in 
de strafrechtelijke handhaving te 
balanceren op de grens van het 
juridisch toelaatbare, is het O.M. 
reeds meerdere malen de grenzen 
van deze instrumentaliteit tegen-
gekomen. Een moment van 
bezinning is geboden. Zowel 
binnen de strafrechtelijke 
taakstelling alsmede op 
bestuurlijk gebied behoeft het 
O.M. een nieuw richtsnoer. 
Tijdens het ochtendprogramma 
spreken: prof. mr . H. de Dodder, 
mr. dr. E.H.M. Hirsch Bailin, 
prof mr. R.M.G.E. Forme, J.J. 
van Aartsen, mr. W. Sorgdrager 
en prof. mr . A.C. 't Hart. Het 
middagprogramma bevat de 
volgende werkgroepen: Het O.M. 
en het openbaar bestuur; De 
aansturing door het O.M. van de 
politic en de bijzondere opspo-
ringsdiensten; Het O.M. en de 



tenuitvoerlegging; Het 0.M en 
zijn juridische partners. 
Datum: dinsdag 7 juni 1994 
Pluats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Inlichtingenthanmelding: Erasmus 
Forum, tel.: 010-4082302. 

Probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid; lessen uit de 
praktijk 
De politie staat nationaal en 

internationaal onder grote druk. 
In vrijwel alle westerse landen 
stijgt de criminaliteit fors. De 
ontevredenheid onder de burgers 
over de politie neemt eveneens 
toe. Veelgehoorde klachten zijn: 
`je ziet de politie te weinig', 'de 
politie komt te weinig uit de auto' 
en 'de politie heeft te weinig tijd'. 
Er is anno 1994 een geheel nieuwe 
strategie nodig om de complexe 
problemen op het terrein van de 
onveiligheid te lijf te kunnen. De 
politic kan niet meer volstaan met 
af te wachten wat op haar afkomt 
maar zal zelf het initiatief moeten 
nemen. De politie zal probleemge-
richt moeten gaan werken. In de 
afgelopen jaren zijn in het kader 
van het Project Politie en 
Onveiligheid positieve ervaringen 
opgedaan met deze manier van 
werken. Deze ervaringen zijn 
beschreven in het rapport 
Probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid; de praktijkervaringen. 
Tijdens de praktijkdag worden 
deze ervaringen toegelicht. Na 
afloop van de dag hebben 
deelnemers praktische handvatten 
gekregen om zelf met probleemge-
richt werken aan de slag te gaan. 
De praktijkdag is bestemd voor 
midden- en hoger kader van: 
politie, 0.M., justitie, BOD's, 
gemeenten en andere belangstel-
len den. 
Datum: 14 juni 1994 
Plaats: Congrescentrum De 
Eenhoorn, Amersfoort 
Aanmeldingfinlichtingen: 

Mededelingen 

Vermande studiedagen, Postbus 
20, 8200 AA Lelystad, tel.: 03200- 
22944. 

Plea bargaining in Holland 
Het afgelopen jaar is het thema 

`onderhandelen met verdachten' 
regelmatig in het nieuws geweest. 
Bij onderhandelen kunnen wij 
twee fasen onderscheiden: het 
onderhandelen door de politic 
voordat de zaak duidelijk omlijnd 
is en het onderhandelen door of 
namens het O.M. daarna. Het 
voorkomen van de eerste soort 
onderhandelingen wordt door 
niemand ontkend, maar vormt 
een grijs gebied, niet in de laatste 
plaats omdat het een veelvormig 
fenomeen is (denk aan kroonge-
tuigen, informanten, infiltranten). 
Over de tweede fase, waar het 
O.M. direct bij betrokken is, 
wordt vaak nogal preuts gedaan. 
Sterker nog, het O.M. vestigt 
graag de indruk dat er geen 
onderhandelingen worden gevoerd 
aangaande de loop die het recht 
dient te hebben. De discussie over 
de toelaatbaarheid van dit soort 
praktijken en de (al dan niet 
gewenste) wettelijke legitimering 
daarvan wordt hier te lande nog 
maar mondjesmaar gevoerd. Op 
dit symposium zullen inleidingen 
worden verzorgd door dr. J.F. 
Nijboer (RUL), mr. M.A.A. van 
Capelle (Parket Arrondissement 
Amsterdam), prof. A.H.J. Swart. 
De forumdiscussie staat onder 
leiding van mr. A.H. van Delden 
(president rechtbank Den Haag 
en voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak). De 
forumleden zijn: mr. A. Beijer 
(RUU): de Verenigde Staten van 
Amerika — rechtsvergelijkend; 
prof. A.C. 't Hart (RUG): de 
verantwoordelijkheid van het 
0.M.; dr. J.D. den Hartog 
(RUG): De Bondsrepubliek 
Duitsland — rechtsvergelijkend; 
prof. T.M. Schalken (VUA): Plea 
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bargaining: de rechterlijke 
component; dr. D.W. Steenhuis 
(PG Hof Leeuwarden): De 
verantwoordelijkheid van het 
O.M. in de praktijk; prof. M. 
Wladimiroff (ROU): De tartijen' 
in economische strafzaken. 
Datum: 23 juni 1994, 14.00u. 
Moats: Lokhorstkerk, 
Pieterskerkstraat 1, Leiden 
Inlichtingen: Leids Congres 
Bureau, mw. H. van Gennep, 
tel.: 071-275299. 

Symposium ter gelegenheid van 
het afscheid van prof. drs. J.J.J. 
Tulkens 
Ter gelegcnheid van Net 

afscheid van prof. drs. J.J.J. 
Tulkens als bijzonder hoogleraar 
Penologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen worth een symposium 
gewijd aan het ontwerp voor een 
nieuwe Penitentiaire Beginselenwet 
en de nieuwe beleidsnota voor het 
gevangeniswezen Werkzame 
detentie. Er worth ondermeer 
aandacht besteed aan de Extra 
Beveiligde Inrchtingen, extra-
murale strafvormen, het standaar-
dregime in penitentiaire instel-
lingen en de `taakstraffen'. 
Sprekers zijn: prof. mr . Th. van 
Veen, prof. dr. E. Lissenberg, 
prof. dr. C. Kelk en prof. drs. 
J.J.J. Tulkens. 
Datum: dinsdag 28 juni 1994 
Pincus: Rijksuniversiteit 
Groningen 
Mitch tingen/aanmelding: bij 
voorkeur schriftelijk bij Net secre-
tariaat van de vakgroep 
Strafrecht (t.a.v. mw. E. Pilon), 
Pb.: 716, 9700 AS Groningen, 
tel.: 050-635768. 

De toekomst van de rechtsmid-
delen 
In het kader van de herziening 

van de rechterlijke organisatie 
staat cell herijking van de 
verschillende rechtsmiddelen op 
stapel. In het civiele en het straf- 

100 	Justitiole Verkenningen, jrg. 20, nr. 4, 1994 

proces bestaat thans in beginsel 
de mogelijkheid voor partijen om 
cell uitspraak in tweede en derde 
instantie te verkrijgen. In het 
bestuursproces is onlangs het 
beginsel van rechtspraak in twee 
(feitelijke) instanties door de 
wetgever omarrnd. Floe zal het de 
civiele, strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen 
vergaan tijdens de verdere fasen 
van de herziening van de rechter-
lijke organisatie? Wie een 
procedure ontwerpt terzake van 
toegang tot de rechter in tweede 
en derde instantie, ziet zich al snel 
geplaatst voor de vraag of het 
recht op toegang tot de hogere 
rechter ongeclausuleerd dient te 
zijn. Moet van elke uitspraak van 
een rechter in eerste aanleg een 
beroep op de rechter in tweede en 
derde instantie openstaan? 
Beantwoordt men die vraag (al 
dan niet geclausuleerd) beves-
tigend, dan zal in ieder geval ook 
rekcning moeten worden 
gehouden met de mogelijkheid 
dat de gerechtcn in tweede en 
derde instantie met een veel 
grotere werklast te maken krijgen. 
Meer in het algemeen kan de 
vraag worden gesteld of de 
verschillende procedures van 
rechtsmiddelen aan vernieuwing 
toe zijn. Daar gaat het zowel om 
de toegang als de procedure zelf. 
Over deze en andere vragen zal 
op het symposium worden 
gesproken. Sprekers en inleiders 
zullen onder anderen zijn: mr. 
E.H.M. Hirsch Bailin (minister 
van Justitie), de hoogleraren 
Fokkens (Advocaat Generaal bij 
de Hoge Raad en hoogleraar 
straf(proces)recht), Vranken 
(Advocaat Generaal bij de lioge 
Raad en hoogleraar burgerlijk 
(proces)recht), Leijten (Advocaat 
Generaal Hoge Raad), Corstens 
(hoogleraar straf(proces)recht), 
Snijders (hoogleraar burgerlijk 
recht), Meijers (Advocaat 



Generaal Hoge Raad en bijzonder 
hoogleraar internationaal straf-
recht) en Quant (bijzonder 
hoogleraar Advocatuur). 
Datum: 27 mei 1994 
Plaats: Aula Katholieke 
Universiteit Brabant 
Inlichtingen: Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, 
mr. W.H.J. Stemker Koster, 
tel.: 070-3813712. 

Internationale conferentie geweld 
binnen het gezin 
In veel landen is een publieke 

bezorgdheid ontstaan ten aanzien 
van geweld binnen gezinnen. 
Hoewel beleid wordt ontwikkeld 
om dit soort geweld tegen te 
gaan, wordt het belang ervan 
door de meeste beleidsmakers nog 
steeds onderschat. Doel van deze 
conferentie is om degenen die 
werkzaam zijn binnen de verschil-
lende gebieden van gezinsgeweld, 
hulpverleners en onderzoekers 
gegevens te laten uitwisselen. Zo 
kunnen onderzoekers gegevens 
presenteren met betrekking tot 
het voorkomen, de aard en de 
gevolgen van gezinsgeweld en 
kunnen hulpverleners en vrijwil-
ligers verslag doen van hun inter-
venties binnen gezinnen waarin 
geweld een rol speelt. Te behan-
delen vragen tijdens deze confe-
rentie zijn: Hoe vaak komt 
kindermisbruik, seksueel 
misbruik, misbruik van echtge-
notes etc. in verschillende landen 
voor; Wat zijn de lange-termijn 
gevolgen; Brengt geweld geweld 
voort; Hoe behandel je en 
voorkom je geweld binnen de 
familie; Hoe behandel je de 
psychologische gevolgen van 
geweld, etc. De conferentie is 
bedoeld voor onderzoekers, 
professionele hulpverleners, 
vrijwilligers, de rechterlijke macht, 
beleidsmakers. 
Datum: 13, 14 en 15 oktober 1994 
Plaats: RA! Congresgebouw, 

Amsterdam 
Inlichtingen: Bureau PAOG-
Amsterdam, Tafelberg 25, 1105 
BC Amsterdam, 020-5664801. 

Hoe punitief is Nederland 
De punitief wordende samen-

leving van 1994 staat in schril 
contrast tot die van — pakweg — 
twintig jaar geleden, toen 
discussies gevoerd werden om de 
rol van het strafrecht terug te 
dringen. Tegenwoordig zijn alter-
natieve afdoeningen slechts te 
verkopen, zolang ze effectiever 
zijn in termen van kosten-baten-
analyses en recidivecijfers, terwijI 
de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraffen meer dan ooit 
op beveiliging is gericht. Binnen 
de criminologie staat de theorie-
vorming steeds meer ten dienste 
van justitie om een effectiever 
optreden mogelijk te maken, en in 
de strafrechtstheorie krijgt het 
instrumentele denken met meer 
repressie steeds meer de overhand 
boven een aanpak waarin rechts-
waarborgen worden gegaran-
deerd. Ter verklaring en ter recht-
vaardiging van deze situatie wordt 
veelal een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen aangevoerd. Vaak 
gehoorde redeneringen c.q. veron-
derstellingen zijn: de groei van 
zware, georganiseerde, op interna-
tionale schaal voorkomende, 
criminaliteit, die om een harde 
aanpak zou `vragen'; het morele 
verval van de samenleving, dat 
een nieuwe versmelting van 
moraal en strafrecht, burgerschap 
en norm, zou vereisen; de 
culturele verschillen in een pluri-
forme samenleving, die `pluri-
forme' oplossingen voor inter- en 
intraculturele problemen zou 
vergen; de opkomst van massa-
media en -cultuur, die moraal, 
ethiek en esthetiek zouden onder-
mijnen. Onduidelijk blijft echter 
op welke schaal deze fenomenen 
daadwerkelijk voorkomen, in 
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welke mate de causale verbanden 
die zo makkelijk worden gelegd 
wel bestaan, en of en waarom zij 
per se tot een `straffere' aanpak 
(zouden moeten) leiden. Len ieder 
die een strafrechtelijke of crimino-
logische bijdrage aan dit congres, 
dat wordt georganiseerd door het 
Willem Pompe instituut en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie, zou willen leveren, 
wordt verzocht dit te melden bij 
de secretaris van de congrescom-
missie, Frank van Galen: 
030-537299. De congresbijdragen 
worden gebundeld in een 
congresboek, dat voor het congres 
zal verschijnen. 
Datum: 20 en 21 oktober 1994 
Plums: Aula Academiegebouw, 
Domplein, Utrecht 
Inliehtingen: Frank van Galen, 
Willem Pompe Instituut, 
Janskerkhof 16, 3512 BM 
Utrecht, tel.: 030-537299. 

De WODC -rapporten 

Urn zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, vverkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die allankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 

Vanaf 1 januari 1989 worden 
de rapporten in de reeks 
Onderzoek en Beleid uitgegeven 
door Gouda Quint BV. 
Rapporten die mi deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, 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, 
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verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Len 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe- 
schrijvingen van de in 1992, 1993 
en 1994 verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk: 
eon meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Lana, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatshare jongeren: eon 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jour 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., NI. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
liteit en de justitiele jeugdhe-
.vcherming: per/ode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouvvenberg en 
W. Waelen 
Politic!, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende eriminaliteit op 
de Nederlandse Anti//en 
1993, WODC 122 



Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politie en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en wanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R. F. A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
Alternatieven voor de vrijheids-
straf; lessen uit het buitenland 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek 
naar de recidive van dienstverleners 
en kortgestraften 
1994, WODC 130 

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 1992, 
1993 en 1994 verschenen de 
volgende rapporten: 

Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. 
G.J. Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Naturalization/naturalisation/Einba 
rgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
A VP Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coeducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 

Mededelingen 	 103 



Gernert, F.H.M. van 
Fatale jantasie; een onderzoek 
naar moon/en op prostituees 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar Ministerie en milieu; 
terugblik op 1992,-  tweede meting 
'Planning & Control 
Milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, C.J. van 
Eigen schuld!? 'Culp° in masa' 
wettelijke strafuitsluiting.sgronden 
1994, WODC, K34 
Netburg, C.J. van 
Terbesehikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde 
bibliografie 1986 thn juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 

WODC-thesaurus 

Onlangs is de eerste uitgave van 
de WODC-thesaurus gepubli-
ceerd. Het documentatiebestand 
van het WODC bestaat oil 
bibliografische en inhoudelijke 
informatie met betrekking tot 
boeken, rapporten, grijze 
literatuur (bijvoorbeeld: congres-
bijdragen), jaarverslagen, 
bibliografieen, literatuurlijsten, 
afzonderlijke bijdragen in verza-
melbundels, kamerstukken (alleen 
nota's en brieven) en boekbespre-
kingen. Informatie in de talen 
Nederlands, Engels, Duits en 
Frans wordt in het documentatie-
bestand opgenomen. Het 
documentatiebestand bestrijkt het 
binnenlandse- en buitenlandse 
terrein van het criminaliteits-
vraagstuk. Concreet bevat de 
documentatie literatuur over: 
criminologic, victimologie, 
preventie, delictsvormen, politie, 
justitiele organisatie, strafrechts-
pleging, straffen, gevangenis-
wezen, en reclassering. Deze 
hoofdgroepen worden diepgaand 
gedocumenteerd, voornamelijk 
vanuit sociaal-wetenschappelijk 
oogpunt. Per 1 september 1987 is 

104 	Justitigle Verkenningen, jrg. 20, nr. 4, 1994 

gestart met een geautomatiseerde 
invoer van literatuurgegevens. Dit 
betekent dat nu zes jaar lang 
documentatie is ingevoerd inzake 
de hiervoor genoemde onder-
werpsgebieden. Momenteel 
bestaat het documentatiebestand 
uit ca. 25.000 documentbeschrij-
vingen. 

In 1986 werd besloten een 
gecontroleerd standaard trefwoor-
densysteem (een thesaurus) te 
bouwen dat geautomatiseerd kon 
worden toegepast. De WODC-
thesaurus bestaat uit een hoofdge-
deelte en een hierarchisch register. 
Het hoofdgedeelte bevat in 
alfabetische volgorde alle vastge-
stelde termen op het hiervoor 
beschreven onderwerpsgebied van 
het documentatiebestand. De 
thesaurus is, zowel inhoudelijk als 
qua produktie, het resultaat van 
samenwerking tussen 
medewerkers van de afdeling 
Documentatie en Publikaties van 
het WODC. Na ruim zes jaar is 
het monnikenwerk, waarmee een 
sterke inhoudelijke impuls aan de 
documentatie werd gegeven, 
voorlopig geklaard. 

Bestellingen of nadere rnlich-
tingen: Ministerie van Justitie, 
WODC, Afdeling Documentatie 
en Publikaties, ter attentie van 
Hans van Netburg, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag, 
tel. 070-3706553, fax 070-3707948. 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(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 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. 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 
Amsterdam. 
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 uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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