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Steeds meer groepen vallen door het vangnet van de verzorgingsstaat.
Veel zwerfjongeren, daldozen, psychisch gestoorden en verslaafden vertoeven buiten het opvang- en hulpcircuit. Sommigen komen niet in aanmerking voor opname omdat ze geen gevaar voor zichzelf of voor de samenleving opleveren. Anderen zijn nauwelijks aanspreekbaar en mijden
zorginstanties.
De illegale vreemdelingen vormen een andere groep van buitenstaanders die tussen de wal en het schip valt. Deze groep heeft formeel gezien
geen recht op hulp en voorzieningen; het officiele beleidsstreven van
herintegratie is voor hen - in tegenstelling tot daklozen - niet van toepassing.
Er zijn grote verschillen in de levenswijzen van daldozen en illegalen.
Zo zijn de meeste illegalen naarstig op zoek naar werk en een vast onderkomen. Zij pogen een onopvallend maar regulier bestaan te leiden, en
mijden conflicten. Maar er zijn ook overeenkomsten: zowel daldozen als
illegalen leven van dag tot dag, maken gebruik van de anonimiteit van de
grote stad en wantrouwen vertegenwoordigers van de overheid.
Wat die vertegenwoordigers betreft, politie en justitie worden regelmatig geconfronteerd met het ontbreken van adequaat beleid voor deze
groepen. De politie staat machteloos tegenover een groeiend aantal daklozen dat overlast veroorzaakt. Ms ze niet behandeld willen worden en in
logementen geweigerd worden, resteert de politie weinig anders dan hen
- al dan niet in hulpeloze toestand - op straat of in een park te zetten,
met alle risico's van dien.
Ook ambtenaren van de immigratiedienst resteert volgens de huidige
regels niets anders dan 'technisch niet verwijderbare' asielzoekers op
straat te zetten: ze worden zonder geld en voorzieningen op een station
of op de stoep van een kerk gezet. Ze verblijven vervolgens bij particulieren of gaan zwerven.
De gaten en scheuren in de verzorgingsstaat zijn aldus goed zichtbaar
geworden. De politiek kan met deze problemen nauwelijks overweg. Burgers horen een vast adres te hebben en geen zwervend bestaan te leiden.
Voor mensen zonder papieren, 'nonburgers', kan tiberhaupt geen plaats
zijn. Maar anders dan de politiek veronderstelt is er wel degelijk een
maatschappelljk draagvlak voor opvang van illegale vreemdelingen. Vele
groepen in de samenleving - kerkelijke organisaties, actiegroepen en
burgers - zetten zich voor hen in. Veel artsen helpen hen gratis of tegen
een geringe eigen bijdrage. In de Witte Jas in Amsterdam worden elk jaar
zo'n drieduizend patienten geholpen. Ook voor daklozen is er een niet
regulier opvangcircuit waarin gepoogd wordt hun zelfredzaamheid te
vergroten (daklozenkranten; tijdelijk werk). Dit soort organisaties - waarvan er een tweetal in dit nummer aan het woord komt - vullen in zekere
zin de leemte op die de overheid heeft achtergelaten.
In deze aflevering van Justitiele verkenningen wordt de problematiek
van beide groepen buitenstaanders geInventariseerd. Hoe belanden
thuislozen en illegale vreemdelingen in de marge van de samenleving?
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Wat is hun voorgeschiedenis? Wat zijn hun overlevingsstrategieen? Wat
kunnen zorginstellingen en de politie doen? Ligt een 'normaal' bestaan
in het verschiet? Kan de negatieve spiraal van marginalisering worden
doorbroken?
In de eerste bijdrage gaat prof. G. Engbersen nader M op de positie van
'documentloze' immigranten in Nederland. De auteur betoogt dat zij tot
een buitenstaandersklasse horen die op twee manieren verschilt van andere marginale groepen: hun illegale status en hun 'voorkapitalistische'
arbeidsmarktpositie (niet vrij zijn arbeidskracht te verkopen). Hij onderscheidt (buiten arbeid) vier verblijfstrategieen die er op gericht zijn het
verblijf in Nederland te verlengen: het verrichten van criminele activiteiten, het benutten van sociaal kapitaal (steun zien te vinden in etnische
gemeenschappen), het manipuleren van de eigen identiteit (vervalsen of
vernietigen van identiteitsbewijzen) en het behoedzaam opereren binnen de publieke ruimte van de grote stad. Het al dan niet hebben van
familie en vrienden die steun verlenen, blijkt van doorslaggevend belang
te zijn.
Illegale vreemdelingen hebben formeel gezien geen recht op de voorzieningen en diensten van de verzorgingsstaat. J. van der Leun constateert in haar artikel dat ambtenaren die de verzorgingsstaat op lokaal
niveau vertegenwoordigen, niet altijd conform dit uitgangspunt handelen. Op basis van interviews met politieagenten, leraren, doktoren en
medewerkers van woningbouwverenigingen toont zij aan dat velen geen
gehoor geven aan het officiele beleid en bij voorbeeld de verblijfstatus
van een migrant niet controleren. 'Soms doen zij dit omdat ze het vanuit
hun dienstoptiek belangrijk vinden, soms omdat het beleid niet uitvoerbaar is of omdat ze andere prioriteiten leggen.' Volgens Van der Leun
ontstaan op die manier 'bastaardinstituties' die op onbedoelde wijze bijdragen aan een gedeeltelijke integratie van illegale vreemdelingen.
Vervolgens gaat S. Bosch, medewerker van het Autonoom Centrum te
Amsterdam, in op de Icnelpunten waarmee hulpverleningsinstanties die
buiten het reguliere circuit actief zijn, te maken hebben. De problemen
doen zich onder andere voor bij huisvesting (zoeken van opvangplaatsen) en medische zorg (hulpposten voor onverzekerden). Die problemen worden vergroot als de Koppelingswet (koppelen van de aanspraak op voorzieningen aan het verblijfsrecht) wordt aangenomen
waardoor illegale vreemdelingen zullen worden uitgesloten van rollertieve voorzieningen als huisvesting en gezondheidszorg. In de toekomst
zullen ze alleen voor medische zorg in aanmerking komen als ze in direct
levensgevaar verkeren. Verzekerde (wit' werkende) illegalen zullen door
invoering van de wet hun verzekering verliezen. De drempel om hulp te
zoeken of te vinden zal volgens Bosch aanzienlijk hoger komen liggen.
De volgende bijdragen handelen over de problematiek van dak- en
thuisloosheid. M.H.R. Nuy gaat in zijn artikel in op de vraag in hoeverre
thuisloosheid te wijten is aan zelfuitsluiting of aan sociale uitsluiting.
Ondanks het grote hulpaanbod houden veel daldozen hulpverleners op
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een afstand. Niettemin acht Nuy deze zelfuitsluiting een vervolg op uitsluiting door de samenleving. De auteur onderscheidt een tweetal groepen daldozen, de kwetsbaren die zich in een `tragisch isolement' bevinden en iedere vorm van zorg afwijzen, en de weerbaren die geroutineerd
zijn (streetwise) maar hun persoonlijke problemen ontkennen. Beide
groepen behoeven aparte opvang en zorg: voor de weerbaren zou een
logementenhotel volstaan, de kwetsbaren hebben aanhoudende zorg en
contacten nodig.
Vervolgens doen M.A.E. Thomeer en L.W.C. Tavecchio een poging de
vraag te beantwoorden welke factoren ertoe leiden dat jongeren een
thuisloos bestaan gaan leiden. Hun veronderstelling luidt dat thuisloze
jongeren een gebrek aan binding in het gezin en in sociale netwerken
hebben. De onderzoekers gaan na op welke punten thuisloze jongeren
afwijken van andere groepen, jongeren met een residentiele achtergrond, jongeren met weinig school- en werkervaring en een groep 'doorsnee' jongeren. Op basis van gegevens over gezinsachtergrond,
opvoedingsstijl, en het ervaren van scheiding en verlies, concluderen zij
dat opgroeien onder instabiele omstandigheden (veel scheidingservaringen; gebrek aan ouderlijke warmte en zorg) gezien moet worden als beslissende factor voor het ontstaan van thuisloosheid.
Van de jongeren die in instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening verblijven loopt ongeveer een kwart het risico thuisloos te worden
als ze deze instellingen verlaten. Het ontbreekt hen aan voldoende ondersteuning in sociale netwerken en aan sociale vaardigheden. B. Bijl en
M.H. Glas gaan in hun bijdrage in op een drietal ,initiatieven om thuisloze jongeren weer te herintegreren in de samenleving, te weten de VertrekTraining, de Thuislozen-teams en de aanpak van de stichting Zwerfjongeren te Amsterdam. In alle drie slaagt men er redelijk in stabiele
situaties voor jongeren te creeren zodat de 'weg terug' kansvol is.
F. Spierings betoogt in zijn bijdrage over Rotterdamse daldozen dat
vraaggestuurde zorg (flexibel en toegesneden op specifieke personen)
van groot belang is voor de oplossing van het dak- en thuislozenprobleem. Vraaggestuurde zorg ondervangt het probleem van onbereikbaarheid van bureaucratische zorginstellingen. De discrepantie tussen
hulpvraag en hulpaanbod kan worden verholpen. Er kan bovendien
recht gedaan worden aan zowel de autonomie van de client als aan de
bestrijding van overlast en veiligheid. Spierings betoogt tenslotte dat preventie, bemoeizorg en rehabilitatie tot de uitgangspunten van toekomstig beleid behoren.
In de afsluitende bijdrage constateren P.L.B. Toenders en R.A. Krikke beiden werkzaam bij de stichting Voila te Amsterdam - dat de politie
voor een groot dilemma staat. Enerzijds wordt zij in toenemende mate
geconfronteerd met mensen die zich in een erbarmelijke toestand op
straat bevinden. Anderzijds krijgt de politie te maken met overlast en
criminaliteit die mede veroorzaakt wordt door daldozen. Politie en daklozen zijn min of meer tot elkaar veroordeeld. In veel gevallen voelen
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beide partijen zich in de steek gelaten door de hulpverlening. De auteurs
beklemtonen dat de politie zorgvuldiger te werk zou kunnen gaan: niet
iedere dakloze is een crimineel; straatrechtspraalc door de politie moet
voorkomen worden.

9

De mens zonder documenten
Informele verblijfstrategieen
prof. dr. G. Engbersen *

In de afgelopen tien jaar is duidelijk geworden dat het illegalenvraagstuk
niet langer een vooral Amerikaans-Mexicaanse aangelegenheid is. Ook
Europa wordt in toenemende mate geconfronteerd met de komst van
illegale migranten of met het in de illegaliteit verdwijnen van uitgeprocedeerde asielzoekers en van migranten van wie het toeristenvisum is verlopen.
Zo is in de rijke westerse samenleving een nieuwe sociale figuur ontstaan van de half-burger zonder geldige verblijfsvergunning, de
documentloze of illegale migrant. Iemand die geen recht heeft om op
een nationaal territorium te verblijven, maar die er niettemin wel verblijft en die in meer of mindere mate geintegreerd is geraakt in een nationale samenleving. In de figuur van de documentloze migrant komen
nieuwe vormen van hedendaagse marginaliteit tot uitdrukking. In dit
artikel wordt slechts een bepaald facet van het vraagstuk van illegaliteit
beschreven, namelijk de strategieen die zij hanteren om te kunnen verblijven in de Nederlandse samenleving. De brede maatschappelijke processen die illegaliteit in de hand werken komen in dit artikel niet aan de
orde (zie Burgers en Engbersen, 1998, te verschijnen).
De opzet van dit artikel is als volgt. Allereerst wordt een sociologische
typering gegeven van de maatschappelijke positie van illegalen. Vervolgens wordt kort stil gestaan bij het begrip 'verbliffstrategie, en worden
vier informele verblijfstrategieen behandeld: het verrichten van criminele activiteiten, het strategisch benutten van sociaal kapitaal, het manipuleren van de eigen identiteit, en het behoedzaam en strategisch opereren binnen de publieke ruimte. Een vijfde strategie, het benutten van de
beleidsruimte die semi-publieke instellingen bieden in de uitvoering van
hun beleid, komt in dit artikel niet aan de orde (zie daarvoor de bijdrage
van J. van der Leun in dit nummer).
Een documentloze buitenstaandersklasse
De illegale migrant vormt door zijn rechtenloze positie een van de meest
kwetsbare groepen in westerse verzorgingsstaten. Die kwetsbaarheid kan
worden gevangen in het begrip documentloze outsider class
(buitenstaandersklasse). Het begrip outsider class is geintroduceerd door
Esping-Andersen (1993) die daarmee verwijst naar een groep van bur* De auteur is hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
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gers die buiten de formele werkgelegenheidstructuur valt. De ongedocumenteerde buitenstaandersklasse staat echter buiten de formele rechtsstructuur. Het betreft een mobiele en heterogene categorie van
migranten die een inferieure status heeft doordat zij als illegaal zijn geclassificeerd en daarom buitengesloten zijn van de formele arbeidsmarkt
en de verzorgingsstaat.
Vanwege hun illegale status kunnen illegale migranten hun bestaan
niet volledig baseren op de verkoop van hun arbeidslcracht en kunnen zij
geen beroep doen op de sociale rechten van de verzorgingsstaat. Tegelijkertijd leidt hun illegale status tot een inferieure positie binnen de eigen
etnische gemeenschap. Met als gevolg dat zij op de huwelijks- en de (informele en illegale) arbeidsmarkt een zeer marginate positie innemen
(Engbersen, Van der Leun ea., 1995; Staring, 1998).
Daarmee zijn twee belangrijke kenmerken van hun positie aangeduid
die hen in sociologische zin onderscheiden van de 'onderklasse' zoals
beschreven door Dahrendorf voor West-Europa en Wilson voor NoordAmerika, namelijk hun illegale status en hun voorkapitalistische
arbeidsmarktpositie, in de betekenis van niet vrij zijn de arbeidskracht
op de markt te verkopen. Een derde kenmerk betreft de sociale en psychologische effecten die voortvloeien uit het juridische labellingsproces.
Voor veel illegalen is hun illegale status een 'meesterstatus' die alle andere sociale kenmerken in de schaduw stelt. , Het is een onzichtbare status die migranten proberen te verbergen voor anderen die misbruik van
deze informatie zouden kunnen maken. Illegaliteit als meesterstatus
heeft belangrijke consequenties voor de wijzen waarop zij hun leven inrichten. Zij moeten leren om leugens te vertellen in specifieke omstandigheden, leren zich te bewegen in de publieke ruimte en leren zich te
gedragen tegenover bureaucraten en autoriteiten.
Met andere woorden: een illegale status heeft invloed op de vorming
van sociale relaties. De Amerikaanse antropoloog Chavez (1992) spreekt
daarom van 'schaduwlevens'. Afhankelijk van de specifieke context en
situatie wordt het geheim van hun status met anderen gedeeld, met
werkgevers, verwanten, artsen en geliefden. Maar er is altijd het gevaar
van een lek, van verraad en onthulling. Scheppele heeft in haar studie
Legal secrets (1988) geschreven dat een geheim niet een kenmerk is van
individuen of groepen, maar een kenmerk van informatie. Maar in het
geval van illegale migranten wordt een geheim een wezenlijk kenmerk
van hun sociale identiteit. Dat kenmerk onderscheidt hen in sociologische zin van andere marginate groepen.
•

1 Deze status is echter onzichtbaar, in tegenstelling tot huidskleur of specifieke culturele
gebruiken waarvoor het begrip meesterstatus is ontwikkeld. Zie E.C. Hughes, Dilemmas of
contradictions of status, in: E.C. Hughes, 1994.
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Verblijfstrategieen
Willen illegale vreemdelingen in Nederland blijven dan dienen zij daarvoor verschillende strategieen te ontwildcelen. Soms worden rechtshulpverleners (advocaten, bureaus voor rechtshulp) ifigeschakeld, maar
in het merendeel van de gevallen gaat het om informele strategieen. In
dit artikel staan informele strategieen centraal die geen betrekking hebben op betaalde arbeid. Lopend onderzoek onder 175 illegale migranten
(deel uitmakend van het onderzoeksproject De ongekende stad) wees uit
dat bijna twee derde van de respondenten op een of andere manier betaald werk verrichtte (Burgers en Engbersen, 1995). De helft van de werkenden werkte `wit', de andere helft werkte binnen de informele economie. Omdat 'wit' werken in toenemende mate wordt bemoeilijkt door
diverse maatregelen (Wet op de Identificatieplicht, voor het verwerven
van een SoFi-nummer is een geldige verblijfstitel nodig, hogere boetes
aan werkgevers die illegalen in dienst nemen) zullen andere strategieen
aan betekenis winnen. Op vier van deze strategieen wordt nader ingegaan. Ik zal ze 'verblijfstrategieen' noemen omdat het gaat om activiteiten die erop gericht zijn het verblijf in Nederland te verlengen. Daarbij
hanteer ik het begrip `strategie in een sociologische betekenis, waarbij
het doelrationeel handelen van illegalen nadrukkelijk is ingebed in een
sociale context die grenzen stelt aan het strategisch repertoire dat mensen kunnen ontwikkelen.
.Het verrich ten van criminele activiteiten

Een eerste strategie is het ontplooien van criminele activiteiten. De tot
op heden beschikbare gegevens wijzen uit dat de veronderstelling dat
illegale vreemdelingen welhaast gedwongen zijn om actief te worden in
de sfeer van de criminaliteit onjuist is (Engbersen en Van der Leun,
1995). Zo wees het Rotterdamse onderzoek uit dat van de aangehouden
illegale vreemdelingen 16% was aangehouden in verband met het plegen
van een misdrijf. Een zeer ruime meerderheid van illegale migranten is volgens de geregistreerde politiegegevens - niet betrokken bij enige vorm
van criminaliteit (Engbersen e.a., 1995). Opvallend is echter dat illegalen
uit bepaalde etnische groepen vaker aangehouden worden voor het plegen van bepaalde delicten en overtredingen dan andere illegalen. Zo zijn
er afgetekende verschillen tussen Turkse illegalen en illegalen van
Noord-Afrikaanse herkomst. Turken bleken niet of nauwelijks betroldcen
te zijn bij kleine en ernstige delicten (0 procent van de aangehouden Turken) en bij drugsdelicten (1 procent). Voor Marolckanen lagen de percentages op 37% en 28%. Vergelijkbare hoge percentages zijn waarneembaar
bij Algerijnen. Dit patroon keert terug in een binnenkort te verschijnen
rapport over illegaliteit en criminaliteit in de vier grote steden van Nederland (Van der Leun e.a., 1998).
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Dit aanhoudingspatroon wordt deels veroorzaakt door de beleidsmatige prioriteitstelling door de gemeentelijke politie en de gemeentelijke
vreemdelingendiensten. Het vreemdelingenvraagstuk is in de Randstad
zo complex en omvangrijk dat - gelet op de beschikbare financiele en
personele middelen - vooral prioriteit gesteld wordt bij het bestrijden
van illegalen die overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen. Dit
beleidsmatige selectieproces geeft echter slechts een partiele verklaring
voor de over- en ondervertegenwoordiging van specifieke groepen in de
geregistreerde criminaliteit. Zij verklaart niet de systematische verschillen tussen etnische groepen naar de mate waarin zij voor verschillende
overtredingen en delicten met de politie en de vreemdelingendienst in
aanraking komen. De afgetekende verschillen tussen illegale Turken en
Marolckanen zijn niet alleen een weerspiegeling van de manier waarop
het aanhoudingsbeleid wordt vormgegeven, maar zijn ook het gevolg
van de relatieve oververtegenwoordiging in specifieke delicten (bij voorbeeld druggerelateerde misdrijven door Marolckanen) en overtredingen
(illegaal werk door Turken). 2 Voor bepaalde groepen illegalen afkomstig
uit Marokko en Algerije lijkt de sfeer van de criminaliteit (met name de
drugshandel) de enige sfeer die hen financiele middelen kan bieden,
waardoor zij in Nederland kunnen verblijven. Een substantieel aantal is
werkzaam ads drugsrunner, zij begeleiden drugstoeristen naar de dealpanden of vangen treinreizigers op.bij het Centraal Station. Het gaat
daarbij - in termen van pakkans - om een zeer risicovolle activiteit binnen het drugscircuit. Bij deze groepen worden bepaalde vormen van
'overlevingscriminaliteie zichtbaar die mede voortvloeien uit het felt dat
men onvoldoende kan terugvallen op steun en opvang door de eigen
etnische gemeenschap. Er is sprake van een grote ongelijkheid tussen
illegale vreemdelingen ads het gaat om het hebben van toegang tot ondersteunende sociale netwerken.

2 De verschillen tussen illegalen uit bepaalde etnische groepen in hun betrokkenheid bij
criminele activiteiten zijn door one eerder (voorlopig) verklaard uit de differentiae
kansenstructuur wear zij toegang toe hebben (Engbersen en Van der Leon, 1995; Burgers
en Engbersen, 1995). Deze is in drie institutionele dimensies uiteen gelegd. De eerste
dimensie omvat de mate van toegang tot de formele, door de overheid gereguleerde
instituties van de verzorgingsstaat: arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. De tweede dimensie betreft de mate van toegang tot bepaalde inforrnele instituties en
de mate waarin men profiteert van informele uitvoeringspraktijken (het informele netwerk
van familie, kennissen en verwanten, zowel in Nederland ale daarbuiten, de informele
economie, de mate waarin men profiteert van de informele unvaeringspraktiiken zoals die
bestaan bij de vreemdelingendienst en andere instellingen). De derde dimensie omvat de
toegang tot 'criminele circuits'. Het gaat om uiteenlopende settings waarbinnen of met
behulp waarvan uiteenlopende delicten warden gepleegd (drugscircuits, georganiseerde
misdaad).
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Het benutten van sociaal kapitaal

Het restrictieve migratiebeleid heeft tot gevolg dat illegale migranten in
toenemende mate affiankelijk worden van de ondersteuning door leden
van de eigen etnische gemeenschap, niet alleen wat betreft hun overkomst, maar ook voor onderdak, voeding, gezondheidszorg, enzovoort.
De belangrijkste overlevingsstrategie is derhalve het zo optimaal benutten van het ondersteuningspotentieel dat een bepaalde etnische gemeenschap kan bieden. De antropoloog Portes spreekt in dit verband
van het vermogen van groepen om vormen van sociaal kapitaal te mobiliseren. 3
Volgens Portes gaat het bij sociaal kapitaal om het vermogen van individuen om bepaalde middelen te mobiliseren uit een gemeenschap
waarvan men deel uitmaakt. Portes stelt dat de middelen die via sociaal
kapitaal zijn verworven (bij voorbeeld een lening of het verkrijgen van
relevante informatie voor het opzetten van een bedrijf) meestal de verwachting met zich meebrengen dat op een gegeven moment iets terug
moet worden gedaan. Maar het tijdstip waarop is echter onduidelijk, en
de aard van het 'wisselgeld' kan sterk afwijken van datgene wat eerder is
gekregen. Toch liggen aan bepaalde vormen van ondersteuning niet altijd verwachtingen van wederkerigheid ten grondslag.
Portes onderscheidt vier motieven voor het ondersteunen van anderen. Bij waarden, het eerste motief, gaat het om algemene morele principes die gevers motiveren om uit altruIstische overwegingen te schenken
en steun te bieden. Een voorbeeld daarvan zijn schenkingen van ouders
aan hun kinderen. Bij begrensde solidariteit handelt het om groepsgebonden en probleemspecifieke vormen van solidariteit: men is solidair
met leden van de eigen etnische of religieuze groep en in geval van bepaalde problemen (bij voorbeeld in het geval van ziekte of sterfte). Een
voorbeeld van begrensde solidariteit zijn de inzamelingsacties die worden gehouden indien een lid van de gemeenschap met ernstige tegenslag is getroffen. Bij vormen van wederkerigheid daarentegen zijn instrumentele motieven in het geding. Men geeft ondersteuning omdat men
op termijn jets evenredigs terugverwacht. Dit is ook het geval bij afdwingbaar vertrouwen. Men helpt in de verwachting er zelf beter van te
worden - bij voorbeeld omdat men daardoor een hogere status verwerft
in de eigen gemeenschap - en in de overtuiging dat er collectieve sanc3 Pones definieert sociaal kapitaal als volgt: 'Social capital refers to the capacity of
individuals to command scarce resources by virtue of their membership in networks or
broader social structures. (...) The social resources themselves are not social capital; the
concept refers instead of the individual's ability to mobilize them on demand (...) The ability
to obtain such gifts (social capital) does not inhere in the individual, as the possession of
money (material capital) or education (human capital) does, but is instead a property of
the individual's set of relationships with others. Social capital is a product of embeddedness' (Portes, 1995, pp. 12-13). .
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ties bestaan als bepaalde verplichtingen door gever en ontvanger niet
worden nagekomen.
Het analysekader van Portes is van betekenis voor het vraagstuk van
illegale vreemdelingen. Want illegale vreemdelingen die in staat zijn leden van de eigen etnische gemeenschap te motiveren om aan hen ondersteuning te bieden zijn beter af dan diegenen die daartoe niet in staat
zijn. En daarnaast lijken die illegalen die het vermogen hebben om leden
van de eigen gemeenschap te motiveren om uit altrurstische overwegingen steun te bieden, beter af dan diegenen die vooral met instrumentele
motieven worden geconfronteerd. De sociaal-economische positie
waarin illegale vreemdelingen zich bevinden maakt het immers heel
moeilijk om aan normen van reciprociteit te voldoen (Engbersen, 1996
en 1997). Dat kan op den duur uitsluiting van sociale netwerken tot gevolg hebben.
De eerste resultaten van het onderzoeksproject De ongekende stad laten zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin gevestigde
migrantengemeenschappen in staat zijn en bereid zijn om illegalen te
helpen (Burgers en Engbersen, 1995). Dat contrast wordt vooral zichtbaar wanneer Turkse en Marokkaanse illegale vreemdelingen met elkaar
worden vergeleken. De laatsten ondervinden veel minder steun uit altrurstische overwegingen vanuit bun gemeenschap dan de eersten en
worden veel vaker geconfronteerd met normen van wederkerigheid die
zij niet kunnen beantwoorden. Het gevolg daarvan is dat zij veel meer
zijn overgeleverd aan zichzelf om in Nederland te kunnen verblijven. Anders geformuleerd: de beperktere inbedding van illegale Marokkanen
biedt een gedeeltelijke verklaring voor de veel hogere participatie van
Marokkaanse illegalen in de sfeer van de criminaliteit.
Her man ipuleren van de eigen identiteit

Een cruciale strategie van illegalen is het manipuleren van de eigen identiteit. Deze manipulatie neemt diverse vormen aan. De eerste is het verzwijgen van de eigen identiteit omdat kennis daarvan door anderen kan
worden misbruikt, bij voorbeeld door werkgevers of kamerverhuurders.
Werknemers zonder een geldige verblijfstitel krijgen veelal een geringer
loon dan legate werlcnemers. Een andere strategie is het verwerven van
andermans documenten (ziekenfondskaart, sofi-nummer, paspoort) om
toegang te Icrijgen tot bepaalde voorzieningen en de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het echter om legitieme documenten. Dat is echter niet altijd het
geval. Er zijn aanwijzingen dat in Nederland een professioneel valse papieren circuit van de grond is gekomen dat van groot belang is voor de
levenskansen van illegale migranten. Binnen dat circuit worden (soms
gestolen) identiteitsbewijzen geproduceerd die verkocht worden van illegale migranten.
De rol van valse documenten kan worden afgelezen aan de redenen
van aanhouding van illegale vreemdelingen door de politie en de vreem-
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delingendienst. Uit eerder onderzoek in Rotterdam (Engbersen e.a.,
1995) bleek dat bijna 15% van de aanhoudingen door de politie betrekking had op valse documenten in het bezit van illegale vreemdelingen.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het opgeven van valse namen of het onduidelijk zijn over de nationaliteit vooral gedaan wordt
door mensen die aflcoms.tig zijn uit Maroldco en Algerije. Een derde van
de 328 illegalen in de steekproef had in eerdere gevallen van aanhouding
een andere naam opgegeven. Het grootste deel van deze groep (bijna
70%) bestaat uit personen van Noord-Afrikaanse herkomst. Ook is geregistreerd wanneer personen volgens de vreemdelingendienst onduidelijk waren over hun nationaliteit. Dit bleek eveneens bij een derde van de
aangehouden illegale vreemdelingen het geval te zijn. Ook deze groep
bestaat vooral uit personen van Noord-Afrikaanse herkomst.
Het onzichtbaar maken van de eigen identiteit via de vernietiging van
identiteitsbewijzen of anders via het opgeven van een valse identiteit is
een belangrijke strategie om in Nederland te kunnen blijven. Het relatief
hoge aantal Algerijnen zou weleens verklaard kunnen worden uit het feit
dat Marokkanen een Algerijnse identiteit voorwenden, omdat zij dan
veel moeilijker uitzetbaar zijn. Op dit moment is sprake van een zeer
slechte medewerking van de kant van de Algerijnse autoriteiten bij mogelijke uitzettingen. Illegalen kunnen wanneer zij identificatie weten te
voorkomen, of wanneer zij succesvol zijn in het voorwenden van een
valse identiteit, uitzending voorkomen.
De problematiek van de onidentificeerbare illegaal wordt zichtbaar in
de paradox van het uitzettingsbeleid. Hoewel de vreemdelingendienst
prioriteit geeft aan het aanpakken en uitzetten van criminele illegalen
slagen deze illegalen er relatief beter in om in Nederland te blijven dan
illegalen die geen misdrijven hebben gepleegd. Zij vernietigen met opzet
hun reisdocumenten of zorgen ervoor dat de politie ze niet in handen
krijgt zodat ze niet meer kunnen worden uitgewezen naar het land van
herkomst. Onidentificeerbare illegalen zijn relatief onkwetsbaar. Zij zijn
de 'hopeloze' gevallen waarmee de vreemdelingen-administratie geen
raad weet waardoor zij niet of nauwelijks 'effectief uitzetbaar zijn. Het
lijkt erop dat deze onlcwetsbaarheid tot gevolg heeft dat aanhouding van
bepaalde groepen wordt nagelaten of dat geen overdracht plaatsvindt
van de reguliere politie naar de vreemdelingendienst. In het Rotterdamse
onderzoek zijn wij hier voorbeelden van tegengekomen. Bij voorbeeld
het feit dat niet alle verdachte illegalen door de basispolitie worden overgedragen aan de vreemdelingendienst.
Behoedzaam en strategisch opereren binnen de publieke ruimte

Een vierde, belangrijke strategie, betreft het zich bewegen in publieke
ruimten. De antropoloog Chavez (1992, p. 157) spreekt over 'learning to
live as an "illegal alien". Een belangrijk aspect is het reduceren van het
risico om aangehouden te worden in de publieke ruimte. Deze risico-
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reductie komt tot uitdrukldng in de geografisch zeer ingeperkte leefwereld van illegalen in Nederland. Illegalen opereren vooral in de nabijheid
van bepaalde groepen (famine, landgenoterq of instellingen.(Pauluskerk)
die hen gedeeltelijk of tijdelijk bescherming kunnen bieden. Men reist
binnen Nederland niet of nauwelijks. En als men reist probeert men zich
- indien mogelijk - aan de regels te houden. Een opvallend gegeven in
het Rotterdamse onderzoek was dat van het aantal misdrijven waarbij
illegalen werden aangehouden, minder dan 1 procent een verkeersdelict
betrof. Dit percentage ligt veel en veel hoger bij de Rotterdammers met
een geldige verblijfsvergunning. Natuurlijk heeft het lage percentage
voor een belangrijk deel te maken met het feit dat velen zich geen auto
kunnen permitteren, maar het is ook een indicatie van voorzichtig opereren in de publieke ruimte. Dat geldt ook voor zwartrijden in het openbaar vervoer.
Het voorzichtig opereren in de publieke sfeer komt mede tot uitdrukking in processen van sociale afscherming. Die sociale afscherming van
de buitenwereld wordt zichtbaar in bepaalde telefoon-etiquettes (het
bezit van geheime nummers, de telefoon een afgesproken aantal malen
laten overgaan, daarna opnemen, enzovoort). Zo worden systemen van
'gecontroleerde informatie' ontwikkeld om de kans op contact met ongewenste anderen zoveel mogelijk te beperken.
Tegenover diegenen die behoedzaam opereren binnen de publieke
sfeer staan de 'identiteitsloze' illegalen die juist strategisch profiteren van
het feit dat zij - althans voor de autoriteiten - onidentificeerbaar en
daarmee onuitzetbaar zijn. Dit geldt met name voor een bepaalde groepen Noord-Afrikaanse illegalen die betrokken zijn bij de drugshandel. Zij
maken strategisch gebruik van hun bureaucratische onkwetsbaarheid
waardoor zij bij uitstek geschikt zijn voor de eerder gememoreerde taken
binnen het drugscircuit. Een verboden groep is daardoor in staat de
meest publieke en zichtbare activiteiten in de sfeer van de drugshandel
te verrichten.
Slot
De bier beschreven strategieen wijzen uit dat participatie binnen de formete arbeidsmarkt voor veel illegalen niet is weggelegd. Zij moeten, willen ze in Nederland verblijven, hun toevlucht zoeken tot bepaalde stategieen om toch te kunnen werken (bij voorbeeld via het verwerven van
valse documenten), of ze dienen andere strategieen dan werkstrategieen
te ontwikkelen, bij voorbeeld door het optimaal mobiliseren van vormen
van sociaal kapitaal.
Echter, niet iedere illegale migrant staat een gelijk arsenaal aan alternatieven ter beschikking. Niet iedereen is in staat om het sociaal kapitaal
in de eigen etnische gemeenschap te mobiliseren, niet iedereen is in de
gelegenheid valse documenten te verwerven en niet iedereen kan een
positie verweven binnen de drugseconomie. Illegale vreemdelingen van
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buiten Europa die aansluiting vinden bij min of meer gevestigde
migrantengemeenschappen lijken daarom in het voordeel boven nieuwe
migrantengroepen.
Er lijkt zich een derde fase aan te dienen waar het gaat om de maatschappelijke positie van illegalen. De eerste fase was die van de verwelkoming van de 'spontane arbeidsmigranten' die gemakkelijk gelegaliseerd en te werk gesteld konden worden, de tweede fase was die van het
gedogen van groepen 'illegale arbeidersc waardoor deze in staat waren
voor zichzelf te zorgen, de derde fase is die van het uitsluiten en uitzetten
van 'illegale vreemdelingen'. Deze derde fase waarin we ons nu bevinden
is niet zonder maatschappelijke risico's. Als gevolg van het restrictieve
beleid wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg van illegale migranten vooral op de schouders van etnische gemeenschappen gelegd, waarvan de leden niet zelden in een precaire maatschappelijke en financiele
positie verkeren. Tegelijkertijd draagt het restrictieve beleid bij aan het
ondergronds gaan van illegale vreemdelingen. Het restrictieve beleid levert daarom een bijdrage aan het ontstaan van 'geheime samenlevingen'
(het begrip is van Simmel, 1906) in de grote steden van westerse verzorgingsstaten. Soms krijgt die geheime samenleving een zeer diffuus of een
zeer concreet gezicht (vergelijk de Bijlmermeerramp en de
affaire), maar bovenal worden in het bestaan daarvan de grenzen zichtbaar van het huidige migratiebeleid.
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Onbedoelde integratie
In- en uitsluiting van illegale vreemdelingen in de lokale
beleidspraktijk
drs. J. van der Leun

Volgens sommigen is het eigenlijk heel maldcelijk: illegale vreemdelingen
zijn er niet en daarom zijn zij uitgesloten van de voorzieningen van de
Nederlandse verzorgingsstaat. In het aldus zeldzame geval dat ze er toch
zijn, zijn hun rechten formeel beperkt tot medische hulp in levensbedreigende situaties en rechtshulp. Illegale kinderen mogen bovendien
op grond van internationale verdragen naar school zolang zij de leerplichtige leeftijd hebben. Wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat een
migrant zonder geldige verblijfsstatus in Nederland verblijft, is deze persoon niet strafbaar, maar wel kan hij of zij door de politie of de Marechaussee worden aangehouden en uitgezet. 1 Hoewel het illegalenbeleid
bedoeld is om illegaal verblijf te ontmoedigen worden er tegelijkertijd
maatregelen getroffen om geen inhumane situaties te laten ontstaan.
In deze korte schets van het Nederlandse illegalenbeleid stuiten we op
een belangrijk dilemma. Enerzijds is het de bedoeling dat de voorzieningen van de verzorgingsstaat worden beperkt tot degenen die er aanspraak op mogen maken (de burgers van een land), terwijl men anderzijds onvermijdelijk wordt geconfronteerd met personen die wel in het
land aanwezig zijn maar in principe geen rechten hebben. Een totale
ontkenning van de aanwezigheid van deze personen is echter niet alleen
moeilijk houdbaar maar leidt in de praktijk tot allerlei afwegingen en
problemen. Een te strenge opsporing heeft bovendien negatieve effecten
op de legale vreemdelingenpopulatie.
Het zijn de poortwachters van de verzorgingsstaat op lokaal niveau die
met deze dilemma's worden geconfronteerd. Het gaat dan met name om
uitvoerende functionarissen van instellingen in de grote steden die in
hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met de aanwezigheid van
mensen die er eigenlijk niet mogen zijn. 2

* De auteur is werkzaam als onderzoekster bij de Vakgroep sociologie van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Zij bereidt een dissertatie voor over bastaardinstituties en de
integratie van illegale vreemdelingen, gefinancierd door NWO/ESR. Het onderzoek naar
illegale migranten in de grote steden is ingebed in een groter project waaraan ook Jack
Burgers, Godfried Engbersen, Jude Kehla, Robert Kloosterman en Richard Staring werken.
Deelprojecten werden gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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Het formele beleid
De eerste reacties vanuit het onderwijs en de gezondheidszorg op de
voorstellen voor de Koppelingswet (zie daarover het artikel van S. Bosch
in dit nummer) - die het gemakkelijker moet maken illegalen uit te sluiten van voorzieningen - zijn veelzeggend. Onderwijzers en artsen onderstrepen dat zij niet bereid zijn 'voor politie-agent te gaan spelen'. Het uitsluiten van illegale migranten blijkt moeilijk te verenigen met hun
beroepsethiek. 3
Het algemene beleid op centraal niveau blijkt bovendien moeilijk verenigbaar met de uitvoering op lokaal niveau. Het toezicht op illegalen
worth geassocieerd met het werk van de politie. Opmerkelijker is wellicht
dat ook medewerkers van de politie zich niet geroepen voelen om het
illegalentoezicht uit te voeren. Zo zegt een politieagent in Rotterdam: 'Ik
zit in een wijk met heel veel allochtone mensen en als ik me dan ga opstellen als illegalenjager dan kan ik het wel schudden (...) lk heb ook wet
wat anders te doen wat belangrijker is. En illegalen hebben een lage prioriteit' (Politie, Rotterdam, Respondent 08). 4
De uitspraken zoals hierboven aangehaald zijn niet in overeenstemming met de gedachte dat de poortwachters van de Nederlandse verzorgingsstaat een taak hebben in het bestrijden van illegaal verblijf. Toch
vatte deze gedachte ergens in de jaren tachtig post, toen het verminderen van grenscontroles min of meer samenviel met een groeiende ongerustheid over de 'betaalbaarheid' van de verzorgingsstaat. Naar aanleiding van het regeeraccoord van 1989 werd een speciale commissie (de
Commissie Zeevallcing) ingesteld die moest bekijken hoe het
voorzieningengebruik door illegalen ken worden tegengegaan. De aanbevelingen van deze commissie - en de wijze waarop deze zijn geInterpreteerd - hebben geleid tot diverse wetswijzigingen (aanvmag machtiging buitenlands verblijf; identificatieplicht).
1 Ook tussen legaal en illegaal verblijf bestaat een schemergebied. Gedoogde illegalen,
migranten die in beroep zijn tegen een afgewezen vergunning, maar ook migranten die
tijdelijk niet kunnen bewijzen legaal in het land te verblijven zijn in feite legael noch
illegaal. Naarmate de verblijfsstatus van een migrant belangrijker words bij de toekenning
van collectieve voorzieningen is te verwachten dat dit schemergebied voor steeds meer
problemen gaat zorgen. In dit artikel gaan we er van uit dal een illegale vreemdeling
iemand is die wel in het land verblijft, maar geen geldige verbliffsvergunning heeft.
2 Illegalen zijn niet gelijkelijk gespreid over Nederland en ook niet gelijkelijk over de steden.
Zo blijkt dal in de vier grote steden illegalen geconcentreerd zijn in bepaalde wijken en
buurten wear ook veel legale vreemdelingen woonachtig zijn (Van der Leun e.a., 1998).
3 Zo hebben Amsterdamse vroedvrouwen besloten om de regel dat illegale kinderen alleen
nog worden ingeschreven in het bevolkingsregister met vermelding van het woonadres,
collectief te ontduiken door hun eigen adres op te geven. Anders zou immers de aangifte
van een Mensal kind betekenen dat de antlers zichzelf verraden (NRC Handelsblad. 28
febnJari 1995).
4 De citaten zijn afkomstig alt half-gestructureerde interviews met uitvoerende functionarissen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

!liegele vreemdelingen in de lokale beleidspraktijk

21

Vooruitlopend op de Koppelingswet is inmiddels de uitsluiting van
illegalen van sociale voorzieningen steeds meer centraal komen te staan
in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. De nadruk in Nederland is verschoven van grenscontroles naar internal migration control (vergelijk
Gordon en Newnham, 1985). Overigens is deze verandering in het denken over immigratie en immigranten geen specifiek Nederlandse aangelegenheid. In andere Europese landen, de Verenigde Staten en Japan zien
we vergelijkbare ontwildcelingen.
Dat illegale vreemdelingen geen recht hebben op sociale voorzieningen is historisch gezien - in het licht van de geschiedenis van de verzorgingsstaat - niet verrassend. In theorie is immers 'burgerschap', dat wil
zeggen het lidmaatschap van een nationale gemeenschap, het bepalende
criterium bij het toekennen daarvan. In de praktijk ligt het ingewildcelder.
Zo laat Brubaker (1989) zien dat in Europa en Noord-Amerika in veel gevallen burgerschap niet doorslaggevend is. In feite spelen twee criteria
bij de afscherming van de verzorgingsstaat een grote rol: ten eerste de
aanwezigheid in het land waar men aanspraak maalct op de voorziening
en ten tweede de verblijfsstatus. Echter, zo merkte de auteur op, bij veel
voorzieningen wordt de verblijfsstatus vaalc niet gecontroleerd, zodat
illegale vreemdelingen er toch aanspraalc kunnen maken.
Voor Nederland hebben Clermonts e.a. (1991) laten zien dat sociale
diensten en arbeidsbureaus systematisch de verblijfsstatus van migranten controleren, maar dat dit bij veel ziekenhuizen en ziekenfondsen niet
gebeurt. Over andere overheidsinstanties is veel minder bekend. De auteurs gaan overigens met name in op de consequenties die dit heeft voor
legale migranten die niet - of vertraagd - worden toegelaten tot bepaalde
voorzieningen.
Hier gaat de aandacht uit naar de consequenties voor de illegale migranten. De veronderstelling daarbij is dat - hoewel op het eerste gezicht
de formele wereld van de publieke instellingen en de informele wereld
van de illegale vreemdelingen weinig met elkaar te maken hebben - de
mogelijkheden voor een illegaal bestaan in Nederland mede bepaald
worden door uitvoeringspraktijken in formele instituties van de verzorgingsstaat. Dit komt onder meer doordat de praktijken afwijken van en
soms zelf ingaan tegen het formele beleid. Illegalen hebben niet alleen te
maken hebben met de eigen netwerken en het alternatieve
hulpverleningscircuit maar maken ook eenvoudigweg gebruik van voorzieningen van de verzorgingsstaat of ontvangen hulp van publieke instellingen omdat uitvoerenden niet in staat zijn of geen belang zien in het
controleren van iemands verblijfsstatus.
Onbedoelde integratie
Migranten zonder verblijfsvergunning slagen er toch steeds weer in om
kortere of langere tijd in Nederland te verblijven. Tot op zekere hoogte
integreren zij bovendien tegen alle vormen van formele uitsluiting in.
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Het is de vraag hoe deze paradoxale inburgering of integratie - die bovendien blijkt te verschillen tussen groepen illegalen - mogelijk is.
Integratie is een veelomvattend begrip. Engbersen en Gabriels (1995)
onderscheiden zeven maatschappelijke sferen waarbinnen iemand gelntegreerd kan zijn. Naast de bekende integratiesferen zoals arbeid en onderwijs noemen zij ook huisvesting, cultuur, politiek, recht en religie. De
auteurs wijzen er op dat migranten in de ene sfeer wel geIntegreerd kunnen zijn en in de andere niet of in mindere mate.
Toegepast op illegalen dient het begrip integratie zeer elementair te
worden uitgelegd. Volledige integratie in alle sferen is voor hen in principe onbereikbaar5 nog afgezien van de vraag of dat het doel is waarnaar
ze streven. Onder integratie van illegalen verstaan we dan ook: er in slagen langere tijd in Nederland te verblijven zonder geldige papieren.
Daarbij hoort in de meeste gevallen het vinden van onderdak of een verblijfplaats, het verkrijgen van middelen van bestaan, en eventueel het
verIcrfigen van toegang tot andere vormen van ondersteuning zoals medische hulp of scholing. Omdat zij formeel niet geacht worden te integreren kunnen we spreken van 'onbedoelde integratie'.
Sommige illegalen slagen er in hoge mate in een geIntegreerde positie
in de samenleving te verkrijgen. De onlangs uitgezette Amsterdamse
kleermaker Giimils - wiens aanvraag voor een vergunning tot verblijf
werd afgewezen omdat hij niet aan de criteria voor legalisering voldeed is recentelijk dankzij een ruime aandacht in de media een symbool van
de 'witte
geworden. Hij had een eigen kledingreparatiebedrijf,
zijn kinderen zaten op school, spraken Nederlands en de familie genoot
belangrijke steun in de buurt.
Voor de meeste illegalen is een dergelijke geIntegreerde maatschappelijke positie, zeker na de wetswijzigingen begin jaren negentig, niet weggelegd. In veel gevallen slagen zij er niet in toegang te krijgen tot wit werk
(waar een sofi-nummer voor nodig is) en vallen zij terug op legale
migrantennetwerken en daarbinnen vaak weer op familieleden. Ook leyen bepaalde subgroepen illegalen van criminele activiteiten (Engbersen
en Van der Leun, 1995). Intensief onderzoek naar de leefwereld van illegale vreemdelingen laat zien dat de kansenstructuur van illegale vreemdelingen in grote lijnen bepaald wordt door de toegang tot (informele)
netwerken en circuits. Vaak wordt echter vergeten dat ook informele
uitvoeringspraktijken van instellingen daarbij een rol spelen.
Informele ultvoeringspraktijken
Bureaucratische ontmoetingen tussen de overheid en burgers zijn volgens Hasenfeld (1985) naast stemmen en het betalen van belasting, de
meest voorkomende uitingen van burgerschapsrechten. Hoe onzekerder
iemands maatschappelijk positie, des te groter is bovendien de rol van
5 Tenzij iemand zich legaliseed den wel via valse papieren een legale status verwerft.
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overheidsinstituties. Voor illegalen ligt deze samenhang problematischer, aangezien zij niet zonder meer toegang hebben tot de voorzieningen. We mogen echter aannemen dat zij gezien hun zwakke maatschappelijke positie bij uitstek behoefte zouden kunnen hebben aan de
voorzieningen.
Binnen de instellingen spelen uitvoerende functionarissen een sleutelrol. Zij staan rechtstreeks in contact met de clienten en beslissen over het
toekennen of onthouden van sociale voorzieningen. Lipsky (1980) heeft
hen treffend betiteld als street level bureaucraten en heeft gewezen op de
relatief grote speelruimte waarbinnen ze hun eigen handelen kunnen
bepalen. Onder invloed van de tijdsdruk en de werkomstandigheden in
de betreffende instelling zijn zij volgens Lipsky geneigd de geldende
doelstellingen en regels aan de bestaande praktijk aan te passen. Deze
aanpassingen komen niet altijd overeen of zijn soms zelfs strijdig met de
doelen van de organisatie waarbinnen zij werken (Lipsky, 1980).
De kansen van illegale vreemdelingen worden bepaald door het
vreemdelingenbeleid, maar ook door het wijdere institutionele regime in
een land. Dit zien we onder meer geillustreerd in de vergelijkende studie
van Jordan en Vogel (1997) naar Braziliaanse illegalen in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Een van de conclusies van deze studie is dat in
Duitsland weliswaar de toegang tot het land met een toeristenvisum gemakkelliker is, maar dat het algehele niveau van regulering van de samenleving allerlei barrieres opwerpt. Zo slagen de Braziliaanse illegalen
in Duitsland er niet in een huis te huren en kunnen ze geen gebruik maken van gezondheidszorg omdat in beide sectoren de toegang (voor alle
burgers) in hoge mate gereguleerd is.
In het Verenigd Koninkrijk is het veel minder eenvoudig het land binnen te komen met een toeristenvisum - de autoriteiten tonen aanmerkelijk meer wantrouwen ten aanzien van Braziliaanse 'toeristen' - maar als
ze er eenmaal in geslaagd zijn die barriere te nemen, slagen velen er in
probleemloos in verschillende sferen te integreren. Zij huren zonder veel
moeite een woning en maken indien nodig gebruik van de (genationaliseerde) gezondheidszorg. Het algehele niveau van regulering in een samenleving zou wel eens van groter belang kunnen zijn dan beleidsmaatregelen die zich direct richten op immigranten, zo is hun conclusie
(Jordan en Vogel, 1997, P. 21).
Dat het nationale institutionele kader invloed heeft op de integratiekansen van illegalen is derhalve evident. Daarbij moet echter - zo is de
gedachte in dit artikel - niet alleen worden gedacht aan de formele wettelijke regelingen, maar ook aan de uitvoeringspraktijken binnen instituties op diverse terreinen. Want ook formele instituties kennen hun informele schaduwzijden. In termen van de Chicago School socioloog Hughes
-
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betitelen we deze praktijken als 'bastaardinstituties' (Hughes, 1971). 6 Een
voorbeeld daarvan is de informele economie, die de schaduwsfeer vormt
van de formele economie (vergelijk Rath, 1995; Kloosterman, Van der
Leun e.a., 1997).
Een ander voorbeeld - waar we bier nader op in gaan - wordt gevormd
door de informele uitvoeringspraktijken bij instellingen, waar mensen
op de werlcvloer om uiteenlopende redenen het beleid op hun eigen
wijze uitvoeren, zoals de politie-agent die opmerkt dat hij wel wat anders
te doen heeft dan het opsporen van illegalen. Om hier zicht op te krijgen
is een eerste verkennende analyse gemaakt van de interviews die zijn
gehouden met uitvoerenden in verschillende sectoren.
In het geval van illegale vreemdelingen is het de vraag in hoeverre
street level bureaucraten hen uitsluiten van voorzieningen waar ze formeel geen recht op hebben. Allerlei motivaties kunnen ten grondslag
liggen aan de beslissing om de verblijfsstatus van een migrant niet te
controleren en ook het beleid van de organisaties op dit punt kan verschillen. We gaan dit eerst na voor de pane en daarna voor medewerkers van andere instellingen.
lk baseer mij hier op de eerste resultaten van een lopend onderzoek in
een aantal stedelijke gebieden waar veel (legale) migranten wonen. In
deze wijken zijn ongeveer vijftig uitgebreide interviews gehouden met
uitvoeringsfunctionarissen van de politie, maar ook met mensen die
werlczaam zijn in publieke dienstverlenende instellingen in het onderwijs, welzijnswerk, huisvesting en gezondheidszorg.
De politie

Uit de interviews bij de politie en vreemdelingendiensten in de vier grote
steden komt naar voren dat de law in action in veel situaties niet overeenkomt met de law in the books. Waar in principe alle illegalen dienen
te worden opgespoord blijkt dat in de praktijk niet alleen onmogelijk,
maar men streeft er ook niet naar. De kloof tussen de retoriek van 'alle
illegalen uitzetten' en de pralctijk blijkt hier het duidelijkst: 'Ms we erachter komen dater ergens in een pand illegalen woonachtig zijn dan moeten we dat melden. Maar je hebt ook illegalen waar je helemaal geen last
van hebt en dan ga je niet gelijk zeggen van die ga ik palcken want die is
illegaal' (Politie, Rotterdam, Respondent R1). Een agent in Den Haag
zegt: 'Wij leven bij de dag. De dingen die gedaan worden zijn afhankelijk
van het aanbod in de wijken. Coffeeshops, drugsoverlast, of op het bu6 Het begrip bastaardinstitutie wordt hier breder opgevat clan in de oorspronkelijke betekenis
van Everett Hughes (mede-grondlegger van de Chicago School in de sociologie). Hij
introduceerde het begrip in een college over sociale instituties in 1951 en doelde met
bastaardinstituties' op illegitieme distributeurs van legitieme maar ook illegitieme goederen
of diensten. Als voorbeeld noemde hij loterijen, prostitutie en zwarte markten (Hughes,
1971, pp. 98-105).
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reau arrestanten afhandelen, het is elke dag anders. Het belangrijkste is
de leefbaarheid van de wijk' (Politie, Den Haag, H04).
Uit de citaten blijkt dat de leefbaarheid van de wijk voor de respondenten voorop staat en dat dit voorrang heeft boven de formele prioriteiten
(waarvan overigens ook veel medewerkers niet op de hoogte bleken). In
de dienstoptiek van politie-agenten speelt het garanderen van veiligheid
en het bestrijden van criminaliteit een grote rol. Vanuit deze optiek benaderen de respondenten veelal ook het illegalenvraagstuk. Ze richten
zich vooral op personen die overlast veroorzalcen en laten andere illegalen met rust. Deze pragmatische houding leidt tot een selectieve
opsporingspraktijk: impliciet gedoogt men ook in de jaren negentig illegalen die geen problemen veroorzaken, de retoriek van het restrictieve
vreemdelingenbeleid ten spijt.
Een consequentie hiervan is dat veel illegalen in de praktijk geen groot
risico lopen om met de politie in aanraking te komen. Een medewerker
van de politie Amsterdam is hier expliciet over: 'Er wordt hier binnen
Amsterdam helemaal geen actief vreemdelingentoezicht op de normale
illegaal uitgeoefend. Er wordt sporadisch, als het echt nodig is, wordt er
een keer een illegaal opgepalct op basis van de vreemdelingenwet' (Politie, Amsterdam A05).
DeeIs staat de lokale uitvoeringspraktijk dus haaks op het formele beleid. Zo bestaat de eerste prioriteit van het illegalentoezicht formeel uit
het opsporen en uitzetten van criminele illegalen. In de praktijk ligt dit
aanzienlijk moeilijker: het blijkt juist in het geval van veel overlast veroorzakende illegalen een uitermate tijdrovende kwestie omdat hun identiteit onduidelijk is. Zo werden in Amsterdam - zo blijkt uit een intern
verslag - binnen een jaar 96 (vermeende) Algerijnen in bewaring genomen waarvan er slechts vier, voorzien van een laisser passer, konden
worden verwijderd. In dezelfde periode werden 176 vermeende Marokkanen in bewaring genomen waarvan er 48 werden verwijderd met een
paspoort en twintig met een laisser passer.
Een respondent in Utrecht over de moeilijk uitzetbaren: `Ze moeten er
even zes of negen maanden voor over hebben, maar dan lopen ze weer
vrij rond. Sommige Marokkanen en anderen hebben het er voor over. Ik
weet niet wat ze mankeert. Het zijn zeven maanden van je leven, maar
misschien hebben ze wel niks in hun eigen land. De achterliggende gedachte is gewoon om hier te kunnen blijven. Wat hier wordt losgelaten,
in Nieuwersluis of waar dan ook, en ze staan op straat en verdwijnen
weer in de illegaliteit gewoon. Dan kunnen ze weer een paar jaar vooruit'
(Politie, Utrecht, U08).
Samenvattend kunnen we zeggen dat medewerkers van de politie vanuit hun dienstoptiek hun eigen prioriteiten stellen. Dit leidt er toe dat de
meeste illegalen geen grote kans lopen te worden opgepakt. De beleidsvrijheid is op dit punt zeer groot. Bovendien worden politie-agenten geconfronteerd met de grenzen van de aanpak. Internationale rechtsbescherming leidt er toe dat het uitzetten van criminele illegalen (dat
-

-
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formeel een hoge prioriteit heeft) vaak onmogelijk is doordat iemand
van wie de identiteit onbekend is niet uitzetbaar is. Eerder onderzoek
van bestanden van de politie Rotterdam bracht aan het licht dat 22% van
de illegalen die voor misdrijven werden aangehouden al eerder in contact was geweest met de politie. Sommigen waren al jaren en soms tientallen jaren bij de politie bekend (Van der Leun, 1995). Maar niet alle illegalen komen in aanraking met de politie. En zij die uit handen van de
politie weten te blijven, komen vaak weer wel in aanraking met andere
instanties.
Andere sectoren
Het is vooral in bepaalde (grootstedelijke) gebieden dat medewerkers
van publieke instellingen in zekere mate geconfronteerd worden met
illegale vreemdelingen, die zich bij voorbeeld willen inschrijven voor een
huurwoning, of die ziek zijn en om hulp vragen. Ott de interviews in de
sectoren onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en welzijnswerk blijkt
dat veel uitvoerenden inderdaad in aanraking komen met het illegalenvraagstuk. Ofwel zij lcrijgen mensen op hun spreekuren ofwel zij Icrijgen
er bij het afleggen van huisbezoeken mee te maken.
De meeste respondenten wijzen er wel op dat het in bun ogen niet om
grote aantallen gaat. Op het clientenbestand van dergelijke instellingen
vallen illegalen mm of meer in het niet en bovendien worden de meeste
uitvoerenden met een complex van problemen geconfronteerd waarvan
zij illegaliteit niet het ernstigste vinden. Dit maakt ook gelijk duidelijk dat
men niet altijd weet of men met illegalen te maken heeft. Uit de interviews blijkt dat veel uitvoerenden het onderscheid op basis van de
verblijfsstatus van een client niet relevant vinden. Zo zegt een medewerker die de rechtmatigheid van de verhuur van woningen controleert: in
enkele gevallen merk je wel dater jets niet klopt. le hebt met illegale bewoners vaak dat ze verdwijnen zodra er iemand van de gemeente voor de
deur staat' (Huisvesting, Utrecht, Respondent 06).
Vier zaken vallen op. Ten eerste beschouwen veel respondenten illegale vreemdelingen eerst en vooral als clienten die ze van dienst willen
zijn. Zo zegt een medewerker van de woningstichting: 'De afdeling hulpverlening helpt illegalen die bij voorbeeld met een brief komen waarmee
ze geen raad weten. Er wordt niet gevraagd of iemand illegaal is. Hij zit
met een probleem en wordt dus geholpen' (Welzijn, Utrecht, Respondent
U1). De dienstoptiek prevaleert boven de controlerende functie.
Ten tweede zijn uitvoerenden niet altijd in staat om te bepalen of een
migrant al dan niet in bezit is van een geldige verblijfsvergunning. Men is
niet precies op de hoogte van alle mogelijke documenten en verblijfsstatussen. 'Ms de intakers zouden controleren op verblijfsstatus' zo zegt
een medewerker van de basiseducatie in Delfshaven, 'staat er nog niet bij
vermeld dat hij of zij 648 verschillende soorten visa en paspoorten dan
ook moet kennen' (Educatie, Rotterdam, R4). Een andere respondent
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meent zelfs dat hij binnen zijn werk bij de woningbouwvereniging niet
eens zou mogen controleren op verblijfsstatus, in verband met de
privacy-wetgeving: 'Volgens de Wet op de privacy is het niet toegestaan
om paspoorten te controleren. We zijn geen controlerende instantie', zo
is zijn mening (Huisvesting, Rotterdam, R8).
Ten derde geven instellingen kennelijk vaak de ruimte aan uitvoerenden om deze beslissingen te nemen. Een algemeen beleid op dit punt is
zelden vastgesteld. Hier blijken de uitvoeringsfunctionarissen inderdaad
over een grote autonomie te beschikken, en lijkt er op dit punt weinig
controle op hun beslissingen te bestaan (vergelijk Lipsky, 1980). Een medewerkster van de Rotterdamse basiseducatie weet niet zeker of de centrale intake-organisatie, die mensen inschrijft voor de taallessen, dit controleert: 'In het verleden heb ik zelf ook intake gedaan, toen was die
vraag naar je verblijfsvergunning er niet. En die is er volgens mij nu nog
steeds niet' (Educatie, Rotterdam, Respondent R2)
Ten vierde is het in veel gevallen geen onkunde of onwetendheid, maar
lciezen uitvoerenden er voor om illegale vreemdelingen te helpen. Zij kiezen van twee kwaden het minste. Ze vinden eigenlijk dat illegalen geen
toegang moeten hebben, maar menen dat het alternatief minder wenselijk is. Wanneer zij illegalen uitsluiten verdwijnen die nog verder ondergronds en zijn de problemen niet te overzien. Veel respondenten zijn van
mening dat een strikte controle op verblijfsstatus tot averechtse effecten
zou leiden. Een medewerker van een woningbouwvereniging merkt
daarover op: 'Een strikter beleid wat wil je daarmee? Wil je dat ze op
straat komen? Wil je zorgen dat ze werkelijk de criminaliteit ingaan? Dan
moet je het keihard aanpalcken en dan heb je er een zootje criminelen
bij. Want het land uit kunnen ze niet' (Huisvesting, Rotterdam, Respondent R8).
Conclusies

Aan de hand van een eerste analyse van interviews met street level bureaucraten in de grote steden zien we dat hoewel de formele wet- en regelgeving ten aanzien van vreemdelingen en het algehele institutionele
regime de kansen van illegale migranten bepalen, het ook van belang is
te kijken naar zogenaamde 'bastaardinstituties': de informele schaduwzijde van formele instituties. Hierboven hebben we gekeken naar informele uitvoeringspraktijken binnen publieke instellingen en de gevolgen
daarvan voor de onbedoelde integratie van illegalen. Onderzoek op lokaal niveau binnen instituties geeft inzicht in de wijze waarop illegalen
worden in- of uitgesloten van verschillende voorzieningen en in de moti, vaties van street level bureaucraten om aldus te handelen.
De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van een grote ldoof die
bestaat tussen de formele doelstellingen van het opsporen en uitzetten
en dat wat er in de praktijk gebeurt. Die aanpassingen van de formele
doelstellingen hebben te maken met de weerbarstigheid van de proble-
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matiek aan de ene kant en met de grenzen die er aan de uitvoering zitten
aan de andere kant.
Beide aspecten zien we terug in de moeilijk-uitzetbare illegale vreem- •
deling. Op grond van Internationale rechtsregels is iemand die nietidentificeerbaar is ook niet uitzetbaar. Dit leidt tot de figuur van de
'draaideur-illegaal' die steeds weer wordt heengezonden, maar feitelijk
niet wordt uitgezet (Van der Leun, 1995). De uitvoeringspraktijk werkt in
de hand dat bepaalde groepen illegalen er in slagen in Nederland te blijven, terwfil ze formeel uitgezet zouden moeten worden.
Op grotere schaal zien we beide aspecten ook terug in de semiintegratie van illegale vreemdelingen die een schaduwbestaan leiden en
niemand tot last zijn. Z.ij lopen geen grote kans am met de politie in aanraking te komen. De oorzaak hiervan is mede te vinden in het feit dat,
zoals we hebben gezien, de politie zelf hier weinig initiatieven ontplooit.
luist deze illegalen komen in aanraking met medewerkers van instellingen in de sferen van huisvesting, gezondheidszorg, welzijnswerk en
onderwijs. We zien dat ook hier uitvoeringspraktijken ontstaan die we
kunnen betitelen als bastaardinstituties. Hitvoeringsfunctionarissen
scheppen een beeld van een grate beslissingsruimte en een geringe controle op dit punt. In de meeste instellingen is geen beleid geformuleerd
ten aanzien van illegalen, en de beslissingsruimte die daardoor ontstaat
gebruiken zij vooral am illegale immigranten te helpen.
De wijze waarop uitvoerenden hun clienten selecteren en illegale
vreemdelingen al dan niet uitsluiten hangt samen met hun dienstoptiek
en verschilt per type instelling. Zo is het in de gezondheidszorg belangrijker of iemand al dan niet verzekerd is, dan wat zijn verblijfsstatus is. Ms
een illegale vreemdeling verzekeringspapieren kan tonen wordt hij of zij
gewoon geholpen. En zo onderneemt de politie veelal pas actie als iemand overlast veroorzaakt. In de huisvestingssfeer geldt dat als een illegale vreemdeling een waning huurt, de huur betaalt en geen last veroorzaakt, er geen grond is hem de waning te ontzeggen.
In de praktijk ontstaat een ruimte tussen het restrictieve beleid en de
uitvoering daarvan. In die ruimte ontstaat een soort tweede- of derderangs burgerschap (vergelijk Martiniello, 1994; Hammar, 1994) van mensen die onbedoeld in verschillende sferen kunnen integreren, maar die
geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsstatus. De leden van de
farnilie Gilanfis en velen met hen hebben dit aan den lijve ondervonden.
Hierboven hebben we laten zien dat deze ruimte onder meer ontstaat
doordat uitvoerenden in publieke instellingen zo nu en dan een oogje
dicht Icnijpen en illegale migranten helpen als ze er mee in aanraking
komen. Soms doen ze dit omdat ze het vanuit hun dienstoptiek belangrijk vinden, soms omdat het beleid niet uitvoerbaar is of omdat ze andere prioriteiten leggen. Deze 'bastaardinstituties' in de uitvoeringsprak-
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tijken van formele instellingen bieden illegale migranten kansen. 7 Maar
tot volwaardig burgerschap leidt het niet.

Literatuur
Brubaker, W.R. (red.)

Hughes, E.

Immigration and the politics of
citizenship in Europe and North
America
New York, University Press of America,
1989

The sociological eye
Chicago, Aldine, 1971

Clermonts, L, K. Groenendijk e.a.
Verblijfsrecht en gebruik van collectieve
voorzieningen door immigranten
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1991

Engbersen, G., R. Gabriels (red.)
Sferen van integratie; naar een
gedifferentieerd allochtonenbeleid
Amsterdam/Meppel, Boom, 1995

Engbersen, G., J. van der Leun

Jordan, B., D. Vogel
Which policies influence migration
decisions? A comparative analysis of
qualitative interviews with undocumented Brazilian immigrants in London and
Berlin as a contribution to economic
reasoning
Bremen, Zentrum fur Sozialpolitik/
Universitat Bremen, 1997

Kloosterman, R., J. van der Leun
e.a.
Over grenzen; immigranten en de
informele economie
Amsterdam, Het Spinhuis, 1997

IIlegate vreemdelingen en criminaliteit;
de differentiate kansenstructuur van
illegalen
Tijdschrift voor criminologie, 37e jrg.,
nr. 3, 1995, pp. 238-256

Leun, J.P. van der, G. Engbersen
e.a.

Gordon, P., A. Newnham

Leun, J.P. van der

Passport to benefits; racism in social
security
London, Child Poverty Action Group
and Runnymede Trust, 1985

Criminaliteitspatronen van illegale
vreemdelingen
Utrecht, Universiteit Utrecht, 1995
(Doctora'alscriptie)

Hammar, T.

Lipsky, M.

Legal time of residence and the status
of immigrants In: R. BoubOck (red.),
From aliens to citizens; redefining the
status of immigrants in Europe
Aldershot, Avebury, 1994, pp. 187 - 198

Street level bureaucracy; the dilemma
of the individual in public services
New York, Russell Sage Foundation,
1980

Hasenfeld, Y.

Citizenship of the European Union; a
critical view
In: R. Boubock (red.), From aliens to
citizens; redefining the status of
immigrants in Europe
Aldershot, Avebury, 1994, pp. 29-48

Citizen' encounters with welfare state
bureaucracies
Social service review, december 1985,
pp. 622-635

Illegaliteit en criminaliteit; schattingen,
aanhoudingen en uitzettingen
Utrecht/Den Haag, te verschijnen,1998

Martiniello, M.

7 Daarnaast speelt natuurlijk de inbedding in migrantengemeenschappen een belangrijke rol
evenals de opvang binnen het alternatieve en het charitatieve circuit. Hier beperken we ons
echter tot rol van uitvoerenden binnen publieke organisaties.

Justitiele verkenningen, jrg. 29, nr. 1, 1998

Rath, J.
Beunhazen van buiten; de informele
economic als bastaardsfeer van socials
Integra
In: G. Engbersen en R. Gabriels (red.),
Sferen van integral/c; naar een
gedifferentieerd allochtonenbeleid
Amsterdam/Meppel, Boom, 1995, pp.
74-109

30

31

Illegalen in Amsterdam
Hulpverlening onder druk
S. Bosch *

De laatste jaren is er van tijd tot tijd veel te doen over 'illegalen': migranten die hier zonder geldige verblijfspapieren verblijven. De term 'illegalen' heeft een zeer negatieve lading. Wat velen er zich bij voorstellen
heeft weinig te malcen met een realistische kijk op dit deel van de bevolking in Nederland. Ook bij politici slaat de fantasie geregeld op hol. 'Illegalen' worden langzamerhand in een adem genoemd met criminelen en
fraudeurs. De redenen voor hun verblijf in Nederland worden stelselmatig genegeerd, hun aanwezigheid is regelmatig aanleiding om grote groepen minderheden onder druk te zetten en meer restrictieve wetgeving
geaccepteerd te krijgen.
In deze zeer negatieve omgeving moeten 'illegalen' zich staande zien
te houden. In Amsterdam worden zij daarbij geholpen door lotgenoten,
landgenoten, familieleden en enkele tientallen organisaties die zich om
verschillende redenen weigeren neer te leggen bij de situatie waarin een
deel van de bevolking rechtenloos is. Deze hulpverlening staat in toenemende mate onder druk: niet alleen neemt het aantal 'illegalen' gestaag
toe, maar ook onttrekt de overheid zich steeds meer aan de zorgplicht
voor een ieder die binnen de landsgrenzen verblijft en schuift zij haar
verantwoordelijkheden af op particuliere hulpverlenende instanties. In
dit artikel wordt een beeld geschetst van de problematiek binnen de Amsterdamse hulpverlening aan 'illegalen' en de niet al te roosIdeurige toekomst daarvan.
Het Nederlandse vreemdelingenbeleid
'Nederland is een dichtbevolkt land en in verband met de daaruit voortvloeiende problemen, zoals gelegen in de bevolkings- en
werkgelegenheidssituatie, wordt bij de toepassing van voornoemde bepaling een restrictief toelatingsbeleid gevoerd.' Zo luidt de standaardformulering van Justitie bij de afwijzing van een vergunning tot verblijf.
De bepaling die wordt genoemd, is het artikel in de Vreemdelingenwet
dat de overheid het recht geeft iemand te weigeren indien met de aanwezigheid van de persoon geen wezenlijk Nederlands belang is gediend.
De gedachte achter het gevoerde beleid is dat migratie beheersbaar en
stuurbaar zou zijn, en dat Nederland geen immigratieland is. Het beleid
is daarmee nauwelijks gebaseerd op een realistische inschatting van wat
• De auteur is als projectmedewerker verbonden aan het Autonoom Centrum, Amsterdam.
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er op de wereld en in Nederland gebeurt. Nederland heeft al tientallen
jaren een immigratie-overschot. Wereldwijd neemt het aantal vluchtelingen en ontheemden alleen maar toe; het is illusoir te denken dat een restrictief beleid er toe zal leiden dat deze migranten Nederland voortaan
rechts laten liggen.
Uit onderzoeken is ook gebleken dat veel migranten nauwelijks invloed hebben op de plek waar zij uiteindelijk terecht komen. De
migratiedruk op Europa blijft onveranderd groot en het is onzinnig te
denken dat een zeer beperkt deel van de wereldwijd tientallen miljoenen
vluchtelingen geen pogingen in het werk stelt zich bier te vestigen. Het is
naief te verwachten dat in een wereld waar geld en goederen vrijelijk bewegen, mensen niet worden verlokt in de richting van het rijke Noorden
te reizen.
De spanning tussen de wens migranten te weren en de dagelijkse realitelt vertaalt zich in Nederland onder andere in steeds restrictievere wetgeving en een toenemend aantal vluchtelingen die zich zonder toestemming van de overheid binnen de grenzen bevinden. Steeds meer
vluchtelingen besluiten zich niet meer (ads asielzoeker) aan te melden,
omdat die aanmelding de kans op verwijdering uit Nederland alleen
maar groter maakt. De overheid op haar beurt is er toe over gegaan
steeds meer vluchtelingen uit de opvangcentra te zetten omdat gebleken
is dat zij om verschillende redenen niet-uitzetbaar zijn.
De 'illegaal'

geen
In tegenstelling tot wat velen lijken te denken vormen
homogene groep. Zij zijn bier om verschillende redenen aanwezig, hebben te kampen met verschillende problemen en hebben verschillende
perspectieven. Het enige dat zij in feite gemeenschappelijk hebben is het
feit dat het hen ontbreekt aan de juiste verblijfspapieren. De diversiteit
binnen de populatie maakt het moeilijk om een goed overzicht te krijgen
van de problematiek binnen gemeenschappen waar 'illegalen onderdeel
van uitmaken.
Op basis van ervaringen van Amsterdamse organisaties valt een driedeling te maken in de populatie 'illegalen':
- Illegale arbeidsmigranten: in eerste instantie afkomstig uit een beperkt
aantal landen buiten de Europese Unie (Marokko, Turldje en Suriname),
maar de laatste jaren steeds meer uit andere landen. Zij vallen veelal terug op netwerken van landgenoten.
- (Uitgeprocedeerde) vluchtelingen: asielaanvragen worden sneller dan
in het verleden en in grotere hoeveelheden afgewezen, waarbij afgewezen vluchtelingen de uitkomst van de lopende procedure niet in Nederland mogen afwachten. Steeds meer worden slechts voorwaardelijke (tijdelijke) vergunningen tot verblijf afgegeven. Veel van deze vluchtelingen
zijn niet-verwijderbaar en worden door het Ministerie van fustitie op
straat gezet: genlegaliseerd dus. Een toenemend aantal vluchtelingen
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besluit geen enkel risico te nemen en dient geen asielaanvraag meer in.
Zij hopen tijdens hun illegale verblijf een manier te vinden alsnog de vereiste verblijfsvergunning te bemachtigen.
- Partners of gezinsleden van legaal verblijvenden: zij worden op grond
van aangescherpte wetgeving niet toegelaten of verliezen hun verblijfsvergunning. Steeds minder migranten lcrijgen door de strengere eisen
voor gezinsvorming en -hereniging toestemming zich in Nederland te
vestigen. De inkomenseis die geldt voor gezinshereniging heeft voor velen een eind gemaakt aan de vrije partnerkeuze. Veelal worden daarnaast
vrouwen het slachtoffer van het feit dat na een scheiding een zelfstandige verblijfsvergunning ontbreekt. Daarnaast zijn er nog kleinere groepen 'illegalen', zoals de slachtoffers van vrouwenhandel en mensen die
zich in Nederland hebben aangemeld voor een medische behandeling.
Stigmatiserende uitlatingen over 'illegaled, en de steeds restrictievere
wetgeving leiden ertoe dat deze gemeenschappen sterker aan het oog
worden onttrokken. 'Illegalen' dreigen uit het zicht te ralcen; hulpverlening wordt moeilijker en het signaleren van problemen eveneens. Toch is
het mogelijk op basis van ervaringen van Amsterdamse organisaties een
aantal conclusies te trekken en ontwikkelingen te schetsen die niet alleen bedreigend zijn voor Illegalen' in onze samenleving, maar ook voor
die samenleving zelf.
Hulpverlening in Amsterdam
In Amsterdam zijn enkele tientallen organisaties actief die in hun dagelijkse werk structureel geconfronteerd worden met mensen zonder verblijfsvergunning. Een daarvan is het Autonoom Centrum (AC), een politieke actiegroep die zich onder andere inzet voor gedetineerde
vluchtelingen en `illegalen' en voor 'illegalen' die in Nederland verblijven. Het AC heeft een spreekuur voor deze mensen, en probeert tevens
door middel van publicaties, acties en campagnes tegen nieuwe wetgeving druk uit te oefenen op het gevoerde beleid, dat in de praktijk zorgt
voor een toenemende administratieve apartheid.
Het AC beschouwt zichzelf niet als een steungroep voor 'illegalen', al
ligt de nadruk in het werk de laatste jaren hoofdzakelijk op aan migratie
verbonden vraagstuldcen. Het AC beweegt zich op die gebieden waar de
tegenstellingen tussen de belangen van het individu enerzijds en de
overheid anderzijds het scherpst tot uiting komen. Het AC wil met haar
activiteiten bijdragen aan het zoeken naar een bredere politieke beweging en uitdrukking geven aan de idee dat ieder mens, waar ook ter wereld, dezelfde rechten heeft en daar ook daadwerkelijk gebruik van kan
maken. De afgelopen jaren heeft de nadruk in het werk gelegen op uitgeprocedeerde vluchtelingen en vluchtelingen die gedetineerd zijn wegens het ontbreken van verblijfspapieren. Daarnaast is campagne gevoerd tegen wetgeving (identificatieplicht, koppelingswet) en is geregeld
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gepubliceerd over de toenemende administratieve apartheid in Nederland.
De Amsterdamse organisaties verschillen sterk van elkaar. Aan de
hand van interviews die in 1995 zijn afgenomen door de Amsterdamse
organisaties Stichting Opstand, ASKV/SV en het Autonoom Centrum, ter
voorbereiding op de bijeenkomst Grenz,en aan tie hulpverlening voor illegalen op 23 september 1995, zijn een aantal verschillen te benoemen.
Ten eerste is er een onderscheid te maken in de grondslag van organisaties die op enige wijze hulp Verlenen (religieus, humanitair, politiek).
De organisaties verschillen in omvang (varierend van eenpersoonsprojecten tot organisaties met meer dan honderd medewerkers); zij verschillen in de specifieke hulp die zii bieden (medische zorg, juridische
bijstand, onderdak, maaltijden, of joist combinaties daarvan). Daarnaast
is er een duidelijk verschil in doelgroepen: sommige organisaties maken
geen enkel onderscheid en staan open voor alle 'illegalen' die zich bij
hen vervoegen. Andere hebben een clientbepaling en helpen bij voorbeeld alleen uitgeprocedeerde vluchtelingen, alleen 'illegalen uit een
bepaald werelddeel, of alleen arbeidsmigranten. Tot slot zijn er duidelijke verschillen te constateren in de wijze waarop organisaties hun werk
financieren. Sommige organisaties ontvangen overheidssubsidie, andere
zijn afhankelijk van kerkgenootschappen of religieuze fondsen, sommige
ontvangen geen enkele financiele ondersteuning.
Op de hierboven genoemde bijeenkomst - die tot doel had te komen
tot een betere onderlinge uitwisseling, het uitbreiden van hulp aan illegalen en het gezamenlijk nemen van stappen om de politieke eisen voor
basisrechten voor 'illegalen' te versterken - werd duidelijk dat de 28 aanwezige organisaties slechts een beperkt deel van de Illegalen'-populatie
ontmoeten. Het grootste deel van de 'illegalen'-populatie wordt opgevangen bij legaal verblijvende familieleden, of binnen informele netwerken die meestal een nationale of religieuze grondslag hebben.
Knelpunten
Op basis van de interviews en de gespreldcen tijdens de bijeenkomst konden een aantal knelpunten worden geformuleerd die als gemeenschappelijk werden beschouwd. Voor al deze knelpunten geldt dat het terreinen betreft waarop zowel de illegaal zelf als de betreffende organisatie
problemen ondervindt bij het vinden van oplossingen. Pen aantal ontwilckelingen sinds september 1995 heeft deze lcnelpunten echter nog vergroot. Alvorens de Icnelpunten (huisvesting, medische zorg, rechtsbescherming, arbeid en hulpverlening) te schetsen, wil ik eerst ingaan op
twee van deze ontwikkelingen, omdat zij van groot belang zullen zijn
voor de ruimte waarbinnen oplossingen gevonden kunnen worden.
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Koppelingswet

Momenteel ligt er een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer,
dat bekend is geworden onder de naam Koppelingswet. Deze wet koppelt de aanspraken op voorzieningen wegens de overheid aan het
verblijfsrecht van de betroldcene. In de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp stelt de regering dat de wet niet bedoeld is om misbruik van
voorzieningen door 'illegalen' tegen te gaan, daar deze nauwelijks plaatsvindt. De bedoeling is om de schijn van legaliteit, die het gebruik van
voorzieningen met zich mee zou brengen, tegen te gaan. Urn migranten
verder af te schrikken is het de bedoeling om een differentiatie aan te
brengen in de mate van toegang tot voorzieningen, afhankelijk van de
soort verblijfstitel.
Het oorspronkelijke wetsvoorstel was zeer vergaand: ook mensen met
een 'niet-perfecte' verblijfstitel (dus bij voorbeeld alien die in afwachting
zijn van een definitieve beslissing op hun asielaanvraag) zouden worden
uitgesloten van voorzieningen. Aan de kritiek binnen en buiten het parlement is de regering enigszins tegemoet gekomen. In het voorstel dat nu
bij de Eerste Kamer ligt worden alleen diegenen zonder verblijfspapieren
uitgesloten. Het oorspronkelijke doel blijft echter overeind: het via differentiatie onthouden van basisrechten aan mensen die daar in het verleden wel recht op hadden. De Koppelingswet stelt de verblijfstitel van iemand die een beroep doet op voorzieningen boven de vraag of iemand
op grond van andere principes toegang kan krijgen tot die voorzieningen
(bij voorbeeld omdat de aanvrager premies betaalt).
Koppeling VAS-GBA

Cruciaal voor de uitvoering van de Koppelingswet is de koppeling tussen
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS). Door de koppeling van deze twee geautomatiseerde bestanden is het uitgesloten dat 'illegalen' ingeschreven worden
in de Gemeentelijke Basis Administratie. De GBA zal gebruikt worden
door alle instanties die, bij het verstrekken van (mede) door de overheid
gefinancierde voorzieningen, de verblijfstitel van de aanvrager moeten
gaan controleren.
Huisvesting

Voor 'illegalen' is het nooit eenvoudig geweest toegang te krijgen tot de
reguliere woningmarkt. Een deel vindt onderdak bij familieleden. Een
ander deel is aangewezen op pensionhouders en huisjesmelkers die tegen vaak buitensporige vergoedingen ruimte beschikbaar stellen. Daarnaast was het voor 'illegalen' mogelijk om na verloop van tijd toch in
aanmerking te komen voor een woning. Inschrijving in het bevolkingsregister en aanmelding als urgent woningzoekende was mogelijk voor ie-
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dere illegaal die zich in durfde te schrijven. Door de landelijke koppelingen VAS-GBA zijn alle 'illegalen' verdwenen uit de GBA. Zij komen
zodoende niet meer voor een huisvestingsvergunning in aanmerldng.
Water gaat gebeuren met de 'illegalen' die zijn uitgeschreven maar nog
wel een woning in de distributiesector bewonen is niet duidelijk. Wel
duidelijk is dat 'illegalen' die nu nog een beroep doen op de huursubsidie daar in de toekomst van uitgesloten zullen worden. In het algemeen
valt er door deze ontwikkeling te verwachten dat 'illegalen' in de toekomst meer zijn aangewezen op dat deel van de woningmarkt waar
slechts met woekerhuren en zonder enige rechtsbescherming een kamer
te vinden valt.
Een aantal organisaties in Amsterdam beschikt zelf over woningen die
gebruikt worden om 'illegalen' op te vangen. Deze organisaties krijgen
voornamelijk te maken met vluchtelingen die door Justitie gellegaliseerd
zijn. Hun aanvraag voor verblijf of asiel is door Justitie afgewezen. In alle
gevallen gaat het om mensen van wie in de ogen van Justitie de identiteit
niet is vastgesteld of die weigeren mee te werken aan het verkrijgen van
de papieren die noodzakelijk zijn om hen uit te zetten. Een deel van deze
mensen heeft tot het moment dat zij op straat zijn gezet van Nederland
niet veel meer gezien dan de binnenkant van het 'grenshospitium' in
Amsterdam dat deels is bestemd voor vluchtelingen aan wie de toegang
tot Nederland is geweigerd. Voor hen, en voor anderen die door Justine
op straat zijn gezet, zijn door het Autonoom Centrum een aantal opvangplaasten gerealiseerd. Hier kan de betreffende vluchteling maximaal een
half jaar verblijven. In deze periode wordt samen met de vluchteling gekeken naar overlevingsmogelijkheden in Nederland of daarbuiten. De
vluchteling wordt gedurende deze periode financieel ondersteund.
Een aantal andere organisaties beheert tevens een eigen 'huizenproject'. Zij huren voor bun projecten geschikte woningen. De woningen
worden alle gebruikt om de meest extreme nood voor een kleine groep
mensen te kunnen lenigen. Er bestaat een grote behoefte aan uitbreiding
van dit soort projecten, maar het financiele beslag dat dit legt op organisaties is een belangrijk obstalcel. Daarnaast is het begeleiden van de betrokken vluchtelingen een tijdrovendezaak. Overigens zijn er nog talloze
opvangplaatsen bij particulieren.
De druk op al deze opvangprojecten is langzaamaan groter geworden.
Het gestaag groeiende aantal 'illegalen' en de strengere wetgeving en
controle maken de mogelijkheden steeds kleiner. In principe is het verlenen van onderdak aan een illegaal strafbaar indien niet het hoofd van de
plaatselijke politic op de hoogte wordt gesteld van de verblijfplaats van
betrokkene. Sommige organisaties lichten inderdaad de politie in. Anderen weigeren dit vanuit het standpunt dat de illegale positie van degene
die opgevangen wordt juist te wijten is aan dezelfde autoriteiten. Overigens wordt tegen deze vorm van onderdak verschaffen niet opgetreden
door lustitie. Slechts indien dit gebeurt uit winstbejag treedt de overheid
op.
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Medische zorg

In Amsterdam is er op het gebied van de medische voorzieningen sprake
van een bijzondere positie in vergelijking met die in andere steden.
Vooral het bestaan van twee hulpposten voor onverzekerden (de Witte
Jas en de Kruispost) draagt hier aan bij.
De algemene indruk is dat de basisgezondheidszorg redelijk toegankelijk is voor illegale migranten. Het grootste probleem is de ongelijke
spreiding van consulten over de huisartsenpralctijken in Amsterdam.
Voor acute hulp kan verder iedereen terecht bij de Eerste Hulpposten in
de ziekenhuizen. De echte problemen beginnen bij de meer gespecialiseerde zorg. Deze problemen zullen toenemen na invoering van de
Koppelingswet.
Een flunk deel van het werk van hulpverlenende organisaties bestaat
uit het doorverwijzen naar de Witte Jas of de Kruispost, of het vinden van
een huisarts. Problemen waar zij mee geconfronteerd worden zijn voornamelijk financieel van aard. Het gaat (globaal) om de volgende problemen:
- Regelmatig wordt door ziekenhuizen (bij niet-spoedeisende ingrepen)
financiering geeist: als de klant niet betalen kan, dan wordt ook genoegen genomen met een betaling door derden. Omdat het hier vaak gaat
om flinke bedragen heeft dit nogal wat voeten in de aarde.
- Invoering van een legitimatieplicht in ziekenhuizen. In een aantal ziekenhuizen is voor geplande operaties een legitimatieplicht ingevoerd.
Niet legitimeren betekent in deze gevallen niet opereren. Ook in deze
gevallen geldt dan verder wat hierboven beschreven is.
- In het verleden was het mogelijk om voor acute ingrepen een beroep te
doen op de Algemene Bijstandswet. Op grond van artikel 10 en 84 ABW
kon bijstand worden verleend indien het niet verlenen zou kunnen leiden tot blijvend ernstig letsel of invaliditeit dan wel een situatie van
levensbedreigende aard. Een probleem hierbij was dat deze bijstand alleen gold voor ldinische opnames, terwijl de ontwikkelingen in de medische wereld er voor zorgen dat steeds meer ingrepen poliklinisch worden
verricht. De artikelen zijn bij de invoering van de nieuwe Bijstandswet
per 1 januari 1996 afgeschaft. Een behoorlijk aantal `illegalen' in Amsterdam is verzekerd bij een ziekenfonds. Het Amsterdamse ziekenfonds
ZAO schatte nog in 1996 dat 30% van de 'illegalen' verzekerd was in het
ziekenfonds. Groei van dat aantal is uitgesloten omdat sinds vorig jaar
het sofinummer is ingevoerd in de ziekenfondsen: zonder sofinummer
wordt er niet meer verzekerd. Het sofinummer zelf is sinds november
1991 niet meer zonder verblijfsvergunning verlcrijgbaar. Invoering van
het sofinummer in de Ziektewet, en de invoering volgend jaar van de
Koppelingswet, betekenen dat verzekerde `illegalen' hun verzekering verliezen. De ziekenhuizen zullen hierdoor geconfronteerd worden met een
stijging van uitgaven die niet meer vergoed worden door het zieken-
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fonds. Voor 'illegalen' zelf betekent dit soort maatregelen dat de drempel
om hulp te zoeken of te vinden alleen maar wordt verhoogd.
De Koppelingswet staat alleen nog medische zorg toe indien er spralce
is van acute nood die leidt tot een levensbedreigende of invalidiserende
situatie of een gevaar voor de volksgezondheid. Er is veel Icritiek op het
wetsvoorstel gekomen uit de medische wereld. De overheid legt, daarbij
verwijzend naar de zorgplicht die artsen hebben en mogelijke strafrechtelijke consequenties als niet geholpen wordt, de financiele gevolgen van
haar migratiebeleid op medisch gebied bij de ziekenhuizen, specialisten
en huisartsen zelf. Die komen daarbij voor vreemde dilemma's te staan:
moet een beginnende kanker worden behandeld, waarbij de kosten voor
de behandelaar zijn, of moet deze onder verwijzing naar de Koppelingswet besluiten niet te behandelen aangezien er geen sprake is van een
levensbedreigende situatie: 'Komt u over een paar jaar nog maar eens
terug'.
Rechtsbescherming

In principe heeft iedereen in Nederland recht op juridische bijstand. De
invoering van de Koppelingswet verandert hier niets aan. Rechtsbijstand
is echter moeilijker toegankelijk geworden sinds de invoering van een
eigen bijdrage. Veel lillegalen' zien om financiele redenen af van het gebruik maken van dit recht.
Veel van de hulpvragen die het Autonoom Centrum net als vele andere
organisaties krijgt, betreffen de rechtspositie van de betreffende illegaal.
Bij het spreekuur van het Autonoom Centrum gaat het voornamelijk om
uitgeprocedeerde vluchtelingen of vluchtelingen die hangende hun procedure geen toestemming krijgen in Nederland te verblijven. In eerste
instantie wordt altijd opnieuw gekeken naar de asielaanvraag; bij de
meeste vluchtelingen gaat het al fout tijdens het nader gehoor zoals dat
wordt afgenomen door contactambtenaren van de lmmigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).
Vaak voelen vluchtelingen zich niet serieus genomen, als verdacht beschouwd, misleid en soms zelfs bedreigd. Wij zien het dan als onze eerste
taak het hele asielverhaal weer door te nemen met de vluchteling, op
zoek naar aanknopingspunten. Mondjesmaat lukt het om vluchtelingen
weer terug te lcrijgen in de asielprocedure. In deze fase wordt veel met
advocaten samengewerkt, of beter gezegd: wordt een deel van hun werk
overgenomen. De ervaring leert echter dat wanneer de IND de deur eenmaal gesloten heeft, deze nauwelijks meer open te Icrijgen is. De betrokken vluchteling rest dan niets anders dan te 'kiezen' voor een illegaal verblijf in Nederland, een asielverzoek indienen in een ander land of
doormigreren. Terugkeer naar eigen land is in leder geval bij onze clientele geen reele optie.
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Arbeid

Het overgrote deel van de 'illegalen' voorziet in hun levensonderhoud
door te werken. Sinds november 1991 lukt het in principe niet meer om
zonder verblijfstitel een sofinummer te bemachtigen. 'Wit' werk is sindsdien mogelijk geweest voor diegenen die reeds een sofinummer hadden,
diegenen die een sofinummer en naam van een ander gebruikten, of diegenen die het geluk hadden een werkgever te treffen die geen vragen
stelde. Sindsdien is er door de overheid een aantal maatregelen genomen
om dit 'grijze' circuit ('wit' werk door mensen die op grond van hun
verblijfstitel geen arbeid mogen verrichten) te laten verdwijnen. De straffen voor werkgevers die 'illegalen' tewerkstellen zijn aanzienlijk verhoogd. Er zijn speciale fraudebestrijdingsteams opgericht die specifieke
sectoren van de arbeidsmarkt hebben doorgelicht (bij voorbeeld
confectie-ateliers, visafslagen, tuinbouw, horeca). Bovendien is er met de
Wet op de Identificatieplicht getracht het sofinummer op de werkvloer
van een gezicht te voorzien. Alle maatregelen hebben er toe geleid dat er
weliswaar nog sprake is van een grijs circuit, maar dat dit aanzienlijk
kleiner is geworden. De invallen bij naaiateliers in Amsterdam een aantal
jaren geleden hebben duidelijk gemaakt wat voor gevolgen dit kan hebben.
In relatief korte tijd zijn door het speciaal opgerichte Confectie Interventie Team tientallen invallen uitgevoerd. Vele naaiateliers die 'illegalen'
in dienst hadden werden gedwongen de deuren voorgoed te sluiten. Het
gevolg was dat ook het legale deel van de confectie-industrie in Amsterdam in grote nood kwam. Uiteindelijk moet worden geconstateerd dat
de atelier-produktie grotendeels is verplaatst naar landen als Turkije en
Polen. De hier tewerkgestelde 'fflegalen' zijn over het algemeen niet uitgezet: zij zijn hier nog steeds en zijn gedwongen geweest ander werk te
zoeken.
Deze maatregelen hebben over het algemeen tot gevolg gehad dat een
groot aantal 'illegalen' definitief het `zwarte' circuit is ingedrongen. De
toenemende concurrentie in deze informele sector van de economie kan
er slechts toe leiden dat de uitbuiting en athankelijkheid van 'illegalen'
toeneemt. De overheid stelt zich officieel op het standpunt dat de maatregelen er op gericht zijn uitbuiting tegen te gaan.
Een deel van de 'illegalen' heeft de toevlucht gezocht tot werken bij
particulieren en straathandel. Het is echter niet ondenkbaar dat een toenemend aantal 'illegalen' gedwongen is op minder fatsoenlijke wijze het
hoofd boven water te houden. Voor de hulpverlenende organisaties is op
het gebied van arbeid meestal een slechts bemiddelende rol weggelegd.
Hulpverlening

Een vijfde knelpunt wordt voornamelijk gevoeld binnen de organisaties
die buiten het reguliere circuit actief zijn in de hulpverlening. Zij krijgen
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vaak de meest extreme en hopeloze gevallen naar zich toe geschoven
vanuit de reguliere hulpverlening. Ook is het niet ongebruikelijk dat de
politie of de marechaussee een uitgeprocedeerde vluchteling letterlijk
voor de deur van een organisatie afzet.
Hit de gehouden interviews is duidelijk naar voren gekomen dat de
meesten het werk als zwaar beschouwen. De problemen waar 'illegalen'
mee aankomen zijn vaak complex; er is niet spralce van een probleem,
maar vaak van een combinatie van problemen die natuurlijk alle hun
oorsprong vinden in het ontbreken van verblijfsvergunningen. Als probleem wordt binnen organisaties ervaren dater vaak weinig juridisch
perspectief is, dat het aantaI 'illegalen' met psychische problemen begint
toe te nemen, en dat geld een terugkerend probleem is. Verder moet worden geconstateerd dat de concrete hulpverlening aan 'illegalen' zoveel
energie en tijd vergt binnen organisaties, dat men nauwelijks toekomt
aan wat door velen wordt genoemd 'het politieke werk'. Zo ontstaat bij
veel organisaties het dilemma dat het vinden van individuele oplossingen de prioriteit krijgt, terwijI het besef bestaat dater een politieke oplossing voor het probleem afgedwongen zou moeten worden. De frustraties die dit met zich mee brengt hebben al menigeen doen besluiten
ander werk te zoeken.
Vastgesteld moet worden dat de druk op niet-reguliere hulpverleners
de laatste jaren is toegenomen. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door een groei van het aantal hulpvragen, anderzijds door een beperking van de mogelijkheden om binnen wettelijke marges oplossingen
voor bestaande problemen te vinden. De wettelijke marges worden
steeds kleiner. Dit heeft gevolgen voor de hulpverlening. De echte pijn
wordt gevoeld door 'illegalen' zelf en zal een weerslag hebben op de samenieving als geheel.
Crimlnalisering
Voornoemde Icnelpunten worden grotendeels veroorzaalct door de opstelling van de overheid, die een zeer simpele redenatie volgt: wie niet
mag blijven dient te vertreklcen. Deze redenatie gaat voorbij aan het feit
dat velen niet kunnen, willen en zullen vertrekken. Een aantal maatregelen die genomen zijn om het verblijf van 'illegalen in en de komst van
migranten naar Nederland te ontmoedigen hebben uiterst vervelende
consequenties.
- Vaker dan in het verleden zullen migranten illegaal inreizen; meer en
meer worden zij voor die inreis afhankelijk van daarin gespecialiseerde
organisaties die daar geld aan verdienen. Het criminaliseren van deze
inreisvormen leidt nu al tot een criminalisering van degenen, ook zij die'
voor hun leven moeten vrezen, die geen andere keus hebben dan van
deze vormen gebruik te maken.
- Het toenemen van controles aan de buitengrenzen, maar ook in het
kader van het binnenlands vreemdelingentoezicht en bij het verstreklcen
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van voorzieningen zal er toe leiden dat de handel in documenten die niet
van echt zijn te onderscheiden aanzienlijk zal groeien.
- De controles leiden in toenemende mate tot een samenleving waarin
iedereen elkaar controleert en het hebben van een kleurtje reden genoeg
is als verdachte beschouwd te worden.
- Restrictieve en repressieve maatregelen zullen slechts leiden tot een
verschuiving in de vorm waarin migratie plaatsvindt, niet in een afname
daarvan. De indruk die daardoor kan ontstaan is dat het met het huidige
beleid niet lukt om migratie te reguleren omdat de maatregelen niet ver
genoeg gaan. Het restrictieve beleid leidt er zo slechts toe dat het draagvlak voor een migratiebeleid dat recht doet aan de motieven van hen die
migreren nog verder afbrolckelt.
Perspectieven

In deze situatie is hulpverlening buiten het reguliere circuit aan migranten zonder verblijfspapieren noodzakelijk. Enerzijds omdat zij binnen
het reguliere circuit steeds minder makkelijk aan bod komen, maar anderzijds ook vooral door het politieke signaal dat er van uit kan gaan. Earl
van de doeleinden bij de hulpverlening aan deze groep mensen is een
beeld te lcrijgen van de problematiek die onder hen leeft: waar het kan
wordt op individuedniveau naar een oplossing gezocht. Het gaat ons er
echter voornamelijk om een politieke oplossing te bewerkstelligen voor
het felt dat zovelen in onze samenleving rechtenloos zijn. Een middel
daarbij is het om migranten zonder verblijfspapieren een gezicht te geven: de ervaring leert dat ook bij deze mensen geldt dat onbekend onbemind maakt. Zo laat bij voorbeeld de zaak GümUs niet alleen de gevolgen
van een puur legalistische houding van de overheid zien, maar ook dat er
wel degelijk een draagvlak onder de Nederlandse bevolking bestaat voor
een ander beleid.
Ook het Franse voorbeeld van de beweging rond de sans papiers laat
zien dat een brede acceptatie van het feit dat `illegaled er nu eenmaal
zijn, een oplossing voor hun problemen snel dichterbij kan brengen. In
Frankrijk hebben, na langdurige campagnes van sans papiers zelf (hongerstakingen, bezettingen, demonstraties), vele intellectuelen zich bij
deze beweging aangesloten. Dit had op haar beurt weer een sterke uitstraling naar andere delen van de bevolking. De verontwaardiging en de
druk werden uiteindelijk zo groot, dat de Franse overheid er nu toe is
overgegaan een klein deel van de sans papiers te legaliseren en de harde
kanten van de immigratiewetten af te halen.
In reactie op het gevoerde beleid beginnen in Nederland steeds meer
initiatieven en netwerken te ontstaan die concrete hulpverlening als uitgangspunt kiezen om een politieke oplossing in zicht te krijgen. Een van
deze initiatieven is de opening van inloopcentrum No Pepers door het AC
in september 1997. No Pepers is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor
'illegalen'. Ze kunnen er lotgenoten ontmoeten en mensen die legaal zijn,

Justitiele verkenningen, jrg. 24, nr. 1, 1998

42

en daarmee hun isolement doorbreken; ze kunnen er gratis koffie en
thee krijgen en eenmaal per week een gratis maaltijd; er is een spreekuur
en er worden taallessen gegeven. Even belangrijk is het dat No Pepers hen
een plek biedt om ervaringen uit te wisselen en zichzelf te organiseren.
Zelforganisatie is van groot belang voor het verbeteren van de eigen situatie. Verder is het van belang dat, waar de overheid probeert 'illegalen'
uit het gezichtsveld te laten verdwijnen, er initiatieven bffiven ontstaan
om (het bestaan van) 'illegalen' zichtbaar te maken.
Binnen at deze organisaties en netwerken is het besef gegroeid dat het
stellen van eisen aan de overheid geen of weinig zin heeft, maar dater
slechts perspectief te vinden is in het organiseren van illegalen' en betrokkenen. De oplossing zal ook niet van bovenaf komen maar zal van
onderop bevochten moeten worden.
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Het thuisloze bestaan
Een psychologisch enigma, een maatschappelijke zorg

M.H.R. Nuy

Het leven kent vreemde ontwikkelingen en soms hebben deze veel van vicieuze cirkels weg. En uiteindelijk kunnen wij sterfelijke wezens ons alleen
maar verbazen. (G. Groddeck)

Een van de talloze nota's over thuisloosheid heeft als ondertitel Een gezonde reactie op een ongezonde samenleving? Het is jammer dat de auteurs van de nota op deze vraag niet terugkomen, vermoedelijk omdat zij
twijfelen aan een 'juiste' benaderingswijze. Steeds weer duikt dit enigma
op. Is thuisloosheid een gevolg van (aan de overheid) verwijtbare verpaupering danwel veeleer een gevolg van individueel onvermogen of van
een socialisatie die gekenmerkt wordt door affectieve verwaarlozing? Zijn
hoofdzakelijk maatschappelijke factoren in het geding of is er vooral
sprake van `zelfuitsluiting'?
Wat het antwoord op de vraag naar de invloed van maatschappelijke
factoren ook zou mogen zijn, er blijven voldoende motieven over om in
maatschappelijke zin bij te dragen aan zowel de preventie van thuisloosheid als aan de lotsverbetering. En wat zelfuitsluiting betreft: het is
zelden een bewuste keuze zich van anderen af te keren en in isolement
verder te leven. Maar zelfuitsluiting kan zich (soms) toch voordoen als
het bestaan eenmaal zo chaotisch is geworden. Soms als symptoom van
een manifest onvermogen, soms als het onvermijdelijke gevolg van de
weinig benijdenswaardige opgave op straat te moeten overleven.
Tussen nuchterheid en drama
In de anatomie van elke stad, op elk willekeurig moment, zien we mensen in wie we ons moeilijk (willen) herkennen, die wel medeburgers zijn
maar daar tegelijk ook weer diametraal tegenover staan. Ze zijn niet 'net
zoals wij', maar ongeveer en ogenschijnlijk het tegendeel: behoeftig,
lcwetsbaar, zielig, afgesloten, het medelijden (misschien) waard; zij gaan
een odyssee die ons vreemd is, soms veilig in eigen isolement, bijna
oninvoelbaar en moeilijk op ons eigen leven te betrekken. Dit
onderscheid lijkt soms in ons bestaan van conventies en dagelijkse
vluchtigheden te overheersen en weerhoudt ons ervan verder over hen
De auteur is empirisch onderzoeker en ethicus, en werkzaam bij de Vakgroep ethiek,
filosofie en geschiedenis van de faculteit Geneeskunde van de KU te Nijmegen. Hij is
tevens hoofdredacteur van Passage, tijdschrift voor rehabilitatie. Dit jaar verschijnt De
odyssee van thuislozen, een studie waarop hij hoopt te promoveren.
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na te denken. Het 'beeld van tragiek volstaat of spreekt voor zichzelf, en
omdat we deze beelden dagelijks zien, bij het station, in het park, in de
binnenstad of op de televisie, ontstaat vanzelf een mengsel van mededogen en onverschilligheid.
Thuisloosheid kent twee hoofdkenmerken, te weten alleenstaand en
werkloos, maar er komt altijd nog iets bij. Water bij komt, is zeer wisselend maar laat zich benoemen in een aantal eigenschappen, ook wel additionele problemen genoemd: (veelal) geringe opleiding, psychische en
sociale problemen met diepe wortels in de persoonlijke geschiedenissen,
verslavingsproblemen en een opeenstapeling van vele, vruchteloze
hulpverleningscontacten. De levensgeschiedenissen van thuisloze mensen maken duidelijk, dat het patroon van factoren talrijke variaties kent;
het gaat om mensen met een zeer verschillend verleden, met zeer verschillende problemen en beperkingen.
Thuisloosheid is niet een aandoening of ziekte, maar een voorlopige
eindtoestand in een cumulatie van gebeurtenissen. De genese is afhankelijk van persoonlijkheidsfactoren en de voorafgaande levensloop. Alleen in een heel algemene betekenis wordt iemand een 'typische thuisloze' genoemd, namelijk wanneer hij, eenmaal aan de zelfkant van het
leven geraakt, instabiel en ongrijpbaar blijft. Met andere woorden, wanneer thuisloosheid een bestaansvorm is geworden die hem karakteriseert
als een man of vrouw zonder een eigen territorium.
Thuisloosheid kan worden opgevat als een van anderen geisoleerde
bestaansvorm die door de thuisloze vrijwel altijd wordt afgewezen, en
die, zeker bij een lange duur, zelden nog geheel is op te heffen en daarbij
hevige gevoelens van onmacht oproept. Het zou echter onjuist zijn te
denken dat wie eenmaal thuisloos is, dat ook zijn verdere !even zal blijven.
In de laatste halve eeuw is door tal van onderzoekers in een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke studies en beschouwingen geschreven over de aard en leefwijze van thuislozen, hun achtergronden en noden, hun vaardigheden, overlevingsstrategieen en, enigszins in dit alles
verscholen, over 'de menselijke kant' van hun bestaan. Voorts is getracht
de bijna verstokte spanning tussen psychologische en meer sociologische verklaringen te verhelderen door te wijzen op het zogenaamde
diathese-stressmodel: thuislozen kennen zowel biologischpsychologisch als maatschappelijk stresserende factoren (Nuy en Heydendael, 1996). Tot die laatste horen armoede, werkloosheid en slechte
huisvesting. Deze leiden op zichzelf niet per se tot een sociaal vacuum,
maar gecombineerd met bepaalde persoonsgebonden kenmerken wordt
de drempel naar een geisoleerde levenswijze wet erg laag.
De genoemde maatschappelijke factoren, hoe deze ook zijn veroorzaakt, tekenen de levensomstandigheden van mensen die er door worden getroffen en aldus ligt er een feitelijke voedingsbodem voor een weinig kansrijke of evenwichtige ontplooiing (vergelijk Burger e.a., 1996).
Thuisloosheid illustreert wellicht op de meest levendige wijze de verwe-
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venheid van structurele en biografische elementen. Niettemin wordt er
onophoudelijk discussie gevoerd over de reilcwijdte van verldaringen,
over verwarrende definities en over de zuiverheid van termen als `dakloos' en 'thuisloos'.
Een web van tegenspoed
Ms we thuisloosheid willen verklaren stuiten we op een verzameling van
deels ogenschijnlijk van elkaar onathankelijke, deels met elkaar samenhangende biografische feiten. Die complexiteit zaait de nodige twijfel in
ons oordeel over de toestand als geheel. Ms deze niet is terug te voeren
op een oorzaak of een eigenschap, hoe kunnen we dan vaststellen welke
van de vermoedelijk vele het juiste oordeel is? De meeste onderzoekers
zijn het er over eens dat het steeds gaat om multi-factoriele indicatoren,
waarvan nog niet duidelijk is welke de doorslag geven. Niet een verldaring is sluitend, het professionele weten heeft zijn grenzen.
Thuisloosheid is eigenlijk het resultaat van een vlechtwerk van gebreken op verschillende levensterreinen (sociaal-economische positie van •
het gezin, tekorten in de opvoedingssituatie, geringe en onvoltooide
scholing, geringe of slechte toegang tot de arbeidsmarkt). Elke rangordening in oorzaalc en gevolg kan hierdoor nooit meer zijn dan een hypothese. Voeg daaraan toe de individueel-psychologische factoren, zoals
psychische stoornissen, een gering vermogen tot aanpassing en verslavingen, dan is er op individueel niveau steeds sprake van een onontwarbaar web van invloeden waardoor een persoon wordt onttrolcken aan
alle reguliere menselijke verkeer. De hoeveelheid, de complexiteit en
duur van allerlei ongunstige factoren zijn niet zomaar op te heffen, ook
niet door het verminderen van materiele armoede.
Zou thuisloosheid hoofdzalcelijk een armoede- of een welvaartsprobleem zijn, dan zou het aantal thuislozen beduidend hoger moeten
liggen. Natuurlijk, maatschappelijke kansen zijn ongelijk verdeeld en een
zwakke sociaal-economische positie brengt risico's met zich mee die niet
te bagatelliseren zijn. Maar tegelijkertijd moet worden onderkend dat
deze positie niet hoeft te leiden tot permanente misere. Sommigen weten zich erboven uit te vechten, anderen zouden dat ook willen, maar
voelen zich niet opgewassen tegen de beroerde omstandigheden.
Dit web van tegenspoed is in verschillende tijdvalcken onderzocht, systematisch, door middel van participerende observatie en door casuIstische studies. De betekenis van de teloorgang van sociale relaties - de essentie van thuisloosheid - wordt niettemin verschillend 'verstaan'. Zo
meent Van Doom (1994) dat het ontstaan van een sociaal vacuum onder
meer het gevolg is van thuisloosheid. Spierings (1991) plaatst thuisloosheid in de context van sociaal-culturele processen in de samenleving. Deben en Greshof (1997) wijzen met name op problemen van verarming, maar zien ook de interactie met strikt persoonlijke factoren. Een
integratie van deze uiteenlopende verklaringen is onontbeerlijk.
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Een schets van sociale uitsluiting

In onze samenleving lijkt sociale integratie gewaarborgd. Indien we de
publieke moraal niet schenden, ons houden aan aangegane verplichtingen en onze inzet niet beneden de verwachtingen blijft, dan is het risico
op uitsluiting nagenoeg afwezig. Ergens bij horen, verenigd te zijn, is een
fundamentele behoefte, voor de meesten zelfs een noodzaalc om zichzelf
te kunnen zijn, zich te kunnen ontplooien en zich geborgen te weten.
Zelfrealisatie in de context van een ingewiklcelde, geIndividualiseerde
wereld is echter een niet te onderschatten opgave. Om de 'existentiele
wensen' binnen bereik te krijgen, dient men handig te zijn, vaardig in de
communicatie, flexibel, intelligent, representatief en productief. Wie
daarin om welke redenen dan ook te weinig slaagt, stuit op weerstanden
die het begin kunnen zijn van een proces van uitsluiting. Het onverenigbare eist zijn tol; uitsluiting is een pijnlijk en veelal ongelukkigmakend
fenomeen.
De moderne samenleving kent vele valstrikken die een gelukkig bestaan kunnen verhinderen. Velen zijn niet in de omstandigheid zo'n bestaan te realiseren en bevinden zich, denkbeeldig, buiten de gewaardeerde samenleving, zoals vreemdelingen, onaangepasten en
minderheden. 'Denkbeeldig' is hier in tweeerlei zin een kernbegrip. In de
eerste plaats lijkt het alsof er twee werelden bestaan, een 'ware' en een
'afwijkende' (vergelijk Kruithof, 1991). Wie niet deelneemt, wie niet autonoom is, wie vreemd is of anders denkt, wordt 'apart gezet': dat is een
gevolg van stigmatiserende denkbeelden van mensen over diegenen die
zich anderszins gedragen. In de tweede plaats wordt hiermee gewezen
op het verschil tussen water feitelijk en water eigenlijk gebeurt. Feitelijk,
dat wil zeggen direct waarneembaar, voltrekt zich een proces van achterstelling, maar eigenlijk is dat proces de resultante van een botsing met de
heersende moraal.
Al diegenen van wie wij ons om uiteenlopende redenen afwenden,
hebben - afgezien van onderling feitelijke verschillen of nuances - een
gemeenschappelijk kenmerk: zij zijn, in abstracte zin, vreemdelingen
(geworden). De term 'vreemdeling' is een metafoor voor onze neiging
het vreemde, het zo nadrukkelijk anders-zijn, niet te willen zien, onzichtbaar te malcen. Of het nu asielzoekers zijn of thuislozen, psychiatrische
patienten of andere kwetsbare groepen, de tolerantie jegens hen staat
voortdurend onder spanning. Dat wekt de indruk dat we hen eigenlijk
niet willen, tenzij ze ophouden vreemdeling te zijn en zich aanpassen.
De overheid, evenals de meeste burgers, laat haar oren niet hangen
naar negatieve geluiden jegens 'vreemden' in de samenleving. Niemand
in Nederland staat daarom letterlijk in de woestijn, de oases van zorg zijn
talrijk en buitengewoon rijk toegerust. De verzorgingsstaat voorziet in
allerlei hulpbronnen waarvan in beginsel iedereen gebruik kan maken.
Een belangrijke eigenschap van zowel de somatische als de geestelijke
gezondheidszorg is, dat zij er op is gericht een bepaalde situatie op zijn
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minst draaglijk te malcen. Weliswaar is alle zorg in principe gericht op
herstel, maar waar dat niet lukt of niet volledig mogelijk is, kan men binnen een revalidatie- of rehabilitatieproces leren' zich aan te passen aan
de gebreken van het eigen leven, opdat men vervolgens in een geeigende, maar zo normaal mogelijke omgeving zijn persoonlijke niche
vindt.
In een dergelijk individueel proces van aanpassing volgen zorgverleners de mogelijIcheden, de wensen en het tempo van de persoon in
lcwestie. Er is, idealiter, sprake van volledige acceptatie als persoon en als
medeburger en men creeert niet buiten maar in de gemeenschap een
omgeving waarin clienten zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Juist dat
proces doet, indirect, een appel op de gemeenschap om ruimte te maken
voor mensen met beperkingen, om te aanvaarden dat deze `vreemden'
erbij horen, begrip te hebben voor hun individuele eigenaardigheden,
om, zodoende, het ogenschijnlijk onverenigbare te verenigen (Nuy en
Janssens, 1997).
Terug naar de thuislozen
Hoe kunnen we thuislozen nader karakteriseren? Welke typen kunnen
we onderscheiden? In affectief en (dus) vormend opzicht gaat het bij
thuislozen vaak om ernstig geschonden levens (Roorda, 1997), om mensen die weten en ervaren dat het meest wezenlijke aan hun leven ontbreekt: dat zij nergens meer bij horen, tenzij bij organisaties en initiatieven in eigen kring, zoals activiteiten van zelfbeheer, straatkranten,
toneeluitvoeringen en schrijfclubs. Dat zijn expressies van zelfrespect,
maar ook - waar het in de kern om gaat - expressies van participatie.
Er zijn gedragingen van thuislozen waaraan een bewuste keuze ten
grondslag lijkt te liggen en die vervolgens grond lijken te geven aan de
mening dat men z6 en niet anders wil leven, dat men opzettelijk buiten
bereik van betere levensomstandigheden blijft en zich blijft beroepen op
het zelfbeschikkingsrecht. Sommigen sluiten zichzelf uit door een hardnekkig gedrag van zich terugtrekken of door een pertinente afwijzing van
iedere poging tot zorg en bevinden zich zodoende in een tragisch isolement. Anderen, zogenaamde 'autonome thuislozen', dat wil zeggen geroutineerd of beschikkend over een goed ontwikkelde straat-intuItie,
ontkennen hun persoonlijke problemen en benadruldcen dat het slechts
om huisvesting gaat. Sommigen zijn er in bedreven te blijven ontkennen
dat ze problemen hebben. Ze zijn zo volhardend dat de hulpverlening
wel moet falen. Dat leidt tot een hinderlijke en wederzijds frustrerende
beweging van ontkennen, ontwijken, afwijzen maar niettemin telkens
weer terugkeren naar hulpverleningsinstanties. Uitsluiting en zelfuitsluiting lijken elkaar hier onvermijdelijk te kruisen. Er zijn dus kwetsbare en weerbare thuislozen. De verhalen achter deze mensen, van verlies, van chaos en wantrouwen, komen echter opmerkelijk vaalc overeen.
De persoonlijke en maatschappelijke littekens zijn de representaties van
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een kwalitatief armoedig bestaan. In geen van de !evens, kwetsbaar of
weerbaar, is een spoor van vrijheid te vinden. Wel van verlies en zelfmisleiding. Velen voelen zich gedwongen zich af te sluiten voor anderen.
Zelfuitsluiting berust daarom in veel gevallen op een tragisch misverstand. Met die kanttekening dat het een afzondering is ten gunste van
een aanpassing aan een zwervende levenswijze.
Wie of wat kan die situatie opheffen? Niet de zwerver-thuisloze zelf,
want die oefent zich als het ware om streetwise te worden. Dat wijst op
een proces dat hem of haar ervan weerhoudt zich anderszins te gedragen. Vandaar de associatie met een 'problematische identiteit', wellicht
vooral omdat zo zichtbaar is dat het gebruikelijke sociale netwerk geheel
ontbreekt. Zelfs met zijn lotgenoten bestaat geen soort binding die persoonlijk en/of duurzaam is te noemen. In deze hoogst bestaansonzekere
situatie lijkt geen ruimte voor een grote (re) betroklcenheid en dat kenschetst de vicieuze cirkel waarin deze levenswijze als het ware vanzelf
behouden blijft.
Geleidelijk aan raakt men, zo leert onderzoek, 'ingevoerd' in het circuit
en vermindert de innerlijke spanning; hoe meer trucs men weet te bedenken, hoe minder bedreigend de situatie. Maar het is tegelijkertijd een
proces dat afbreuk doet aan eigen normen en waarden. Staat men aanvankelijk afivijzend tegenover bedelen of tegenover het zoeken naar
etenswaren in vuilnisbakken, op een dag blijkt dit 'obstakel' overwonnen
en gaat men er toch toe over. flit betekent niet dat thuislozen geen scrupules kennen. Het straatleven vereist dat men een zekere normloosheid
aanleert en vreemd genoeg verovert men door deze routine een bepaalde
plaats in de sociale orde (Van Doom, 1994).
Zoeken naar een perspectief
Dat thuislozen naar hun eigen beleving en ook feitelijk sociaal en maatschappelijk zijn uitgeschakeld, kan niet betekenen dat die lcwaliteit als
het ware wordt geconserveerd en dat in elk opzicht van een onomkeerbare toestand kan worden gesproken. Zij zijn tegelijk 'deel' van deze samenleving en veel thuislozen hopen op een zekere verzilvering daarvan.
Velen hechten aan het idee ooit weer meer of volledig op eigen benen te
kunnen staan. Hun wil is in dit opzicht taai te noemen, ook al worden zij
veelvuldig geconfronteerd en ontmoedigd door uiteenlopende tegenvallers: een gebrek aan (zelf)redzaamheid, een te broos zelfvertrouwen of,
het tegendeel, zelfoverschatting. Die menselijke hoop houdt de betrokkenheid op het eigen leven en op de samenleving overeind, zij het veelal
wankelend. Naarmate het lukt om met hulp van anderen een zekere stabiliteit te bereiken en realistische doelen na te streven, wordt deze hoop
geleidelijk meer werkelijkheid. Dit stelt specifieke eisen aan hulpverleners en aan het systeem van zorg, aangezien zij rekening dienen te houden met persoonlijke levens en lange tijd dezelfde personen moeten opvangen.
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Een verandering in het bestaan van de thuisloze begint bij zijn wensen
en mogelijkheden - dat heet vraaggestuurde zorg. Of deze zorg effect kan
sorteren hangt af van de continditeit van de hulp, de houding van de
hulpverlener en diens vermogen het eigen tempo aan te passen aan dat
van de man of vrouw in kwestie. Het gaat niet alleen om passief opvangen, onderdak bieden, soep uitdelen, overlast bestrijden of om grote
krantenkoppen waaruit waardering spreekt voor het vele goede werk dat
gedaan wordt, maar ook en vooral om actief rehabiliterend werken. Een
methodisch werken waarin een solidaire attitude van wezenlijk belang is,
omdat 'hulpverleners clan herkend worden op grond van hun lcwaliteiten
als mens, waarbinnen zij hun professionele lcwalificaties geIntegreerd
hebben (Duyndam, 1994). Ook naar de weerbare thuislozen, die communicatie zo gauw afbreken, is zo'n houding onmisbaar, want in wezen
gaan zij evengoed een odyssee die vastloopt in een 'afstompend ritme
van inloophuizen'.
Het is niet alleen maar een kwestie van zorg, maar ook van denkbeelden. Vele kwetsbaren vinden een weg in het netwerk van opvang en bereiken een situatie, bij voorbeeld in begeleid wonen, waarvan zij zeggen
dat het 'past' bij hun leven. Velen zijn echter onbenaderbaar en zijn in de
meest letterlijke zin de bunkerbouwers van Nederland. Daarin ligt niet
een rechtvaardiging voor dwang of voor overheidsbemoeienis, maar minimaal voor aanhoudend contact, voor het niet opgeven van pogingen
om mogelijkheden te ontdekken en te benutten.
Op dit vlak doen zich hardnekkige dilemma's voor. Het is een pendelen
tussen het overnemen van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking, stellen Jans en Brinkman (1994). Een te grote bemoeienis staat de zelfontplooiing van clienten in de weg, maar bij een te geringe betrokkenheid
blijven clienten verstoken van (elementaire) zorg, verliezen de greep op
hun bestaan en verloederen. Die zelfbeschikking en zelfontplooiing worden er mijns inziens te snel bijgehaald om verdere bemoeienis te staken
of af te grenzen en het dossier te sluiten met het etiket 'eigen keuze'. De
hulpverlener is (al te) vertrouwd met en overtuigd van deze waarden.
Maar alle literatuur over thuislozen - ook tv-documentaires of reportages
in kranten - laat ons geen enkele illusie: een zwervend bestaan heeft
niets te maken met zelfontplooiing.
Weer anderen vallen tussen de wal en het schip, omdat zij te mondig
zijn en verwachtingen en zelfbeelden koesteren die niet in overeenstemming lijken met de realiteit. En juist ten aanzien van hen rijst de vraag
gewone burgers, onder normaal of afwijkend willen verstaan.
En meer concreet de vraag naar de acceptatie van bij voorbeeld een
nomadenterrein. Immers, de strijd tussen het recht op eigenheid en het
bedwingen ervan zal altijd blijven spelen. Een goed beheerd
logementenhotel, waar Deben en Greshof (1997) op aandringen, zou
(ook) en wellicht het beste alternatief zijn. Want op lange termijn zal de
weerbaarheid op straat gebroken worden.
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Niet alles wat 'wij' afwijkend vinden, dient door de zorg omarmd te
worden. Maar thuislozen moeten er wel op kunnen rekenen dat we hun
bestaan draaglijk houden.
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Thu isloze jongeren
Schets van een ontwikkelingsgang
drs. M.A.E. Thomeer en dr. L.W.C. Tavecchio *

In dit artikel schetsen wij in het kort de ontwilckelingsgang van thuisloze
jongeren. Wij baseren ons hierbij op de resultaten van een onderzoek
waarin thuisloze jongeren vergeleken zijn met jongeren met een residentiele achtergrond, jongeren met lage sociaal-economische status (SES)
en weinig school- en werkervaring en een groep `doorsnee' jongeren die
representatief is voor de Nederlandse bevolking tussen 16 en 23 jaar.
Na een korte inleiding over thuisloosheid, geven wij een samenvatting
van de theoretische invalshoek waaronder wij de gegevens hebben verzameld en de kenmerken die wij op grond van de theorie hebben onderzocht. Tenslotte laten wij aan de hand van de onderzoeksbevindingen
zien welke patronen er in de ontwikkeling van de thuisloze jongeren zijn
aangetroffen die hen onderscheiden van de overige leden van de
onderzoeksgroep en die als risicovol kunnen worden beschouwd voor
het ontstaan van thuisloosheid. Tenslotte proberen wij aan te tonen dat
deze patronen niet noodzakelijkerwijs tot thuisloosheid hoeven te leiden.
Thuisloosheid
Thuisloosheid is geen nieuw fenomeen. Tot aan het einde van de vorige
eeuw werd zwerfgedrag vooral beschouwd als een verschijnsel dat de
maatschappelijke orde verstoorde en waar korte metten mee gemaalct
moest worden. Verwijzingen naar zwervers en vagebonden vindt men
dan ook voornamelijk terug in juridische geschriften. Door de opkomst
van de welvaartsstaat en de daaruit voortvloeiende sociale wetgeving
nam het aantal thuislozen weliswaar af, maar het verschijnsel bleef bestaan. Dit leidde tot de veronderstelling dat zwerfgedrag zijn oorsprong
niet alleen vindt in economische en maatschappelijke factoren, maar
ook samenhangt met een specifieke psychologische ontwikkeling van
het individu.
In de literatuur die vooral vanuit de medische en juridische hoek over
thuislozen verscheen, wordt onmaatschappelijlcheid in de vorm van bedelen, stelen en niet werken als hun meest in het oog springende eigenschap beschreven. Daarnaast blijkt het hen op ieder levensterrein te ont• De auteurs zijn respectievelijk als onderzoeker (sectie orthopedagogiek) en als universitair
hoofddocent algemene pedagogiek verbonden aan de Vakgroep Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden.
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breken aan bindingen: ze hebben geen thuis, geen gezin, geen vaste
werkkring en geen sociaal netwerk - zij zijn 'relationeel onbelcwaam'
(Heydendael, 1969).
In het begin van de jaren zestig probeert men in een aantal empirische
onderzoekingen vanuit een psychologische invalshoek de wordingsgeschiedenis van de thuisloze mens te ontrafelen en zo verklaringen te vinden voor zijn 'onthechte' wijze van in het leven staan. Ms mogelijke oorzakelijke factoren in de ontwiklceling tot thuisloosheid worden genoemd
een aangeboren dan wel aangeleerd gebrek aan integratie-vermogen
(Ter Horst, 1962; Mullink, 1963); een cognitief onvermogen de realiteit
juist waar te nemen (Heydendael, 1969) en neurasthenie ofwel zenuwzwakte (Nagel, 1977).
De laatste jaren zijn vooral de jonge thuislozen in de aandacht komen
te staan. De schattingen van de omvang van de groep lopen uiteen: van
ongeveer zevenduizend in 1990 (de Bie en Dortmans, 1990) tot 4300 in
1995 (Van Loef en Weyer, 1995). Onderzoekers (Van der Ploeg, 1987,
1991, 1992; Korf en Hoogenhout, 1989; De Bie en Dortmans, 1990; Gaemers en Hoogendam, 1990; Tavecchio e.a., 1991; Angenent, 1993) schetsen het volgende beeld van jonge thuislozen: het betreft, meestal mannelijke, adolescenten met weinig opleiding en/of werkervaring, een slecht
zelfbeeld en inadequate strategieen voor het oplossen van problemen.
Vaak komen zij uit sociaal zwalcke gezinnen. Het percentage gescheiden en overleden ouders is hoger dan in de doorsnee populatie. Een
groot aantal van hen heeft een kinderbeschermingsverleden met daaraan verbonden een verblijf in - soms meerdere - internaten. Thuisloze
jongeren zijn bijna altijd recidiverende weglopers. In de meeste gevallen
vormt een langdurig conflictueuze verhouding met de ouders, niet zelden gepaard gaand met fysiek en seksueel misbruik, de onhoudbare situatie waaruit de jongere probeert te ontsnappen (Angenent, 1993; Janus
e.a., 1987; Adams e.a., 1985; De Bie e.a., 1990).
Slecht voorbereid op de gevolgen van deze, uiteindelijk toch vaalc impulsief tot stand gekomen, daad en niet op de hoogte van de opvangmogelijkheden (Thuislozen Team Den Haag, 1994) zwerven zij van het
ene adres naar het andere of komen op straat terecht. Door geldgebrek
komen zij gemalckelijk in aanraking met het delinquentie- en drugscircuit.
Theoretische uitgangspunten
In het sociaal ecologisch ontwikkelingsmodel van probleemgedrag van
Van der Ploeg en Scholte (1990), wordt een disharmonisch, negatief
gezinsklimaat met daarbinnen een onveilig hechtingsklimaat gezien als
een belangrijke risicofactor voor probleem- i.c. zwerfgedrag. De verkla-.
ring hiervoor kan ons inziens worden gevonden in de gehechtheidstheorie zoals ontwiklceld door Bowlby (1969, 1973, 1980).
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Deze theorie baseert zich op de veronderstelling dat jonge kinderen ter
wereld komen met een aangeboren neiging om gehecht te raken, een
neiging die overlevingswaarde zou hebben gehad in de oorspronkelijke
'omgeving van evolutionaire aanpassing'. De theorie legt een verband
tussen de kwaliteit van de vroege ouder-kind relatie en latere sociaalemotionele ontwilckeling en de vorming van interpersoonlijke relaties
(Bowlby, 1969, 1973, 1977, 1980; Sroufe en Fleeson, 1986; Marris, 1991;
Suess, Grossmann e.a., 1992).
Ms het jonge kind ervaart dat de opvoeder ingaat op zijn fundamentele behoeften, ontwildcelt het vanuit deze eerste relaties een gevoel van
basisveiligheid, innerlijk gerepresenteerd in een zogenaamd 'veilig'
werkmodel van gehechtheid. Dit mentaal model wordt gevormd op
grond van de verwachtingen van het kind omtrent ondersteuning vanuit
de omgeving, verwachtingen die zijn gebaseerd op de ervaringen met de
opvoeders die het kind gedurende de eerste levensmaanden en -jaren
heeft opgedaan. Tegelijkertijd ontwikkelt het kind binnen dit werkmodel
een beeld van zichzelf als iemand die al dan niet bekwaam is de omgeving naar zijn hand te zetten en de aandacht te krijgen die hij nodig heeft
(conform Van Uzendoorn, 1992).
In de visie van Bowlby zal echter het kind dat opgroeit onder de voortdurende niet-beschikbaarheid en afwijzing van zijn ouders een 'onveilig'
werkmodel van gehechtheid ontwilckelen waarbinnen het een negatief
beeld opbouwt van zowel zichzelf als van de hem omringende wereld: in
zijn confrontatie met de wereld kan het noch vertrouwen op zijn eigen
competentie noch op de steun van zijn omgeving.
Vanuit het perspectief van deze theorie is weglopen en wegblijven van
huis en/of gaan zwerven meer dan een incident of het directe gevolg van
een conflict met de ouders, maar veeleer een diepgeworteld psychologisch probleem, voortkomend uit een gebrek aan vertrouwen in de beschikbaarheid en toegankelijlcheid van de opvoeder (Stefanidis e.a,
1992).
Dit gebrek aan vertrouwen zal gemaldcelijk gegeneraliseerd worden
naar de wijdere sociale omgeving en kunnen leiden tot een algemeen
onvermogen tot het aangaan en onderhouden van sociale contacten dan
wel het bewust of onbewust vermijden hiervan, kortom tot 'relationele
onbelcwaamheid'.
Zijn er nu ook factoren aan te wijzen die deze negatieve ontwilckeling
kunnen remmen? Garmezy (vergelijk De Wit, 1987) noemt naast kind- en
gezinskenmerken die een negatieve ontwikkeling kunnen voorkomen
een derde categorie protectieve factoren die te malcen heeft met de mogelijIcheid van steun buiten het gezin in de vorm van een sociaal netwerk.
Dit sociaal netwerk kan bestaan uit andere belangrijke volwassenen als
familieleden, leerkrachten en hulpverleners, maar ook uit leeftijdgenoten (peers), die het gebrek aan ouderlijke steun compenseren.
Samengevat in termen van protectieve en risicofactoren kunnen we de
volgende theorie ontwikkelen met betrekking tot het ontstaan van thuis-
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loosheid c.q. zwerfgedrag. Een onveilig hechtingsklimaat vormt een risicofactor omdat het kind zich op grond daarvan een negatief beeld vormt
zowel van zichzelf als van zijn directe sociale omgeving. Bij voldoende
consistentie van deze negatieve ervaringen ontwikkelt het kind een onveilig werkmodel waarbij het negatieve beeld gegeneraliseerd wordt naar
de wijdere sociale omgeving. Dit kart leiden tot relationele onbekwaamheid en in laatste instantie tot zwerfgedrag. Wordt het onveilige
hechtingsklimaat binnen het gezin evenwel gecompenseerd door positieve ervaringen in de wijdere sociale omgeving, bij voorbeeld in de vorm
van een ondersteunend netwerk bestaande uit volwassenen en/of peers,
dan zal er een positiever beeld ontstaan zowel van zichzelf als van die
omgeving, waardoor ook het werkmodel een genuanceerdere inhoud
krijgt en de kans op het ontwildcelen van relationele onbelcwaamheid en
daarmee van zwerfgedrag afneemt. Een ondersteunend sociaal netwerk
vormt zo een protectieve factor bij het voorkomen van het ontstaan van
thuisloosheid.
Probleemstelling

Om deze theorie op zijn waarde te toetsen is een onderzoek uitgevoerd
waarbij verschillende groepen vergeleken zijn op enkele achtergrondvariabelen, op kenmerken die een indicatie vormen voor de kwaliteit van
de gehechtheid en op de omvang en de ervaren lcwaliteit van het sociale
netwerk. De leidende onderzoeksvragen hierbij waren:
- Onderscheiden thuisloze jongeren zich van andere jongeren op de onderzochte kenmerken?
- Welke van de kenmerken moeten als risicofactoren voor het ontstaan
van thuisloosheid worden beschouwd?
- Vermindert de aanwezigheid van een sociaal netwerk buiten de directe
gezinscontext de kans op het ontstaan van thuisloosheid?
Methode

Respondenten

net onderzoek is uitgevoerd bij vier groepen. AIle deelnemers aan het
onderzoek zijn geselecteerd op leeftijd (15-24) en etniciteit (opgevoed
door een etnisch Nederlandse moeder). De verschillende onderzoeksgroepen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
- Thuisloz,e jongeren (Th), de doelgroep, bestaat uit zeventig jongens en
38 meisjes met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk twintig en
achttien jaar. Zij zijn geworven bij over het hele land verspreide
hulpverleningsinstellingen die zich richten op de algemene of meer specifieke opvang van (thuisloze) jongeren. Een jongere werd als thuisloos
beschouwd als hij/zij sinds minstens drie maanden geen vaste woon- of
verblijfplaats had en gedurende die periode op tenminste drie verschil-
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lende plaatsen had geslapen. De respondenten uit de doelgroep waren
gemiddeld 16.5 maanden thuisloos en hadden tijdens de drie maanden
voorafgaand aan het onderzoek op zes verschillende plaatsen overnacht.
Zestig procent van deze jongeren (n=65) had een internaatsverleden van
gemiddeld 3,5 jaar. Gedurende die tijd verbleven zij in gemiddeld 2.2 verschillende internaten (minimaal een, maximaal zes). Deze groep thuisloze jongeren bleek bijna twee maal zolang thuisloos te zijn als de jongeren zonder tehuisverleden (n=43): respectievelijk twintig en tien
maanden.
- Residentiele jongeren (R): een vergelijkingsgroep van vijftig jongens en
35 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van achttien jaar, ex-pupillen
van de Landelijk Werkende Residentiele Voorzieningen (LWRV). De gemiddelde internaatsopname was, evenals bij de thuisloze jongeren met
internaatsverleden, 3,5 jaar, terwij1 het aantal verschillende internaten
waarin zij woonden, met een gemiddelde van 1.62, significant lager was
(minimaal een, maximaal vier). Op het tijdstip van werving moesten
deze respondenten de betreffende residentiele instelling hoogstens drie
jaar en minstens drie maanden geleden hebben verlaten, mochten niet
overgeplaatst zijn naar een ander internaat en niet zijn gaan zwerven. Er
werd gekozen voor een vergelijkingsgroep van ex-residentiele jongeren,
omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat zestig tot tachtig procent van
de thuisloze jongeren korte of langere tijd in internaten heeft doorgebracht. De keuze voor de pupillen van juist de LVVRV-instellingen wordt
verantwoord door de ernst van hun problematiek, die in hoge mate overeenkomt met die van thuisloze jongeren (Haaster e.a., 1993). Een vergelijking van beide groepen kan licht werpen op de vraag waarom van jongeren met overeenkomstige achtergrond en problematiek een deel op
straat terecht komt, terwijlanderen zich in de maatschappij blijken te
kunnen handhaven.
- Leidse Vergehjkingsgroep (LV): een tweede vergelijkingsgroep bestaande uit 44 jongens en 32 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van
17.7 jaar. De jongeren van deze groep zijn zo geselecteerd dat zij naar
leeftijd, sociaal economische status, opleidingsniveau en werkervaring
zoveel mogelijk overeenkomen met thuisloze jongeren. Zij hebben geen
internaats- en evenmin een zwerfverleden. Werving vond plaats in een
jongerencentrum, een coffeeshop, een vormingscentrum en een sportschool, alle in Zuid-Holland.
- Utrechtse Controlegroep (UC): 1228 'doorsnee jorigeren', waarvan 550
jongens en 678 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar.
Zij vormen een representatieve groep respondenten die deelnam aan de
tweede 'golf' van het WIL-onderzoek, een overzichtsstudie naar ontwikkeling in de adolescentie en naar intergenerationele overdracht (Meeus
en 't Hart, 1993). Aan de hand van deze 'normgroep' kan de mate van afwijkendheid van de doelgroep en de vergelijkingsgroep in kaart worden
gebracht.
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De totale steekproef omvat 1497 respondenten, waarvan 714 jongens en
783 meisjes verdeeld over een doelgroep, twee vergelijkingsgroepen en
een controlegroep. De gemiddelde leeftijd bedraagt negentien jam. De
Utrechtse Controlegroep en de Thuislozen zijn gemiddeld wat ouder dan
de Residentielen. Bij de Thuislozen zijn de jongens ouder dan de meisjes.
Meetinstrumen ten
Over het meten van gehechtheid op latere leeftijd bestaat nog geen consensus. Wells het mogelijk om op theoretische gronden enkele factoren
aan te wijzen die voorwaarden vormen voor de ontwikkeling van een
goede gehechtheidskwaliteit of daar een uitvloeisel van zijn. Deze factoren moeten beschouwd worden als indicatoren voor de kwaliteit van de
gehechtheid. Zo worden de responsiviteit van de belangrijke opvoeders
en het aantal en de ernst van de scheidingservaringen gezien als bepalend voor de gehechtheidskwaliteit, terwiff de omvang en de kwaliteit
van het sociale netwerk, dat wil zeggen het aantal personen door wie de
jongere zich geaccepteerd en gewaardeerd weet, worden beschouwd als
een uitvloeisel van de gehechtheidslcwaliteit. De onderzoeksgegevens
zijn verzameld met behulp van gesloten onderzoeksvragen en de hieronder beschreven onderzoeksinstrumenten.
De indeling in sociale klasse is gebaseerd op een combinatie van
opleidings- en beroepsniveau van de ouder , en onderscheidt vijf categorieen (Intomart, Utrecht). In 1990 viel 18% van de Nederlandse gezinnen
in de hoogste klasse van grote ondernemers, hoge ambtenaren en academic; 20% behoorde tot de hogere en 20% tot de lagere middenklasse;
35% waren geschoolde en 8% ongeschoolde arbeiders.
De responsiviteit van de ouders is gemeten met behulp van het Parental Bonding Instrument (Parker e.a., 1979). Aan de hand van 25 vragen
wordt informatie verzameld over de 'zorg' en de 'controle' door de ouder,
zoals de respondent die heeft ervaren gedurende de eerste zestien jaar
van zijn/haar leven. Dezelfde items worden apart voor de vader en voor
de moeder gescoord op een 4-punts Likertschaal. Hoge scores op de
zorgschaal wijzen op affectie en warmte; lage scores op afwijzing en onverschilligheid. Hoge scores op de controleschaal zijn indicatief voor een
overmaat aan ouderlijke controle en het creeren van afhankelijkheid;

1 De informatie met betrekking tot het opleidings- en beroepsniveau van de ouder(s) is bij
de Utrechtse Controlegroep verstrekt door de ouder(s) zelf: bij de drie avenge groepen
door de jongeren.
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lage scores op deze dimensie staan voor het stimuleren van onafhankelijkheid en autonomie. 2
Op grond van antwoorden op de vraag bij wie zij gedurende welke perioden in hun leven zijn opgegroeid is het aantal verschillende
opvoedingssituaties berekend dat de respondent gekend heeft en de leeftijd waarop de breuk in het eerste opvoedingsmilieu plaatsvond. 3
Hoe eerder het oorspronkelijke opvoedingsmilieu wordt opgebroken,
hoe vaker het kind dus van opvoedingssituatie verandert. Het aantal verschillende opvoedingssituaties moet worden opgevat als even zovele
scheidingservaringen. Het veranderen van opvoedingssituatie impliceert
immers het tijdelijk of langdurig gescheiden worden van een of meerdere
belangrijke gehechtheidsfiguren en het zich moeten aanpassen aan een,
ook sociaal, geheel nieuwe omgeving.
Het sociale netwerk wordt op twee manieren gemeten. Het Persoonlijk
Netwerk4 (Fischer, 1982; Van Tilburg, 1985; Meeus, 1990) geeft de mate
weer waarin de respondent zich in verschillende domeinen als vrije tijd,
relatieproblemen, school en werk gesteund weet door een tiental expliciet genoemde netwerkleden. Wegens de grote uitval van met name de
doelgroep in de overige drie domeinen, is in het onderzoek alleen gebruik gemaakt van het domein relatieproblemen. Met behulp van een
principale componentenanalyse kon dit domein worden herleid tot twee
kerndimensies: een gezinsfactor, waarmee de kwaliteit van de huidige
relatie met de ouders en broers en/of zusters wordt gemeten en een
vriendenfactor, die iets zegt over de kwaliteit van de huidige relaties met
vrienden en kennissen. 5
De Social Support Questionnaire-6 6 (Sarason e.a., 1990), bestaat uit zes
tweeledige items en is de verkorte versie van de oorspronkelijk 27 items
tellende vragenlijst (Sarason e.a., 1983). Het instrument meet de ervaren
sociale steun. De SSQ-6 onderscheidt twee aspecten aan het begrip sociale steun: het aantal mensen dat beschikbaar is in zes nader gespecificeerde probleemsituaties en de tevredenheid die men voelt ten aanzien
van de ervaren steun. De aspecten worden gemeten met de N(umber)schaal en de S(atisfaction)-schaal, een 6-punts Likertschaal die loopt van
1 ('zeer ontevreden') tot 6 ('zeer tevreden').
2 Het instrument heeft goede psychometrische kwaliteiten: zowel de split-half als test-hertest
betrouwbaarheid zijn goed en de scores worden niet beinvloed door leeftijd, sexe
gezinsgrootte of sociale wenselijkheid. In dit onerzoek is een ingekorte versie gebruikt.
Correlaties tussen de oude schalen (respectievelijk 12 en 13 items) en de nieuwe schalen
(beide 10 items) varieren van r=.96 tot r=.99. AIle schalen hebben en scorebereik tussen 0
en 30. De interne consistentie (Cronbach's alfa) is voor alle schalen hoog en varieert van
.80 (controle vader) tot .93 (zorg vader).
3 De correlatie tussen deze twee variabelen is r= -.76, p < .000 (n=1467).
4 Van de Leidse Controlegroep zijn geen gegevens verzameld met dit instrument.
5 Beide factoren tezamen verklaarden 62.5% van de variantie in de oorspronkelijke
variabelen. De onderlinge correlatie is r=.30, p < .001.
6 Van de Utrechtse controlegroep zijn geen gegevens verzameld met dit instrument.
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De vragenlijst is twee keer afgenomen. De eerste afname had betrekking op het laatste half jaar voordat de respondent uit huis of tehuis vertrok en is alleen afgenomen bij de thuisloze en residentiele jongeren
(n=193). 7
Onderzoeksresultaten

Hieronder wordt aan de hand van overzichttabellen weergegeven wat de
positie is van de thuisloze jongeren in vergelijking met de andere groepen op de achtergrondvariabelen en gehechtheidsindicatoren. Vervolgens wordt aan de hand van een discriminantanalyse nagegaan welke
van de onderzochte kenmerken het grootste risico vormen in de ontwikkeling tot thuisloosheid. Tenslotte komt de relatie tussen het sociale netwerk en het ontstaan van thuisloosheid aan bod.
Achtergrondvariabelen
Sociale klasse vader en moeder

Bij de groep thuisloze jongeren waren 71% van de moeders en 59% van
de vaders geschoolde of ongeschoolde arbeiders. Opmerkelijk is dat een
kwart van de vaders behoorde tot de hoogste sociale Masse van grote ondernemers, hoge ambtenaren en academici. Door de bank genomen
echter zijn de thuisloze jongeren, evenals de residentiele jongeren en de
jongeren van de Leidse Vergelijlcingsgroep, in meerderheid afkomstig uit
de lagere sociaal-economische strata en wijken daarmee af van de groep
'doorsnee' jongeren (zie tabel 1).
Echtscheidingen

In Nederland wordt jaarlijks 30% van de staande huwelijken ontbonden.
Bij echtparen met kinderen is het percentage lager: 16% (CBS; Nederlandse Gezinsraad: persoonlijke mededeling, 1996). Ook in vergelijking
met de residentiele jongeren en de jongeren van de Leidse VergelijIcingsgroep is bij de thuisloze jongeren het percentage gescheiden ouders extreem hoog: 69%. Van de thuisloze jongeren met een internaatsverleden
komt 75% uit een gebroken gezin.
Speciaal onderwijs

In Nederland bezoekt ongeveer vijf procent van de basisschoolleerlingen
een vorm van speciaal onderwijs. Evenals van de residentiele jongeren
heeft een derde van thuisloze jongeren deze vorm van onderwijs gehad.
Het percentage thuisloze jongeren met internaatsverleden is daarbij
7 De interne consistenhe van de N(umber)-schaal bij de eerste afname bedraagt alfa=90 on
van de S(atisfaction)-schaal alfa=.87. De correlatie tussenbeide schalen is r=.49, p<.001.
De tweede afname betreft de huidige situatia De interne consistentie bij de tweede afname
bedraagt alfa=.92 voor beide schalen en hun intercorrelatie r=.38, p<.001.
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Tabel 1: Overzicht achtergrondvariabelen
Kenmerken

UC
n=1228

R
n=85

Th
n=108

LV

Gemiddelde leeftijd*

19 a

19b

19a

18b

Percentage lage sociale klasse
vader**
Percentage lage sociale klasse
moeder"
Percentage gescheiden ouders

38

52

59

53

46

77

71

73

11

41

69

32

4

35

33

15

13

54

64

46

5

52

91

41

Percentage speciaal basisonderwijs
Percentage laag opleidingsniyeau***
Percentage weglopers

Verschillend superscript betekent significant verschillende waarden op tenminste .05 niveau
** Ongeschoolde en geschoolde arbeidersklasse
*** Hoogst gevolgde onderwijs LBONBO/Streekschool

twee maal zo groot als het percentage thuisloze jongeren zonder
internaatsverleden (41%<-->21%).

Het opleidingsniveau

Het opleidingsniveau dat de thuisloze jongeren bereikt hebben in termen van het hoogst gevolgde onderwijs is vrij laag: 64% heeft een opleiding gevolgd op VBO/LBO/streekschool niveau. Dertig procent heeft een
opleiding gevolgd op middelbaar niveau (MAVO/ (K)MB0). In termen
van voltooid onderwijs noemt twee derde van de thuisloze jongeren de
basisschool als hoogst voltooide opleiding. Dit geldt voor de helft van
zowel de residentiele jongeren als van de jongeren van de Leidse
Vergelijkingsgroep.
Weglopers

dat thuisloze jongeren per definitie weglopers zijn wordt
door de bevindingen van dit onderzoek enigermate gerelativeerd: negentig procent van de thuisloze jongeren zegt een of meerdere keren van
huis weggelopen dan wel weggestuurd te zijn. Voor tien procent van deze
jongeren bleek dit dus niet het geval. Desondanks is het percentage weggelopen jongeren in deze groep beduidend hoger dan in de twee
vergelijkingsgroepen.
De thuisloze jongeren waren gemiddeld ruim dertien jaar oud toen zij
voor het eerst wegliepen. Een opvallend verschil met de vergelijkingsgroepen is de persistentie waarmee het weglooppatroon zich herhaalt:
De opvatting
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Tabel 2: Responsiviteitsvariabelen (gemiddelden en standaarddeviaties)
Ken merken

Zorg vader+1
Zorg moeder
Centrole vader
Controle moeder

UC

Il

Th

LV

n=1228

n=85

n-108

n=76

22.1"

17.4 b

12.4'

19.8 0

(6.1)

(9.2)

(9.9)

OLP

25.3°

205°

16.2'

25.1'
(6.4)

(4.4)

(8.4)

(9.2)

74°

10.4°

1170

8.7d

(4.6)

(7.4)

(7.8)

(5.9)

6.9°

10.3°

14.3'

6.8°

(4.5)

(7.7)

(8.7)

(52)

+ Alit schalen bestean uit 10 gems en hebben een scorebererk tussen 0 en 30
• Verschdlend superscript betekent significant verschdlende waarden op tenminste 05 niveau

Tabel 3: Overzicht scheidingsetvaringen (gemiddelden en standaarddeviaties)
Kenmerken

Aantal opvoedingssituaties*
Leeftijd le scheidingservaring

UC

6

Th

LV

n=1228

n85

n108

n=76

12°

4.1 °

39 0

1.8'

(.44)

(1.9)

(1.2)

17.28

(3.0)
9.0

8.8°

13.9'

(3.1)

(5.3)

(5.0)

(5.3)

' Verschillend superscript betekent significant verschillende waarden op tenminste .05 niveau

label 4: Sociaal netwerk variabelen (gemiddelden en standaarddeviaties)
UC

P

Th

LV

n=1228

n85

n108

n=76

65.98

56.3 b

28.9'

(21.7)
57°

(20.5)
53.3 5

42'

(19)

(23.6)

(263)

Persoonlijk netwerk#
Oudertactor -V
Vdendenfactor

(22.5)

SSQ-6
Aantal personen Psi)
Tevredenheid

2.87°

185°

3.91'

(1.5)

(1.5)

(1.9)

5.43°

5.1 °

5,41°

(.77)

(1.3)

C75)

relatieproblemen aangegeven
If Op ten schaal van 10-100 words het belang van de steun van OUdersivrienden
+ In verband met de hoge uitval van de variabelen relatie met broer en relatie met zuster, is in de berekening elteen de relatie met de ouder betrokken.
• Verschillend superscript betekent significant verschillende waarden op tenminste .05 niveau
Gemeten op een 6-punts likertschaal
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de meeste jongeren lopen op hun vijftiende jaar voor de laatste keer van
huis weg en lijken vervolgens samen met hun ouder(s) een modus vivendi te vinden. De thuisloze jongere is gemiddeld zeventien jaar voordat de vicieuze cirkel van weglopen/weggestuurd worden en het thuis
weer opnieuw proberen op een of andere manier doorbroken wordt, hetzij door niet meer naar huis terug te keren hetzij door een uithuisplaatsing.
Gehechtheidsindicatoren
Responsiviteit

De eerste indicator van gehechtheid wordt gevormd door de ervaren responsiviteit van de ouders. In tabel 2 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de twee opvoedingsdimensies zorg en controle zoals gemeten met het Parental Bonding Instrument. De thuisloze jongeren hebben
verreweg de minste zorg en de meeste controle ervaren van zowel hun
vader als hun moeder. Dit gold voor thuisloze jongeren met en thuisloze
jongeren zonder internaatsverleden in gelijke mate. Zij wijken hierin niet
alleen significant af van de `doorsnee' jongeren en van de Leidse
Vergelijkingsgroep, maar ook van de residentiele jongeren.
Scheidingservaringen

Evenals de residentiele jongeren blijken de thuisloze jongeren een groot
aantal verschillende opvoedingssituaties te hebben gekend (zie tabel 3).
Zij waren gemiddeld negen jaar toen zij hun eerste scheidingservaring
meemaakten. Binnen de groep thuisloze jongeren blijkt een onderscheid
te bestaan tussen jongeren met en jongeren zonder internaatsverleden :
thuisloze jongeren zonder internaatsverleden hebben de helft minder
verschillende opvoedingssituaties gekend dan de thuisloze jongeren met
internaatsverleden. 8 Bovendien waren zij gemiddeld vier jaar ouder bij
de eerste scheidingservaring. 9
Bij ruim de helft van de thuisloze jongeren vond de eerste scheidingservaring v(56r het tiende jaar plaats. Dit geldt ook voor de residentiele
jongeren. Van de thuisloze jongeren met internaatsverleden maakte drie
kwart vOOr het tiende jaar zijn eerste scheidingservaring mee.
Het sociale netwerk

Op grond van de theorie wordt er een relatie verondersteld tussen de responsiviteit van de ouders en de omvang van het sociale netwerk. Dit netwerk is op twee manieren gemeten.
Het Persoonlijk Netwerk vraagt naar de mate van steun die de respondent denkt te kunnen ontlenen aan ouders en vrienden in geval van
relatieproblemen. De thuisloze jongeren konden hiervoor maar in zeer
8 Gemiddeld respectievelijk 2.4 en 4.9; t (105.9) = 9.21, p <.001.
9 Respectievelijk 11.2 en 7.2 jaar; t (104) = -4.16, p<.001.
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beperkte mate bij hun ouders terecht. De resultaten op de vriendenfactor laten zien dat thuisloze jongeren wat meer op hun vrienden kunnen terugvallen dan op hun ouders, maar ook hier is de mate van steun
die zij aan hun vrienden menen te kunnen ontlenen significant kleiner
dan bij de andere groepen (zie label 4). Overigens kwam uit de gegevens
ook naar voren dat leeftijdsgenoten de ontbrekende ouders niet cornpenseerden. Deze rol werd vervuld door de hulpverlener.
De SSQ-6 vraagt naar het aantal personen binnen het netwerk en de
tevredenheid over de ervaren steun. De thuisloze jongere zegt in tijden
van nood op gemiddeld twee personen te kunnen rekenen en is redelijk
tevreden over de ervaren steun. Ook hier is het verschil met de andere
groepen evident.
Voorspellen van thuisloosheid

Hierboven hebben we laten zien dat thuisloze jongeren op de gemeten
kenmerken verschillen van jongeren uit de Leidse Vergelfildngsgroep en
de 'doorsnee' jongeren. Het verschil met de residentiele jongeren is minder eenduidig. Om de vraag welke kenmerken het ontstaan van thuisloosheid het beste voorspellen te kunnen beantwoorden is een discriminantanalyse uitgevoerd. Met behulp van deze techniek kan worden
bepaald welke combinaties van variabelen de verschillende groepen
maximaal van elkaar onderscheiden. In de analyse zijn alleen variabelen
opgenomen die iets vertellen over het verleden van de jongere en als antecedenten van latere (problematische) ontwiklceling kunnen worden
beschouwd: de burgerlijke staat van de ouders, het soon onderwijs en
opleidingsniveau van de jongere, het aantal opvoedingssituaties, de leeftijd waarop de respondent het eerste opvoedingsmilieu verliet, of de jongere ooit is weggelopen of weggestuurd, en de responsiviteit van de
ouders zoals gemeten op de dimensies zorg en controle.
One clusters variabelen blijken een rol te spelen. Het eerste cluster
heeft het grootste onderscheidend vermogen en laat zien dat de jongeren uit de 'probleemgroepen' (thuislozen en residentielen) vooral verschillen van de 'doorsnee' jongeren en de Leidse vergelijkingsgroep in
het aantal opvoedingssituaties waarmee ze te maken hebben gehad, de
jonge leeftijd waarop hun oorspronkelijk opvoedingsmilieu werd opgebroken en de verhoogde deelname aan het speciaal onderwijs.
Het tweede cluster laat zien dat thuisloze jongeren, meer nog dan de
residentiele jongeren en de jongeren uit de Leidse Vergelijkingsgroep,
ooit zijn weggelopen of weggestuurd, aflcomstig zijn uit gezinnen met
gescheiden ouders en een laag opleidingsniveau hebben bereikt.
Elet derde cluster maakt duidelijk dat met name bij de thuisloze jongeren de responsiviteit van de ouders tekort is geschoten: van beide ouders
werd weinig warmte ondervonden, maar wel veel controle. In de Appendix zijn de resultaten van de discriminantanalyse in tabelvorm samengevat.
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Sociaal netwerk als protectieve factor

De laatste onderzoeksvraag betreft de invloed van een sociaal netwerk
buiten de directe gezinscontext op het voorkOmen van thuisloosheid.
Aan de thuisloze en residentiele jongeren is gevraagd om aan te geven op
welke personen zij konden rekenen gedurende het laatste halfjaar van
hun verblijf thuis, c.q. in het tehuis en hoe tevreden zij waren over de
ontvangen steun.
Gemeten met de SSQ-6 bleken de residentiele jongeren te beschikken
over meer ondersteunende personen dan de thuisloze jongeren (respectievelijk 2.4 en 1.8) 1° en daar ook tevredener over te zijn (5.3 versus 4.8)."
Toespitsing van de vergelijking op residentiele jongeren en thuisloze jongeren met een internaatsverleden geeft een soortgelijk resultaat: residentiele jongeren hadden in vergelijking met de thuisloze jongeren met een
internaatsverleden gedurende het laatste half jaar dat ze in het internaat
verbleven de beschikking over meer personen op wie ze konden rekenen
(respectievelijk 2.4 en 1.6) 12 en waren daar ook tevredener over (5.3 versus 4.7). 13
Nadere analyse laat zien dat vooral de vader, de moeder, de hulpverlener en de pleegouders de personen waren die het verschil in omvang van
het netwerk uitmaakten. Nog veelzeggender worden deze gegevens wanneer wij van de groep residentiele jongeren alleen diegenen in de vergelijking betrekken die inadequaat functionerende ouders zeiden te hebben. Ook van deze groep (n=33) blijkt het netwerk significant groter te
zijn dan dat van de thuisloze jongeren met internaatsverleden (respectievelijk 2.3 en 1.6) 14 , terwijl ook hun tevredenheid over de ondervonden
steun groter is (5.2 versus 4.7). 15 Het verschil in omvang van het netwerk
komt in dit geval vooral op het conto van de hulpverleners.
Discussie en conclusies
In het besproken onderzoek hebben wij, uitgaande van het sociaal ecologisch ontwikkelingsmodel van probleemgedrag van Van der Ploeg en
Scholte (1990), in het bijzonder de aandacht gericht op een onveilig
hechtingsklimaat als risicofactor binnen het subsysteem gezin. Wij hebben laten zien dat volgens de gehechtheidstheorie van Bowlby twee factoren van belang zijn voor het ontwikkelen van een veilige gehechtheid,
te weten: responsieve opvoeders en het ontbreken van herhaalde scheidingservaringen. De resultaten tonen aan dat de responsiviteit van hun
10 t(191)=2.92, p <.01.
11 t(167.5)=2.81, p <.01.
12 t(148)=-3.53, p <.001.
13 t(91.32)=-2.81, p <.01.
14 t(96)=2.29, p <.05.
15 t (86.7)=2.17, p <.05.
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ouders in de ogen van de thuisloze jongeren zeer te wensen overlaat. Zff
hebben hen niet alleen als liefdeloos, maar ook als heel autoritair ervaren. Ook in vergelijking met de jongeren uit de andere 'probleem' groep
rapporteren de thuisloze jongeren significant minder warmte en meer
controle.
Naast een slechte relatie met hun ouders hebben de thuisloze jongeren
ook een instabiele jeugd gehad: van jongs af aan hebben zij veel verschillende opvoedingssituaties gekend. Deze kunnen worden opgevat als
even zovele scheidingservaringen. Impliciet betekenen dergelijke veranderingen in de opvoedingssituatie immers het zich telkens weer moeten
losmaken van en opnieuw hechten aan meer of minder belangrijke anderen. Dit kenmerk delen de thuisloze jongeren met de residentiele jongeren, die als groep even vaak en vanaf eenzelfde jonge leeftijd veranderingen in opvoedingsmilieu hebben ondergaan.
Deze bevindingen worden bevestigd in de uitgevoerde discriminantanalyse en roepen de interessante vraag op naar de verhouding tussen
ouderlijke responsiviteit en het aantal scheidingservaringen: wat is het
respectievelijke gewicht van deze variabelen in het ontwildcelen van een
veilige gehechtheidsrelatie. De vergelijking tussen de thuisloze en residentiele jongeren laat zien dat beide groepen een even groot aantal
scheidingervaringen hebben gekend, maar dat de residentiele jongeren
een betere relatie hadden met hun ouders. Dit gegeven suggereert dat de
gevolgen van scheidingservaringen mede bepaald worden door de mate
van de responsiviteit van de ouders c.q. belangrijkste opvoeders: responsieve ouders reduceren het nadelige effect van veel wisselende
opvoedingssituaties, terwip niet-responsieve ouders dit juist versterken.
Deze veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat 40% van de
thuisloze jongeren, ondanks het feit dat zij aanzienlijk minder scheidingservaringen hebben gekend, toch thuisloos zijn geworden.Ook in de literatuur wordt beschreven dat verlieservaringen zeker een risicofactor vormen voor het ontwiklcelen van een veilige gehechtheidsrelatie, maar dat
zij hier meestal niet de grootste rol in spelen (Rutter, 1995).
Het tweede punt van aandacht vormde het sociale netwerk, als mogelijk protectieve factor bij het voorkomen van thuisloosheid. Theoretisch
wordier een positief verband gelegd tussen een goede gehechtheidsrelatie met de opvoeders en het later sociaal functioneren. Het onderzoek laat zien dat thuisloze jongeren het moeten stellen met aanzienlijk
minder sociale ondersteuning dan de jongeren uit de overige groepen.
Dit geldt weliswaar ook voor de residentiele jongeren, maar in significant
mindere mate dan voor de thuisloze jongeren. Nadere analyse laat zien
dat een groep residentiele jongeren, die op de gehechtheidsindicatoren
niet afweken van de thuisloze jongeren met internaatsverleden, in tegenstelling tot deze laatsten gedurende het laatste half jaar van hun
internaatsverblijf toch beschikten over een ondersteunend netwerk
waarin vooral volwassenen, in casu hulpverleners, een rol speelden.
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Dit resultaat kan worden gelinterpreteerd als aanwijzing dat een
slechte gehechtheidsrelatie het opbouwen en in stand houden van een
ondersteunend sociaal netwerk niet noodzakelijkerwijs hoeft te bloldceren. Bovendien lijken deze gegevens de theoretische notie dat contacten
met belangrijke anderen de negatieve invloed van ontbrekende relaties
met ouders kunnen compenseren en zo de kans op zwerfgedrag verkleinen een empirische basis te verschaffen: deze groep residentiele jongeren is immers niet gaan zwerven.
Concluderend kan gesteld worden dat in de ontwikkeling tot thuisloosheid onveilige gehechtheid in al zijn consequenties een belangrijke
rol speelt. Het is duidelijk dat de kans op het ontwilckelen van een veilige
gehechtheidsrelatie in het instabiele en onvoorspelbare opvoedingsmilieu waarin vele thuisloze jongeren zijn opgegroeid niet hoog mag
worden aangeslagen. De neerwaartse spiraal waarin affectief verwaarloosde jongeren dreigen te geraken en waarbij zij steeds minder in staat
zijn zich te verzekeren van ondersteunende, de rol van de ouders cornpenserende, sociale netwerken lijkt echter doorbroken te kunnen worden door tijdige en doelgerichte ondersteuning op dit vlak.
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Appendix: Samenvatting belangrijkste resultaten discriminantanalyse

Variabelen

Correlatie van predictoren met discriminantfuncties
(geroteerd)
Functie 3
Functie 1
Functie 2

Opvoedingssiatuaties
Leeftfid le scheiding
Speciaal onderwijs
Ooit weggelopen/
Weggestuurd
Gescheiden ceders
Opleidingsniveau
Zorg moeder
Controle moeder
Zorg vader
Controle water

.74
-.41
.34

Eigenwaarde
Canonische correlatie
Wilks lambda
P-waarde

2.3
.84
.25
000

.80
.39
-.37
-.72
.65
-.34
.30

UC
Groeps centroIden
Th
LV
Classificatie

Totaal correct
Geclasificeerd: 84.4%

-.49
3.7
2.7
.50
UC
90.7%
3.8%
1.0%
39.4%

.14
.35
.85
000
UC
Th
LV

-.35
1.06
2.54
1.29

.50/a
50.6%
19.6%
3.0%

.03
.18
.97
.000
UC
Th
LV

-.23
.99
2.11
-.07
Th
.4%
29.1%
61.9%
9.1%

LV
8.4%
16.5%
17.5%
48.5%
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Hulp op de-weg-terug
Drie (re)integratieprojecten voor thuisloze jongeren
dr. B. BijI en drs. M.H. Glas *

Veel jongeren die geen vast onderkomen hebben ontbeert het niet alleen
letterlijk, maar ook vaak figuurlijk aan 'een thuis'. Het ontbreken van een
stabiele woon- of verblijfplaats is maar een aspect van thuisloosheid.
Even kenmerkend is het gebrek aan functionele relaties (door het gemis
van een structurele dagbesteding) en duurzame relaties (zoals familieleden of vrienden op wie een beroep kan worden gedaan). Het betrekkelijke onvermogen om ook in relationele zin aansluiting en onderdak te
vinden, wordt naar onze mening adequaat weerspiegeld in de term
'thuisloosheid'. Daarom spreken wij in het vervolg liever over thuislozen,
dan over zwervers of daklozen (Van Doom, 1994; Mullink, 1963;
Thomeer-Bouwens, Tavecchio e.a., 1993). De term zwerfjongeren wordt
overigens ook nog vaak gebruikt, zoals blijkt uit een van de projecten die
wij straks bespreken.
Hoe groot de groep thuisloze jongeren is, is niet exact duidelijk. In de
literatuur worden in dit verband sterk uiteenlopende getallen genoemd tot schattingen van tien- tot vijftienduizend (Ter Bogt en Van Praag,
1992). Die variatie is mede toe te schrijven aan de hantering van verschillende omschrijvingen van thuisloosheid. Volgens een veel geciteerde definitie is van thuisloosheid sprake indien jongeren gedurende een tijdsbestek van drie maanden geen vast adres hebben en in deze periode
minimaal drie verschillende slaapplaatsen hebben gehad (De Bie en
Dortmans, 1990). Loef en Weyer (1995), die deze definitie hebben toegepast, komen tot een aantal van 4300 thuisloze jongeren in de leeftijd van
15 tot 23 jaar.
Behalve deze jongeren, die dus thuisloos zijn, blijkt een niet onaanzienlijke groep jongeren het risico te lopen dat te warden. Dit blijkt uit
een analyse van een groot databestand met gegevens over jongens en
meisjes die in instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening verblijven. Bij negentien procent van deze jeugdigen was volgens de onderzoekers sprake van een thuisloosheidsrisico (Van den Bogaart en Mesman
Schultz, 1993). Uit een ander onderzoek komt naar voren dat twintig procent van een groep residentieel geplaatste jongeren, evenals thuisloze
jongeren wordt gekenmerkt door instabiele opvoedingsomstandigheden,
scheidingservaringen en gebrekkige sociale ondersteuning (zowel van
het gezin van herkomst als van andere personen uit het sociaal netwerk)
* De auteurs zijn beiden werkzaam bij het Nederlands lnstituut voor Zorg en Welzijn te
Utrecht.
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(Thomeer-Bouwens, Tavecchio e.a., 1996). Deze onderzoeksresultaten
zijn in overeenstemming te brengen met het bekende gegeven dat aan
thuisloosheid een, vaalc langdurig, verblijf in de residentiele jeugdhulpverlening voorafgaat (De Bie en Dortmans, 1990; Van der Ploeg,
Gaemers e.a., 1991).
De slechte Icwaliteit van het thuisloze bestaan, in combinatie met de
voorspelde sombere toekomstperspectieven maken dat 'thuisloosheid
onder jongeren' als een groot maatschappelijk probleem wordt gezien.
De publieke opinie is althans dat het in een samenleving als de onze onaanvaardbaar is dat groepen jongeren afglijden (of dreigen af te glijden)
tot het marginale bestaan van de thuisIoze.
In antwoord op de gesignaleerde problematiek kondigde het (toenmalige) Ministerie van WeIzijn, VoIksgezondheid en CuItuur (VVVC) in het
begin van de jaren negentig aan beleidsinitiatieven te nemen en projecten te stimuleren die kunnen bijdragen aan de versterking van het hulpaanbod voor deze categorie jongeren. Reeds toen werd gesignaleerd dat
het bieden van louter nachtopvang niet meer toereikend is voor bet
groeiende aantal dak- en thuisloze jongeren. Len meer effectieve aanpak
van deze problematiek vraagt om een breder scala van (onderling samenhangende) interventies en voorzieningen (WVC, 1990).
In de nota Jeugd verdient de toekomst (VVVC, 1993) staat de rijksoverheid een tweesporenbeleid voor. Aan de ene kant wenst zij innovaties te
stimuleren die gericht zijn op het vergroten van het curatieve aanbod in
de vorm van sociale pensions en gespecialiseerde hulpverleningsteams.
Aan de andere kant wil het ministerie een meer preventief beleid voeren
om thuisloosheid te voorkOmen, onder meer door het verbeteren van het
preventief aanbod vanuit de jeugdhulpverlening en het jeugdbeleid in
het algemeen (Bakker, 1996). Uiteindelijk zou dit specifieke beleid er toe
moeten bijdragen dat de (re)integratie van een specifieke groep maatschappelijk kwetsbare jongeren beter zou verlopen.
In dit artikel beschrijven we een drietal initiatieven die binnen dit
(re)integratiebeleid zijn te plaatsen: de VertrekTraining, de Thuislozenof T-teams en de aanpak van de Stichting Zwerfjongeren Amsterdam. We
besluiten dit artikel met enkele conclusies.
De VertrekTraining

Achtergrond

De VertrekTraining is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van
VVVC. Het trainingsprogramma is een co-productie van het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn, het Paedologisch Instituut Duivendrecht
(afdeling GedragsTherapie-projecten) en Bureau Instap. Na een periode
van voorbereiding, waarin het programma op papier is uitgewerkt, is de
VertrekTraining in vier pilot-instellingen (in Maastricht, Middelburg,
Rotterdam en Hoenderloo) experimenteel toegepast. Het experiment is
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eind 1996 afgesloten. De resultaten die met de VertrekTraining werden
geboekt waren overwegend positief, aldus bleek uit evaluatie-onderzoek
(we komen bier nog op terug). Op dit moment is een groeiende belangstelling voor de VertrekTraining waarneembaar. Naar verwachting zal het
trainingsprogramma begin 1998 ook in een aantal andere jeugdzorginstellingen worden geImplementeerd.
Doelgroep

De VertrekTraining is bedoeld voor jongeren (van 15 tot uiterlijk 21 jaar)
die zich in een neerwaartse spiraal van teleurstellingen, onvermogen en
betreldcelijk isolement bevinden. Het toekomstperspectief van de jongeren die in principe in aanmerking komen voor de VertrekTraining is over
het algemeen somber. Zij hebben ernstige problemen op meerdere gebieden. Meestal is er sprake van vaardigheidstekorten in combinatie met
probleemgedrag, zoals agressief of juist teruggetroldcen gedrag, (kleine)
criminaliteit, alcohol- en druggebruik, voortijdig schoolverlaten en spijbelen. Verder blijken deze jongeren, door een gebrekkig sociaal netwerk,
niet of nauwelijks terug te kunnen vallen op familie of andere personen
die sociale ondersteuning kunnen bieden. Kenmerkend is, ten derde, dat
de jongeren vaak nauwelijks de weg weten te vinden naar maatschappelijke voorzieningen op het gebied van, bij voorbeeld, onderwijs, werk,
huisvesting, uitkeringen.
De VertrekTraining is in eerste instantie ontwikkeld voor 'risicojongeren'. Daarmee worden jongeren bedoeld die in instellingen voor
residentiele jeugdzorg wonen en die, vanwege een zeer labiele gezinsachtergrond en/of eerder vertoond zwerfgedrag, een verhoogde kans
hebben om thuisloos te worden, wanneer zij de instelling (ongepland)
verlaten (Van den Bogaart en Mesman Schultz, 1993).
Inmiddels is de doelgroep verbreed: de VertrekTraining wordt nu ook
aangeboden aan jongeren die al thuisloos zijn. Deze jongeren hebben
veel gemeenschappelijk met bovengenoemde risicojongeren. Het voornaamste verschil is dat het risico in hun geval is bewaarheid. Voor deze
categorie jongeren is het doel van de VertrekTraining het creeren van
perspectief ná een periode van thuisloosheid. Daarmee richt de VertrekTraining zich thans zowel op potentiele als feitelijk thuisloze jongeren.
Werkwijze

De training is individueel en duurt tien weken. Wekelijks zijn er meerdere contacten tussen de VertrekTrainer en de jongere. Deze contacten,
die in principe ook buiten kantoortijden kunnen plaatsvinden, duren de
ene keer een half uur, de andere keer een hele dag. De trainer dient dus
over een flexibele agenda te beschildcen. Om dat te bereiken heeft hij een
zeer beperkte case load; per week heeft een VertrekTrainer voor een jongere zestien uur beschikbaar. Het individuele karakter, de relatief korte
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duur en de hoge contactfrequentie maken de VertrekTraining tot een
zeer intensieve vorm van hulpverlening.
In de VertrekTraining wordt praktische, materiele en psychosociale
hulp geboden. In het programma zijn begeleidings- en behandelingsvormen geintegreerd die in de Thuislozen-teams (zie verderop) en in de
GedragsTherapie-projecten (bij voorbeeld Bartels, 1986; Berger en Spanjaard, 1996; Slot, 1988) zijn ontwiklceld. De VertrekTraining is daarmee
gericht op de versterking van het sociale netwerk en op de vergroting van
de sociale competentie van jongeren.
Het hoofddoel van de VertrekTraining is het creeren van een nieuwe
sociale leefomgeving. Om dit te kunnen realiseren, of in elk geval dichterbij te brengen, stelt de jongere samen met zijn trainer de subdoelen
vast die hij gedurende de training wil nastreven. Deze doelen zijn concreet en hebben betrekking op meerdere gebieden: woonsituatie, dagbesteding (school en/of werk), vrijetijdsbesteding, financien en sociaal
netwerk (familie, vrienden, enzovoort). De verwezenlijking van de doelen
vervullen allemaal een functie in het streven om de (re)integratie van de
jongere in het maatschappelijke leven te bevorderen. Over de inhoud
van de doelen en hun prioritering worden afspraken gemaakt, die in een
contract worden vastgelegd.
Een belangrijk uitgangspunt van de VertrekTraining is dat de trainer
aansluit bij (potentiele) krachten in de jongere zelf en/of zijn directe omgeving. Verder is de VertrekTraining in hoofdzaak toekomstgericht. Daardoor ligt het accent op het creeren en benutten van nieuwe mogelijkheden in plaats van het uitpraten van (of 'inzicht geven id) oude
problemen. Het handelen van de trainer is daarnaast gericht op het activeren van de jongere. Hij doet dingen die er toe leiden dat de jongere zelf
actief een adequaat sociaal netwerk in zijn nieuwe woonomgeving gaat
opbouwen. Bij de start van de training impliceert dit een directieve houding. Na enige tijd stelt de trainer zich minder directief op en treedt hij
geleidelijk meer op als coach.
Bij de afronding van de VertrekTraining malcen de jongere en de VertrekTrainer afspraken over de nazorgcontacten. De VertrekTrainer neemt
in elk geval drie, zes en twaalf maanden na beeindiging van de training
contact op met de jongere. Ook worden de plannen doorgesproken met
leden van het sociaal netwerk van de jongere (inclusief instanties voor
eventuele vervolghulp).
Resultaten
De praktijk toont aan dat in tien weken veel kan worden bereikt. De tijdsdruk blijkt de jongeren te stimuleren en te activeren om met essentiele
zaken aan de gang te gaan. Natuurlijk is de periode te kort om alle doelen
te verwezenlijken. Niettemin blijkt uit evaluatie-onderzoek dat voor ongeveer drie kwart van de deelnemers de VertrekTraining positief is verbpen (Van Haaster, Van der Veldt e.a., 1997). Voor hen geldt dat bij beein-
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diging van de training, aan tenminste vier van de onderstaande criteria is
voldaan:
- de jongere heeft een stabiele woon- of verblijfplaats;
- de jongere heeft een structurele dagbesteding (in de vorm van een opleiding of een baan);
- er is sprake van een adequaat financieel beheer (dat wil zeggen, de inkomsten van de jongere zijn legaal er is een balans tussen deze inkomsten en de uitgaven);
- eventuele strafzaken zijn 'opgeschoond';
- de jongere beschikt over een steunend sociaal netwerk.
Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat deze jongeren het bij follow-up
(drie en zes maanden na beeindiging van de training) nog steeds goed
doen.
De T-team benadering
Achtergrond

In opdracht van het (toenmalige) ministerie van WVC, zijn in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht in de periode
1992 tot en met 1994 experimenten uitgevoerd met een nieuwe aanpak
om thuisloze jongeren weer in een perspectiefrijke situatie te brengen.
De methodiek is ontwikkeld door Bureau Instap en de uitvoering werd in
handen gelegd van drie Thuislozen-teams (Van Susteren, 1993). De resultaten van de experimenten waren dusdanig positief dat er inmiddels
in meerdere steden Thuislozenteams (T-teams) zijn opgezet.
Doelgroep

Tot de doelgroep van het T-team behoren jongeren van twaalf tot 23 jaar
die zich in een langdurige of zich herhalende crisis bevinden en die door
het ontbreken van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, een toekomstperspectief en een sociaal netwerk, niet in staat zijn om grip te krijgen op
zichzelf en hun situatie en die in het algemeen anderen wantrouwen.
Contra-indicaties zijn een illegaal verblijf in Nederland, harddruggebruik
(indien het een normaal functioneren belemmert) en psychiatrische problematiek.
Werkwijze

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden voor begeleiding. Vaak worden ze
door instellingen aangemeld of doorverwezen naar een T-team. Tijdens
de aanmelding wordt, op grond van een aantal korte vragen, beoordeeld
of de jongere mogelijk tot de beoogde doelgroep behoort. Zo ja, dan
wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens dit gesprek wordt
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voorlichting gegeven over de werIcwfize van het T-team. Beoordeeld
worth of de jongere daadwerkelijk tot de doelgroep behoort. Daarnaast
worden de wederzijdse verwachtingen, rechten en plichten gedurende
de begeleiding besproken. Binnen drie dagen na de intake wordt besloten of de jongere voor begeleiding in aanmerking komt, en zo ja, wanneer de begeleiding aanvangt.
De gevoerde methodiek is te omschrijven als een intensieve ambutante begeleiding, gedurende ongeveer twee a drie maanden. Tijdens
deze periode wordt een start gemaakt met trajectbegeleiding. Gedurende
de begeleiding is de T-teamwerker zeven dagen per week 24 uur per dag
bereikbaar voor zowel de jongere als voor instellingen of personen waar
de jongere op dat moment is ondergebracht.
Een jongere wordt op basis van de zwaarte van zijn problematiek en
zijn mogelijke voorkeur gekoppeld aan een bepaalde beroepskracht. Zo
kan een allochtone jongere op zijn verzoek worden gekoppeld aan iemand met dezelfde culturele achtergrond of een zwanger tienermeisje
aan een vrouwelijke beroepskracht. De caseload is twee jongeren per beroepskracht.
De begeleiding bestaat uit drie fasen. De eerste fase, die twee A drie
weken duurt, start met het voldoen aan de eerste levensbehoeften waaronder onderdak, financien, kleding en medische zorg. Daarna wordt een
omgevingsdiagnose gemaakt waarbij het verleden en de huidige situatie
van de jongere in kaart wordt gebracht. Bij deze analyse wordt niet alleen
het verhaal van de jongere in schema gezet, maar worden ook andere
relevante personen benaderd die informatie kunnen leveren omtrent het
functioneren van de jongere (ouders, overige gezinsleden, familieleden,
leerkrachten, sportleraren, enzovoort). Er wordt een sterkte/zwakte analyse van de jongere en zijn/haar omgeving gemaakt. De T-teamwerker
richt zich op de positieve aangrijpingspunten.
Nadat de sterke en zwakke kanten van de jongeren zijn verkend, wordt
in de tweede fase samen met de jongere een plan van aanpak gemaakt.
De wensen van de jongere zijn daarbij uitgangspunt. De verwezenlijking
van dit plan moet haalbaar zijn. Dit om te voorkomen dat de jongere opnieuw teleurstellingen te verwerken krijgt.
De activiteiten die vervolgens worden uitgevoerd hebben betrekking
op het contactherstel met het gezin of de familie, op het creeren van een
nieuwe sociale leefomgeving, op het zoeken naar een zinvolle dagbesteding, op het voorzien in structurele inkomsten, op het vinden van
definitieve huisvesting en eventueel op het zoeken naar hulpverlening
afgestemd op de hulpvragen en/of specifieke problematiek. Dit alles met
als doel de thuisloosheid op te heffen en samen met de jongere een situatie te creeren, waarbij de verwachting van terugval tot een minimum
is gereduceerd.
De derde fase staat in het teken van de afsluiting van de begeleiding.
Dit kan op drie manieren:
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- Afsluiting vindt plaats zonder verdere overdracht naar andere instellingen. Een sociaal netwerk waarop de jongere kan terugvallen en een redelijk niveau van zelfredzaamheid zijn hierbij een vereiste.
- Er zijn nog enige resterende hulpvragen die zich richten op een aantal
pralctische zaken of persoonlijke ondersteuning bij het ontbreken van
positieve sociale contacten. Hierbij biedt een gerichte begeleiding, bij
voorbeeld in de vorm van een training sociale vaardigheden, voldoende
houvast aan de jongere. Overdracht vindt plaats naar anderen zoals bij
voorbeeld het maatschappelijk werk of begeleid wonen- en kamertrainingsprojecten.
- De resterende hulpvragen zijn van dusdanige aard, dat een specialistische en/of langdurige begeleiding of ondersteuning noodzakelijk is.
Hierbij vindt overdracht plaats naar een gespecialiseerde instelling die
de benodigde hulp kan bieden.
De resultaten

De aanpalc is tijdens de experimentele fase door een onafhankelijk
onderzoeksbureau geevalueerd (Gijtenbeek, 1996). In 1994 stonden er
277 jongeren in het bestand van de drie experimenten. Een derde van de
jongeren heeft de begeleiding voortijdig beeindigd. Van de jongeren die
het totale traject wel doorlopen hebben, hebben de meesten (voorlopige)
huisvesting, is de financiele situatie weer op orde, zijn oude relaties weer
hersteld of zijn wegen gevonden voor nieuwe relaties en is een zinvolle
dagbesteding gevonden. Van de jongeren die de hulpverlening reeds een
jaar hadden beeindigd is bij een op de tien een terugval vastgesteld. Bij
een derde van de jongeren kan geen negatieve ontwikkeling worden geconstateerd. Van de overige jongeren ontbreken helaas de gegevens.
De aanpak van de Stichting Zwerfjongeren Amsterdam
Achtergrond

De Stichting Zwerfjongeren Amsterdam (Stiza) is een samenwerkingsverband tussen de Stichting StreetCornerWork en de JKK (de Stichting Jongeren Advies Centrum, de Kindertelefoon en de Kinderrechtswinkel).
Vanaf 1 januari 1995 werken de medewerkers van beide instellingen samen in een team. Deze samenwerking maakt het mogelijk om te komen
tot een integrale aanpak van de zwerfjongerenproblematiek.
In twee jaar tijd werd vormgegeven aan een nieuwe aanpak van de
Stiza. Gewerkt werd onder andere aan een nieuw registratiesysteem, de
onderlinge samenwerking, trajecthulpverlening, afstemming met en regie over de diverse functies en het initieren van arbeidsmarkttoeleiding.
De experimentele periode van twee jaar van de Stiza is inmiddels voorbij.
De resultaten hebben ertoe geleid dat de experimentele status is opgeheven en er nu sprake is van een structureel aanbod voor zwerfjongeren.
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Doelgroep

Geschat wordt dat er in Amsterdam ongeveer twaalfhonderd zwerfjongeren zijn. De jongeren worden er in drie groepen onderscheiden:
- de 'perspectiefvolle' groep: deze jongeren kunnen door andere jeugdhulpverleningsinstellingen worden begeleid. De verwachting is dat zij
zich binnen een half jaar naar een relatief stabiete perspectiefvolle situatie kunnen ontwildcelen;
- de 'vallen-en-opstaan'-groep: deze jongeren laten zich makkelijk meeslepen door invloeden die hun situatie geen goed doen. Zij hebben naar
verwachting een jaar nodig om zich naar een stabiele situatie te ontwikkelen;
- de 'zorg-'groep: deze groep jongeren wordt gekenmerkt door een
psychiatrische- en/of ernstige verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke handicap. Deze groep wordt doorverwezen naar het reguliere
zorgcircuit. Langdurige zorg is nodig omdat voor deze groep de
ontwikkelingsmogelijlcheden minimaal zijn.
De Stiza richt zich op de totale groep zwerfjongeren voor wat betreft
signatering, actieve contactlegging, verwijzing, informatie en advies,
probleemanalyse en indicatiestelling. Waar het gaat om voortgezette
dienstvertening en psychosociale hulpverlening binnen trajecten richt
de stichting zich op de vallen-en-opstaan-groep.
Werkwijze

Om het yeetzijdige integrate aanbod vorm te kunnen geven is een uitgebreide samenwerking met vele instellingen gestart. Zo is bij de Stichting
Psychologisch Pedagogisch lnstituut (PPI) en bij crisiscentrum Lucifer
voor een aantal jongeren een full-ti me dagbestedingsprogramma ingekocht. In het kader van een inkoopbeddenregeling zijn er afspralcen met
jeugdhotels, met het Leger des Heils en met een sociaal pension, het
Bertold Brechthuis. Daarnaast zijn er contracten afgesloten met Begeleid
Wonen Amsterdam en met Amstelstad, een jeugdhulpverleningsinstetting. Samen met anderen is het Brugproject Mokum gestart dat voor
de toeleiding naar de arbeidsmarkt moet zorgen. In hetzefde kader is er
overleg met Maatwerk en het Arbeidsbureau. Casemanagement zorgt
voor de nodige afstemming Het aanbod ziet er ats volgt uit:
- Basisaanbod: signalering, actief contact leggen met de jongeren en informatie en advies geven. Veldwerkers en ambulante hulpverleners zoeken jongeren op een actieve manier op. Zij bezoeken informele ontmoetingsplaatsen en houden spreekuur in het inloopcentrum (zie hierna).
- Het voorzien in basisbehoeften: in het inloopcentrum kunnen jongeren
terecht om te eten, te drinken, te douchen en hun Ideren te wassen. Het
kan als postadres fungeren en er worden uitkeringen beheerd en gebudgetteerd. lndien nodig worden er via de zogenaamde inkoopbedden-
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regeling een of meerdere overnachtingen in een jeugdhotel geregeld. Er
wordt praktische ondersteunende dienstverlening geboden. Hulpverleners leggen er contacten. Groepswerkers organiseren er recreatieve-,
vakantie- en sportactiviteiten.
- Probleemanalyse en indicatiestelling in het starttraject. Nadat via het
veldwerk of het inloopcentrum contact is gelegd en besloten is met elkaar in zee te gaan wordt een aanvang gemaakt met het starttraject. Dit is
een traject van rond de acht weken waarin de problemen worden geanalyseerd en waar een indicatie wordt gesteld. Tegelijk maakt men een begin met procesmatige hulp en dienstverlening (het regelen van materiele
zalcen) en persoonlijke begeleiding. Het traject wordt afgesloten met een
hulpverleningsplan. Dit plan biedt basis voor de indicatiestelling in een
van de drie deelgroepen.
- Verwijzing en overdracht: er vindt indien nodig verwijzing plaats naar
andere hulpverleningsinstellingen (voor de `perspectiefvolle' groep) of
naar zorgverleningsinstellingen (de `zorg'-groep). Na verwijzing houdt
voor deze twee groepen de verantwoordelijkheid voor dat moment op.
- Trajectbegeleiding: de begeleiding van de jongeren richt zich op het
oplossen van de problemen op zes gebieden: wonen, werken/school,
gezondheid, financien, justitie en sociaal netwerk. De begeleiding is er
op gericht de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de jongere te
bevorderen onder andere door het aanleren van sociale vaardigheden,
het ordenen van de problemen in kleine overzichtelijke eenheden waar
snelle en positieve bekrachtiging op gegeven kan worden, het wegnemen
van een te grote draaglast (zorgdragen voor onderdak, schuldsanering,
enzovoort) en het leren van eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van
de vereiste intensiviteit van de hulpverlening wordt er een keuze gemaakt voor een van de twee trajecten. Traject A is erop gericht de jongeren te plaatsen in een begeleide woonvorm. De jongeren die in dit traject
terecht komen hebben al een redelijke mate van zelfstandigheid en er
kan al gericht aan hun problemen gewerkt worden. Duur van dit traject
is drie maanden. Via Traject B wil men door procesmatige dienstverlening de overige jongeren naar een stabiele zelfstandige leefsituatie toeleiden. Jongeren die in dit traject terecht komen hebben meer of ernstigere problemen dan de vorige groep. Zij zullen intensiever begeleid
moeten worden. Dit traject duurt ongeveer een jaar.
- Samenwerking met begeleid wonen projecten: de Stiza behoudt de verantwoordelijkheid voor de psychosociale begeleiding voor jongeren die
zijn doorverwezen naar projecten voor begeleid wonen gedurende de
periode tot ze zelfstandig gaan wonen.
- Regie: voor een deel van de jongeren is gezien de complexiteit van de
problemen en het aantal betrokken hulpverleningsinstellingen een duidelijke regiefunctie nodig. De Stiza draagt zorg voor samenhang in het
aanbod en duidelijke afspraken tussen betrokken hulpverleners en de
jongere.
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- Dagprogramma en arbeidstoeleiding: het daghulpprogramma wordt
ingekocht bij andere instellingen, in dit geval het PPI en Lucifer. Het is
een belangrijk onderdeel in de opbouw naar een normaal dag- en nachtritme, het leren omgaan met anderen en discipline. Het programma
biedt een beroepen- en scholenorientatie en een sollicitatie- en sociale
vaardigheidstraining. Het uiteindelijke doel is de toeleiding naar onderwijs of arbeid. Dit wordt vormgegeven in nauwe samenwerlcing met de
arbeidstoeleider van Brugproject Mokum die is gedetacheerd in het team
van de Stiza. Deze beroepskracht vervult een brugfunctie tussen hulpverlening, dagprogramma en arbeidsmarkt met behulp van de methodiek
intensieve trajectbegeleiding.
- Organisatie van activiteiten: door de organisatie, door groepswerkers
vanuit het inloopcentrum, van activiteiten als voetbal, fitness, muziek,
tekenen en schilderen worden jongeren geactiveerd en aangesproken op
hun kwaliteiten. Door deze activiteiten ontwikkelen de jongeren zelfvertrouwen. Tevens worden ze gestimuleerd om met het opgebouwde vertrouwen bij een activiteitencentrum in de buurt een cursus te volgen en
zo te werken aan sociale integratie.
Resultaten

Er werd in 1996 met 305 jongeren veldcontact gelegd. Van deze contacten leidden er zestig tot een intake met een vervolghulpverlening in het
starttraject. Bijna drie kwart van dit aantal sloot op een positieve wijze
het hulpverleningstraject af (Jaarverslag Stichting Zwerfjongeren Amsterdam, 1997). Het A-traject kende een positieve uitstroom van 81% (13 jongeren) en het B-traject kent een positieve uitstroom van 69% (31 jongeren).
De uitstroom wordt als positief beoordeeld ads er sprake is van hutsvesting, de financiele situatie op orde is en ads op de andere vier gebieden, te weten dagbesteding, een sociaal netwerk, gezondheid en justitie
vooruitgang is geboekt in vergelijking met de intakesituatie.
Conclusles
In dit artikel zijn drie initiatieven beschreven die tot doel hebben toekomstperspectief te creeren voor jongeren die thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Achtereenvolgens kwamen de VertrekTraining, de T-team
benadering en de aanpak van de Stichting Zwerfjongeren Amsterdam
aan de orde. Als geheel kent de groep jongeren, waarvoor deze drie hulpvormen zijn bestemd, een heterogene samenstelling. Dit blijkt hi] voorbeeld uit de verschillende leeftijdsgrenzen die in de projecten worden
gehanteerd. Maar bovenal varieert de aard en de ernst van de problematiek waarmee de jongeren kampen. Wat dat betreft lijken de drie hulpvormen tezamen het gehele 'thuisloosheidsspectrum' te bestrijken - van
jongeren die een groot risico lopen thuisloos te worden (zij komen in
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aanmerking voor de VertrekTraining), via jongeren die reeds enige tijd
een zwervend bestaan leiden (alle drie hulpvormen richten zich hierop)
tot en met jongeren bij wie de thuisloosheidsproblematiek een chronisch
karakter lijkt te hebben en die op de drempel van het volwassenen zwerfcircuit staan (de Amsterdamse aanpak').
Behalve de verschillen tussen de (sub-) doelgroepen, onderscheiden
de hulpvormen zich ook van elkaar voor wat betreft de interventies die
worden gepleegd. Zo is de bemoeienis die men met de jongeren heeft bij
de VertrekTraining en de T-team benadering van korte duur (maximaal
drie maanden), terwijl de begeleiding die door de 'Amsterdamse aanpak'
wordt geboden een veel langere periode kan beslaan. Het moge duidelijk
zijn dat de totale duur van de hulp consequenties heeft voor de aard van
de hulpverleningsdoelen die worden gesteld. Tussen de drie hulpvormen
bestaat ook een functioneel verschil. De aanpak van de T-teams en de
Stichting Zwerfjongeren Amsterdam is voornamelijk gericht op de begeleiding van jongeren (care). In de VertrekTraining worden jongeren ook
begeleid, maar daarnaast wordt expliciet gestreefd naar gedragsverandering en competentievergroting. Hulpverleningsdoelen op dit gebied worden tot de functie behandeling (cure) gerekend.
Gelet op de verschillen - waarbij we ons hier hebben beperkt tot
slechts enkele voorbeelden - is het niet mogelijk om de resultaten van de
drie hulpvormen onderling met elkaar te vergelijken. Wel menen wij
enige parallellen te zien in de drie aanpaldcen, die hun succes wellicht
kunnen verldaren. De interventies zijn erop gericht om de jongeren te
activeren en individueel te ondersteunen. Verder zijn de mobilisatie van
sociale ondersteuning en de versterking van de sociale vaardigheden, de
begeleiding bij de oplossing van psychosociale en materiele problemen
van uiteenlopende aard en de orientatie op onderwijs en werk, elementen die bij alle drie hulpvormen veel aandacht krijgen.
Een groot aantal (potentieel) jeugdige thuislozen heeft baat bij de geschetste werkwiizen. Voor hen heeft het ingrijpen geleid tot een relatief
stabiele situatie. Maar om terugval te voorkomen is 'een vervolg' onontbeerlijk. In de eerste plaats denken we daarbij aan de sociale steun, die
jongeren kunnen ontlenen aan relaties met gezins- en familieleden,
vrienden, collega's, clubgenoten, enzovoort. Professionele hulpverleners,
of vrijwilligers zoals in coaches- en maatjesprojecten, kunnen eveneens
deel uitmaken van het ondersteunende sociale netwerk. Deze vorm van
`nazorg' is een cruciale factor in het verloop van de (re)integratie.
Het succes van de (re)integratie is, in de tweede plaats, ook afhankelijk
van maatschappelijke factoren op het gebied van bij voorbeeld yolkshuisvesting en arbeidsmarkt. Hoewel er de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden (zoals de grotere aandacht voor
specifieke huisvesting voor kwetsbare groepen, arbeidsmartktoeleiding
en jeugdwerkgelegenheidsbeleid), worden de grenzen van wat hulpverlening kan bereiken mede bepaald door deze en dergelijke macrosociale
factoren en randvoorwaarden. Daarom stopt de maatschappelijke ver-

Justitiele verkenningen, jrg. 24, nr. 1, 1998

80

antwoordelijkheid voor de (re)integratie van (potentiele) thuisloze jongeren niet bij de financiering van de hulpverlening. lndien we, als samenleving, de thuisloosheidsproblematiek onder jongeren serieus willen
aanpakken, zal aan 'het vervolg' ook in maatschappelijk opzicht invulling moeten worden gegeven. Zo dienen overheden zorg te dragen voor
adequate aanvullende voorzieningen en faciliteiten. Het creeren van een
toereikend aanbod van betaalbare woonvoorzieningen voor jongeren en
van banen voor laag- en ongeschoolde jongeren, hebben in dit verband
een hoge prioriteit. Dergelijke aanvullende beleidsmaatregelen kunnen
de positie van kwetsbare jongeren in de maatschappij verstevigen. Bovenal helpen zij te voorkomen dat de-weg-terug voor velen een-brug-tever zal blijken.
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Dak- en thuislozen in
Rotterdam
Hulpverlening en overlastbestrijding
dr. E Spierings .

Dak- en thuislozen zwerven van plaats naar plaats. In sommige opvangvoorzieningen kunnen zij slechts een beperkt aantal nachten verblijven,
in andere voorzieningen wat langer. In de ene stad zijn de kamers goedkoper dan in de andere en zijn meer opvangpleklcen en schuilplaatsen
voorhanden. De sociale dienst in de ene plaats is scheutiger met het verstrekken van daguitkeringen dan de sociale dienst in de andere.
Uit mijn onderzoek naar het dak- en thuislozenbeleid in zeventien
regiogemeenten blijkt dat dak- en thuislozen uit de regio Rijnmond naar
Rotterdam trekken, en naar andere centrumgemeenten zoals Spijkenisse
en Vlaardingen. Soms worden dak- en thuislozen naar Rotterdamse
opvangvoorzieningen verwezen; soms trekken zij op eigen houtje hierheen. Ms gevolg daarvan concentreert zich bun aantal in Rotterdam. In
1988 waren er tweeduizend dak- en thuislozen in Rotterdam, met een
vaste kern van vierhonderd personen; in 1995 zijn het er drieduizend,
met een vaste kern van zevenhonderdvijftig personen.
In de lokale gemeenschappen zijn daarnaast diverse risicogroepen aan
te wijzen. Hieronder vallen poli-drugverslaafden, alcoholisten met een
poli-verslaving, ex-gedetineerden, (ex-)psychiatrische patienten, marginale illegalen, mensen met huurachterstand en overlastveroorzakers.
Deze personen lopen het risico dak- en thuisloos te worden, met name
als er geen stappen worden ondernomen om hun afglijdingsproces een
halt toe te roepen. Het totale aantal van deze personen in de regio Rijnmond is niet bekend.
Van grote steden gaat een bepaalde aantrekkingskracht uit, niet alleen
vanwege de hogere mate van toegankelijkheid van publieke en private
voorzieningen, maar ook vanwege de anonimiteit van het stadsleven.
Deze magneetwerking maakt dak- en thuisloosheid tot een grensoverschrijdend probleem. Oak- en thuisloosheid is daarnaast ook een
sectoroverschrijdend probleem. De meeste dak- en thuislozen hebben
een diffuse hulpvraag die niet door den instelling beantwoord kan worden met een gestandaardiseerd zorgaanbod. Zie de korte biografische
De auteur is socioloog en is verbonden aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij doet onderzoek near burenruzies en buurtbemiddeling en naar zorgvernieuwing voor dak- en thuislozen. Hij dankt zijn college Bram
Peper voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Dak- en thuislozen in Rotterdam

83

schets van Iolanda: Sommige dak- en thuislozen hebben helemaal geen
hulpvraag, zoals blijkt uit de schets van Wiebe, de `bewuste' zwerver.
Jolanda
Kent een drugsprobleem. Na overmatig gebruik is ze in aanra king gekomen met de kinderbescherming over de voogdtj over haar kinderen. De
rechtzaak heeft ze verloren. Deze traumatische ervaring heeft ze niet kunnen verwerken. Iolanda is dakloos geworden. In het circuit heeft ze ruzie
met iedereen. De laatste keer heeft geleid tot een schorsing. Jolanda staat
nu letterlijk alleen op straat Niet lang geleden spraken politieagenten
haar aan toen ze, huilend en volledig in de war, in het portiek van een wofling zat De agenten hielpen Jolanda overeind en brachten haar naar een
opvanginstelling.

Wiebe
Zit languit op de bank. Moe van het fietsen is hi] tevreden over een productieve dag. Als je aan Wiebe vraagt wat hi] zoal doet, dan zegt hi] kordaat dat hi] Rotterdam moet beschermen tegen buitenaardse wezens. Zijn
aanwezigheid op verschillende plaatsen in de stad is essentieel. Hi] waarschuwt de E. T's om weg te blijuen. Meestal is Wiebe tevreden met een kopje
koffie en wil verder met rust gelaten worden. Hi] wil geen hulp.

In het vervolg van deze bijdrage wil ik betogen dat vraaggestuurde zorg,
dat wil zeggen flexibele op specifieke personen toegesneden zorg, van
groot belang is voor de aanpak van de problematiek van dak- en thuislozen. Vraaggestuurde zorg ondervangt het probleem van onbereikbaarheid van bureaucratische instellingen. Met dit type zorg kan de toenemende discrepantie tussen hulpvraag en aanbod worden verholpen en
kan ook de afgeleide problematiek van onveiligheid- en overlastproblematiek in steden worden bestreden. Er kan een evenwicht worden
gevonden tussen overlast enerzijds en de autonomie van de clienten anderzijds. Dat evenwicht komt tot uitdrukking in wat ik noem het `sociale
bereik model'. Ik zal tenslotte betogen dat preventie, bemoeizorg en rehabilitatie tot de uitgangspunten van toekomstig beleid behoren. Om te
beginnen zal ik echter een beschrijving geven van de aard en omvang
van de problematiek in Rotterdam.
Aard en omvang van de problematiek
Het proces van dakloos en thuisloos worden kan het beste omschreven
worden als een geleidelijk proces van marginalisering, met sociale uitsluiting van de woningmarkt als resultaat. Dit proces begint vaak met
een trauma in de relatiesfeer of met het ontstaan van problematische
schulden - zaken die in principe iedereen kunnen overkomen - en eindigt met een situatie waarin mensen niet meer in staat zijn om op eigen
kracht hun maatschappelijke positie te handhaven. Mensen glijden af
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naar de marge van de samenleving en tijdens dit proces verliezen zij hun
sociaal-psychologische en materiele weerbaarheid. Marginalisering betekent dat mensen duurzaam uitgesloten zijn van deelname aan het
maatschappelijk verkeer. Dak- en thuisloosheid is daarvan een uiterste
vorm, een 'eindstation'. Vrijwel geen enkele dak- en thuisloze beschikt
over reguliere woonruimte, werk, passende zorg en een ondersteunend
sociaal netwerk. In dat opzicht vormen dak- en thuislozen een van de
meeste gedepriveerde sociale groepen in onze samenleving.
Harde cijfers over het totale aantal dak- en thuislozen in Nederland
zijn niet voorhanden. Schattingen lopen uiteen van twintig- tot dertigduizend personen (Deben, Feyter e.a., 1997). Onderzoek naar totale aantallen wordt tot dusverre bemoeilijkt door dubbeltellingen, het episodische karakter van dak- en thuisloosheid en, ten slotte, het betreklcen van
alle vindplaatsen in de tellingen.
Op lokaal niveau is tellen eenvoudiger. De vindplaatsen zijn bekend,
dubbeltellingen kunnen eenvoudig uit registraties worden gehaald en
tijdelijke gebruikers van voorzieningen kunnen worden onderscheiden
van vaste gebruikers. Het aantal dak- en thuislozen in Rotterdam is dan
ook vrij nauwkeurig te bepalen. In 1995 maakten ruim drieduizend personen gebruik van de dag- en nachtopvangvoorzieningen. 75% daarvan
(2250 personen) verbleef er slechts enkele dagen of nachten en 25%
(750 personen) verbleef er meer dan vijftig dagen of nachten verspreid
over het jaar.
De 'groep' van 750 personen wordt gezien als de zogenaamde vaste
kern van Rotterdamse dak- en thuislozen. Deze groep is ander te verdelen in een groep van driehonderd daklozen die een zwervend bestaan
leiden en met enige regelmaat verblijven in de Rotterdamse dag- en
nachtopvang. Vervolgens een groep van tweehonderd thuislozen die een
bijna permanent beroep doen op de residentiele opvang en de beschermde woonplekken in Rotterdam. En, ten slotte, een groep van
tweehonderdvijftig marginaal gehuisvesten die alleen een beroep doen
op de dagopvang in Rotterdam (Dienst SoZaWe, 1996). 1
Wanneer bovenstaande cijfers worden vergeleken met cijfers uit 1988
dan blijkt er sprake te zijn van een aanzienlijke toename. In 1988 werden
er in Rotterdam tweeduizend dak- en thuislozen geteld, met een vaste
kern van vierhonderd personen. Er is dus sprake van ongeveer een verdubbeling binnen tien jaar tijd.
De laatste jaren zijn de problemen van dak- en thuislozen ernstiger en
diverser geworden. Steeds vaker kenmerken probleemgevallen zich door
een combinatie van sociale, lichamelijke en psychische problemen waaronder armoede, werldoosheid, sociaal isolement en alcohol- en drugsverslaving. Deze zogenaamde meervoudige problematiek is groeiende.
Dak- en thuislozen zoals Iolanda vertonen extreem problematische ge1 Met de indeling in daklozen, thuislozen en marginaal gehuisvesten maakte de Gezondheidsmad in 1995 een einde aan een jarenlange discussie over de invutling van doze begrippen.
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dragingen: hun problematiek is in de loop der jaren beduidend ernstiger
geworden.
Bij het project Preventie dakloosheid in Rotterdam wordt de ernst van
de problematiek duidelijk. Bij dit project worden nieuwe dak- en thuislozen aangemeld. Op basis van de projectgegevens krijgen we het volgende beeld van dak- en thuislozen. Allereerst valt op te merken dat 65%
van de populatie bestaat uit mannen en 35% uit vrouwen. Deze percentages wijken niet sterk af van die, welke binnen de dak- en thuislozenvoorzieningen in het algemeen worden aangetroffen. Uit de gegevens
blijkt dat 68% ongehuwd is, 12% gehuwd en 17% gescheiden. Drie procent is weduwe/weduwnaar. Daarnaast bezit ruim 86% de Nederlandse
nationaliteit, 34% hiervan is buiten Nederland geboren. Afgezet tegen de
bevolldngsopbouw van Rotterdam is de autochtone bevolkingsgroep
binnen de clientgroep duidelijk oververtegenwoordigd. Ruim 46%
woonde voor de periode van dakloosheid alleen, 7% vormde een eenoudergezin, 28% woonde samen en 9% woonde nog bij zijn/haar ouders.
Tenslotte woonde 8% in bij familie of kennissen, terwij1 twee procent al
een zwervend bestaan leidde. Over de leeftijden kan worden vastgesteld
dat bijna zeven procent jonger is dan 18 jaar, 28% zit in de leeftijdscategorie 19-25 jaar. In de categorie 26-35 jaar treffen we 30% van de populatie aan, 26% bevindt zich in de categorie 36-50 jaar en 9%, tenslotte, is
ouder dan vijftig jaar.
Wat de oorzalcen van de daldoosheid betreft wijzen de gegevens uit dat
een relatiebreuk voor 22% de oorzaak is van de dakloosheid, huurschuld
voor 18%, overlast 4%, ontslag uit instituut 7%, ontslag na detentie 7%,
kind-ouder conflict 12% en andere oorzaken 30%. Hoewel het in het merendeel van de gevallen om een complexe meervoudige problematiek
gaat, blijkt verder dat minder dan 50% van de clienten in contact staat
met de ambulante hulpverlening op het moment dat zij zich bij het project aanmelden.
De gegevens van het project Preventie dakloosheid laten zien dat er
sprake is van een complexe problematiek. Met name het ontbreken van
hulpverleningscontacten op het moment van daldoos-worden kan worden gezien als zorgwekkend.
Afstemming hulpvraag en aanbod

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een slechte afstemming van de
vraag naar en het aanbod van zorgvoorzieningen een belangrijk verklaring vormt voor dak- en thuisloosheid. Dak- en thuislozen kennen
hulpverleningscircuits van binnen en van buiten, ze hebben meestal de
ene na de andere instelling benaderd voor hulp, maar niets heeft geholpen. Veel van hen zijn daarom uitgekeken op hulpverlening en maken
geen gebruik meer van zorg. Het gevolg daarvan is vaak dat zij verder
gemarginaliseerd raken, zoals Jolanda en ook Wiebe. Dit afglijden wordt
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mede veroorzaakt doordat het zorgaanbod van de zorgsector onvoldoende aansluit bij de vraag van specifieke groepen zorgbehoeftigen.
In de voorbije decennia werd zorgverlening gekenmerkt door de ontwikkeling van een gestandaardiseerd aanbod van zorg, de zogenaamde
aanbodgestuurde zorg. Dit heeft geleid tot de situatie waarbij clienten niet nader bekend hoeveel - te maken Icrijgen met een systeem van doorverwijzingen binnen de zorgsector, waar zij zelf niet veel mee opschieten. Ondanlcs het brede scala aan hulpverleningsactiviteiten, voorzieningen en regelingen waar de lokale samenleving over beschikt, worden
deze mensen niet bereikt. Hun problematiek is complex, diffuus en vaak
meervoudig waardoor zij tussen de wal en het schip vallen (Spierings,
1997).
Er is ook een 'groep' clienten die het vertrouwen in hulpverlening heeft
verloren. Deze clienten voelen zich gestigmatiseerd door de sociale omgeving en zijn daardoor gedemotiveerd geraakt (zie onderzoek van het
Basisberaad, 1996). Door bun negatieve ervaringen met hulpinstellingen
vervallen zij in passiviteit en afhankelijkheid en treklcen zich terug uit de
samenleving. Ze maken geen gebruik van ondersteunende voorzieningen, terwiil ze daaraan vanuit het perspectief van zorgverleners wel behoefte hebben. Veel dak- en thuislozen geven aan dat ze behoefte hebben aan zorg, maar het gestandaardiseerde zorgaanbod sluit niet altijd
goed aan bij hun vraag.
Niet alleen hulpverleningsinstanties worden met deze afstemmingsproblemen geconfronteerd, maar ook burgers in de woonomgeving, de
politie en daarmee de politick. De problemen in de afstemming van
vraag naar en aanbod van zorg, leidt tot problemen in de sfeer van de
openbare orde, aangezien sommige dak- en thuislozen extreem problematisch gedrag gaan vertonen.
Zo zijn er vijftig zogenaamde zorgwekkende zorgmijders in de regio
Rijnmond, van wie een harde kern van zo'n tien personen ongeveer tien
tot vijftien keer per jaar zorgt voor (zeer) moeilijk oplosbare problemen.
Bij de betrolcken instellingen en medewerkers roept deze groep veel
onmachtgevoelens op. Personen in deze groep verkeren vaak in een crisis (psychiatrische decompensatie) en hebben tegelijk te maken met
verslavingsongerief en sterk ontregelende gedragsproblemen.
In en rond de voorzieningen voor maatschappelijke opvang in Rotterdam zijn er zo'n vijfentwintig tot vijftig clienten aan te wijzen die regelmatig geschorst worden omdat zij de medewerkers in de voorzieningen
hebben bedreigd of anderszins agressief zijn. Voorzieningen voor maatschappelijke opvang houden onderling contact met elkaar over deze
clienten en zij hebben behoefte aan ondersteuning van de politie op dit
punt.
Kortom, een deel van de dak- en thuislozen geeft er de brui aan: ze
hebben het vertrouwen in zorgcircuits verloren en reageren steeds agressiever op toenaderingen. Daarbij doet zich echter het probleem voor dat
niet alleen hulpverleners met deze problemen worden geconfronteerd,
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maar ook burgers in de woonomgeving, woningcorporaties en politie.
Onveiligheid en overlast vormen een afgeleid probleem voor de overige
leden van de samenleving. Alle reden om het standaard zorgaanbod te
vervangen door vraaggestuurde zorg, zodat indirect ook de onveiligheiden overlastproblematiek kan worden bestreden.
Overlast, zorg en clientbelang

Er zijn aanwijzingen dat dak- en thuislozen niet alleen individueel maar
ook als collectief in een maatschappelijk afglijdingsproces terecht zijn
gekomen. Het bezwaar van overlast klinkt vaker en harder dan ooit tevoren. Mensen maken zich zorgen over de veiligheid van hun woonomgeving. Bij deze groeiende bezorgdheid stuiten dak- en thuislozen op
steeds meer weerstand in de buurt. Zij worden soms agressief bejegend
en verjaagd. Met name de verslaafde dak- en thuislozen worden steeds
minder tolerant tegemoetgetreden.
In met name de oude wijken van grote steden waar buurtbewoners
regelmatig klagen over overlast, openbaart zich een nimby-effect (not in
my backyard): bewoners willen voorzieningen niet in hun buurt hebben
en stellen instellingen verantwoordelijk voor eventuele overlast. Woningcorporaties en zorgverleners worden door bewoners onder druk gezet,
de politie wordt ingeschakeld en soms wordt er eigen rechter gespeeld.
Clienten die onbereikbaar zijn voor zorg lopen echter een groot risico
af te glijden naar de marge van de samenleving, alwaar ze nog meer overlast kunnen veroorzaken. Aldus ontstaat een vicieuze cirkel. Zorginstellingen zitten met hun handen in het haar, verzorgingsbehoeftigen
worden niet geholpen en de rest van de samenleving ldaagt over overlast.
Deze situatie roept diverse vragen op. Hoe kan de vicieuze cirkel worden doorbroken? Hoe kan overlast worden aangepalct? Wat kunnen zorginstellingen doen? En in hoeverre worden daarbij de belangen van clienten gerespecteerd? Om antwoord te vinden op deze vragen wordt
hieronder het sociaal-bereik model uitgewerkt.-Dit model gaat uit van
het gegeven dat vraaggestuurde zorg een evenwichtsituatie creeert tussen openbare orde, zorgverlening en clientenbelang.
Eenzijdige aandacht voor Of openbare orde, Of zorg Of clientenbelang
leidt volgens het sociaal-bereik model tot sociale uitsluiting. Integratie
daarentegen, is alleen mogelijk in een evenwichtsituatie tussen deze drie
benaderingen. Bij het zoeken naar een evenwicht tussen de omgevingsbelangen en de clientbelangen kan de zorgsector een sleutelrol vervullen. Voorwaarde is wel dat zorgaanbieders het zorgaanbod niet gelijk
stellen aan clientenbelang. Zorg kan belangen van clienten dienen, mits
er wordt uitgegaan van de vraag. Door de client zo goed mogelijk te 'bereiken' en uit te gaan van de hulpvraag, kan de zorgsector een intermediaire rol tussen client en sociale omgeving vervullen. De zorgsector
dient daarbij afstand te houden van zowel de ordehandhaving in de sociale omgeving als de autonomie van de client.
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Een client kan op basis van zijn of haar autonomie zorgverlening afwijzen. Dat is niet zo gek. Het geldt niet alleen voor dak- en thuislozen,
maar bij voorbeeld ook voor bejaarden die zich verzetten tegen het regime van het bejaardentehuis. Ook mensen die gehandicapt zijn, sociaal
of fysiek, willen nu eenmaal voor vol worden aangezien. Het streven naar
autonomie van de persoon houdt een streven naar waardigheid in. Pas
wanneer dit streven naar autonomie anderen in hun vrijheid beperkt,
mag de politie of rechter ingrijpen, niet de hulpverlener of de huisvester.
Autonomie houdt ook in dat mensen die zich, zoals Wiebe, in redelijke
mate weten te 'redden op straat met rust gelaten moeten worden. Maar
het ontbreken van een duidelijke hulpvraag betekent niet dat instellingen op hun lauweren kunnen rusten; zij moeten het contact in stand
proberen te houden, mensen opzoeken en outreachend werken. Persoonlijke autonomie geldt zolang er geen sprake is van ernstige overlast
of direct gevaar. Het is belangrijk om niet alleen de client serieus te nemen, maar ook de sociale omgeving.
De taken van politie, justitie, woningcorporatie en hulpverlening zijn
dan ook duidelijk te onderscheiden. De politie is er voor bestrijding van
overlast. Justine is er voor het opleggen van een straf in geval van een
strafbaar feit. De bestrijding van overlast en criminatheit is onderdeel
van de openbare orde. Politie en justitie hoeven mensen niet te motiveren, hoeven geen hulpverlener te zijn. Dat kunnen zij ook niet. Ze moeten ingrijpen wanneer dat maatschappelijk noodzakelijk worth geacht.
De woningcorporatie heeft te maken met de belangen van alle bewoners. Wanneer eon bewoner ernstige overlast veroorzaakt, moet de
woningcorporatie kunnen ingrijpen. Wat zij niet moet doen is mensen
op straat zetten zonder te proberen hen onder te brengen in een vervolgtraject waarbij ook de zorgsector betrokken is.
De primaire taak van de hulpverlening, ten slotte, is te zorgen dat de
client wordt bereikt. Dit is niet de taak van de client. Het probleem van
aansluiting bij zorg kan niet hi] de doelgroep worden gelegd. Evenmin
kan de hulpverlener verantwoordelijk worden gemaakt voor de bestrijding van overlast: hulpverlening veronderstelt een vertrouwensrelatie en
gedwongen hulpverlening leidt tot vertrouwensverlies en recidive. Dit
vraagt veel van de hulpverlener maar er is geen andere manier.
Meer politie- en justitie-optreden kan geen doel zijn. Meer woninguitzettingen evenmin. Zij kunnen hooguit fungeren als middelen. Het
doel moet zijn het beter en sneller 'bereiken' van complexe doelgroepen
door zorgaanbieders zodat politie-ingrijpen en woninguitzetting voorkomen kunnen worden. Daarin hebben hulpverleners een sleutelrol.
Toekomstig beleid
In de toekomst is meer aandacht nodig voor vraaggestuurde zorg, flexibel en niet vanuit een vast aanbod.
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In reactie op de toename van het aantal dak- en thuislozen en de diffuse hulpvraag van deze doelgroep, is in Rotterdam de thuisbasis voor
deze doelgroep de laatste jaren sterk uitgebreid. In de dag- en nachtopvang zijn ruim tweehonderd plaatsen bijgebouwd, verspreid over de
verschillende deelgemeenten in de stad. Door deze uitbreidings- en
spreidingsoperatie is er nu meer plaats in de opvangsector en minder
overlast in de stad, op enkele hot spots na waaraan wordt gewerkt.
Dat is echter niet genoeg. Veel vraag naar plaatsen in de maatschappelijke opvang is geen indicator van succes, eerder een indicator van marginalisering. Daarom zal in de toekomst beleid toegespitst moeten worden op het voorkomen dat mensen dak- en thuisloos worden. Om dit
doel te bereiken zou Rotterdam de preventieve taken in het dak- en
thuislozenbeleid meer moeten afstemmen met de regiogemeenten. Tezamen met bemoeizorg en rehabilitatie moet preventie tot de uitgangspunten behoren van toekomstig beleid.
Preven tie

Preventie is een beleidsdoel. Preventie staat voor het brede scala aan activiteiten dat ondernomen kan worden om mensen te helpen zich te
handhaven in hun eigen omgeving en daarmee te voorkomen dat zij,
zoals Iolanda, door gebrek aan ondersteuning steeds verder marginaliseren.
Deze definitie van preventie houdt in dat voorliggende circuits - huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, woningcorporaties,
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg - belangrijk zijn om te
voorkomen dat mensen afglijden naar de onderkant van de samenleving.
De maatschappelijke opvang vervult een functie voor diegenen die onverhoeds tOch uit ondersteunende netwerken vallen. De voorliggende
circuits hebben als functie ervoor te zorgen dat zwak gemotiveerde clienten in zorg - en daarmee in de buurt - worden gehouden. Om deze voorliggende circuits aan te kunnen sturen, zal de sector welzijn meer moeten samenwerken met zorgaanbieders en huisvesters. Tussen
regiogemeenten zal afstemming plaats dienen te vinden. Ook Iolanda
woonde ooit in een rijtjeshuis, wellicht in Ridderkerk.
Bemoeizorg

Een ander uitgangspunt is bemoeizorg. Wanneer preventie onverhoopt
niet aanslaat en er toch interventie nodig wordt geacht, bij voorbeeld
vanuit het oogpunt van overlastproblemen of bedreiging van de gezondheid, zijn dwang en bemoeizorg belangrijke middelen. Doel van het toepassen van bemoeizorg is te voorkomen dat overlast en verloedering uit
de hand !open zodat mensen worden uitgestoten uit hun woonomgeving. Bij mensen zoals Iolanda, die (dreigen te) marginaliseren, is
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bemoeizorg verantwoord. Ie moet mensen niet laten afglijden wanneer
dit niet hun keuze is.
De toepassing van dwang is een taak van politie en justitie. Bemoeizorg kan worden gezien als een streven om deze dwang te voorkomen.
Hiervoor dienen problemen vroegtijdig te worden gesignaleerd, en dient
de betreffende persoon te worden benaderd, gemotiveerd en moet er
met hem of haar worden onderhandeld, moet er worden aangedrongen,
beloond enzovoort. Dit alles om ervoor te zorgen dat de persoon hulp
accepteert. lk zou graag zien dat bemoeizorg waar mogelijk de toepassing van dwang vervangt, al was het alleen al omdat toepassing van
dwang het verlenen van hulp op een later tijdstip moeilijker maakt.
Sommige clienten hebben een klein duwtje nodig alvorens zij hulp
accepteren. Ze zijn achterdochtig ten opzichte van een hulpverlener en
bang om hun vrijheid te verliezen. Deze clienten motiveren, is vaak een
moeizaam maar uiterst belangrijk proces.
In Rotterdamse opvangvoorzieningen wordt bemoeizorg hier en daar
al toegepast. In Van Speyk wordt geexperimenteerd met daggelduitkeringen (tien tot vijftien personen). Het Leger des Hells heeft
contractpassanten (acht personen). Er zijn ervaringen met incontinente
bezoekers die zich eerst verschonen, bun bed verschonen en dan hun
daggeld krijgen. Daarnaast is er ervaring met TBC-patienten die op de
GGD hun medicatie en methadon Icrijgen en daarna bun geld via de
daggeldregeling.
Er zijn echter meer instrumenten nodig. Hulpverleners moeten bij
voorbeeld een extra beloning kunnen geven, meer dan alleen een etensbon, een blikje cola of sinas of een gratis overnachting in ruil voor goed
gedrag. Voor bezoekers en passanten kunnen dienstpakketten worden
samengesteld die bestaan uit verzorging, bewassing, vaste slaapplaats,
activering, budgetbegeleiding, daggeld, onderhandelingen met schuldeisers, enzovoort. Aan het meedoen in een contractpakket kan een
(kleine) financiele bonus worden verbonden.
Rehabilitatie

Rehabilitatie betekent eerherstel. Om de collectieve marginalisering van
dak- en thuislozen te bestrijden is een streven naar eerherstel, oftewel
destigmatisering nodig.
In een proces van destigmatisering moeten in principe de reactie van
de sociale omgeving (de stigmatisanten) en de opvallende kenmerken/
gedragingen van het individu (de gestigmatiseerden) tegelijkertijd veranderen. Dit kan worden bereikt door positieve beeldvorming, middels
voorlichting, en door het weerbaar maken van gestigmatiseerden. BeeIdvorming is niet eenvoudig te veranderen. Stigmatisanten vormen over
het algemeen een anonieme collectiviteit. En sommige groepen hebben
belang bij het bestendigen en verharden van vooroordelen, zoals
sensatie-media en extreem rechtse partijen.
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De weerbaarheid vergroten is wellicht eenvoudiger. Dat kan via arbeid
en het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Arbeid is in de moderne samenleving een van de belangrijkste manieren om te participeren en te integreren. Arbeidsrehabilitatie houdt in: 'het proces waarmee
herstel, behoud en uitbreiding van iemands arbeidsmogelijkheden wordt
beoogd; in dat proces worden op het individu gerichte methoden - zoals
arbeidsorientatie, werkbegeleiding, arbeidstraining en werkbemiddeling
- gecombineerd met op de omgeving gerichte strategieen - zoals het inrichten of het beInvloeden van (toekomstige) werksituaties met een regulier of een beschut karakter' (Van Weeghel, 1995, p. 28).
Aan de andere kant is voorzichtigheid op zijn plaats. Werk kan immers
ook ziekmakende effecten hebben, bij voorbeeld als personen het werk
niet aankunnen of niet kunnen volhouden. Werkgewenning is dus van
belang. Ook incidentele arbeid vormt een interessante optie. Goede,
reeds bestaande voorbeelden in Rotterdam zijn de straatkrant, bureau
topscore - een uitzendbureau voor verslaafden opgezet door de junkiebond - en project Voor wat hoort wat van het Centrum voor Dienstverlening waarbij dak- en thuislozen tegen betaling opvangvoorzieningen
overlast-vrij maken. Er kan echter nog meer worden gedaan. Te denken
valt aan systemen van daglonerschap (beloning voor incidentele arbeid:
verveelt je? verdien een geeltje', en 'die snip verdient u in een wip').
Ook de rot van de reclassering is belangrijk. Uit recent onderzoek blijkt
dat tien procent van de ex-gedetineerden voor de detentie dakloos was.
Enkele maanden na detentie was dit gestegen tot 23% (Woonbond,
1997). Uit deze gegevens valt af te leiden dat er sprake is van een toename van 13% als gevolg van detentie. Extrapolatie van dit gegeven zou
betekenen dat het gaat om drie- a vierduizend personen per jaar. Bij een
geschatte populatie van twintig- a dertigduizend dak- en thuislozen in
Nederland is dit een verontrustend percentage. Het is voor gedetineerden blijkbaar uitermate moeilijk om binnen een redelijke termijn na de
detentie aan passende woonruimte te komen. Met passende woonruimte worden bedoeld begeleide woonvormen, onzelfstandige woonvormen, en ook zelfstandige woonvormen. Het zou goed zijn als woningcorporaties en voorzieningen voor maatschappelijke opvang verdere
afspraken maken met de reclassering voor adequate huisvesting c.q. opyang van deze doelgroep.
Conclusie
Van een grote stad gaat een bepaalde aantreldcingskracht uit, ook voor
dak- en thuislozen. Als gevolg hiervan concentreert zich juist in de stad
het aantal dak- en thuislozen. De trek naar de stad lijkt onvermijdelijk.
Onveiligheid en overlast zijn hierbij afgeleide problemen. Het bieden van
zorg aan deze complexe doelgroep wordt bemoeilijkt door klagende
buurtbewoners. De dak- en thuislozen zelf laten zich niet zonder meer
helpen, met alle gevolgen van verloedering en verkommering van dien.
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Het in dit artikel gepresenteerde sociaal-bereik model laat zien dat een
situatie van evenwicht tussen autonomie van de client en bestrijding van
overlast gerealiseerd kan worden door aanbodgestuurde zorg te vervangen door vraaggestuurde zorg. Vraaggestuurde zorg biedt betere perspectieven voor de aanpak van de problematiek van dak- en thuislozen, ter;yip de onveiligheid- en overlastproblematiek indirect kan worden
bestreden.
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daklozen
Dilemma's en problemen
P.L.B. Toenders en R.A. Krikke *

Politie en daldozen zijn geen onbekenden voor elkaar. Behalve door toevallige ontmoetingen komt men elkaar tegen door overtredingen en
overlast. Vooral de laatste twee jaar blijkt dat de politic behoorlijk in haar
maag zit met het probleem van dak- en thuisloosheid. Een aantal incidenten hebben landelijke aandacht getrokken en de dilemma's waarvoor
politiemensen staan sterk naar voren gebracht. In het najaar van 1997
zette een agent van het bureau Warmoesstraat in Amsterdam een dakloze met disproportioneel geweld op straat. De dakloze stierf aan de gevolgen van deze ruwe bejegening. In hetzelfde jaar werd in zowel Gouda
als Dordrecht een dakloze waarmee de politie geen raad wist, ergens buiten het eigen werkgebied afgezet. De dood van de dakloze was het gevolg.
Door de omstandigheden zijn politie en dakloze min of meer tot elkaar
veroordeeld. De daldoze, die vaak een niet al te hoge pet op heeft van de
politie, klopt bij de politie aan, vaak in een wanhopige poging hulp en/of
onderdak te verlcrijgen. De politie, die op haar beurt vaak geen al te hoge
pet op heeft van daldozen, is door de beperkingen van taak- en doelstellingen gedwongen deze hulp en/of onderdak te weigeren. Zowel de dakloze als de politie voelt zich in veel gevallen in de steek gelaten door de
hulpverlening. Dat is wat ze gemeen hebben: beide partijen voelen zich
in deze omstandigheden machteloos.
Welke procedures volgen?

De politic komt meestal op vier manieren met daklozen in aanraldng l :
bij meldingen van overlast, bij het verwijderen van daldozen die op straat
slapen, bij daldozen die zich schuldig hebben gemaakt aan een overtreding zoals winkeldiefstal of dealen, en, tenslotte, bij daldozen die om informatie of onderdak vragen bij de politic.

* P.L.B. Toenders is projectleider bij de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie en
voorzitter van de stichting Voila te Amsterdam; R.A. Krikke is trainer/psychotherapeut en
organisatie-adviseur en vrijwillig medewerker bij de stichting Voila. De doelstelling van Voila
is dat dak- en thuislozen elkaar helpen zichzelf te helpen door het ontwikkelen van ideeen,
het initieren en opstarten van (werkervarings)projecten.
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Vervolgens maken politiemensen een inschatting van de betreffende personen. Op basis van een eerste indruk stellen zij een diagnose of ze te
maken hebben met een psychiatrische patient, een illegaal, een junk enzovoort. De politie beoordeelt dus in eerste instantie de toestand van de
betroldcene om zo na te gaan tot welke categorie hij of zij behoort, te achterhalen welke procedure gevolgd moet worden en welke hulpverleningsinstanties ingeschakeld kunnen worden.
Een probleem is dat elke categoric mensen, illegalen, psychiatrische
patienten, junks en verdachten, haar eigen procedures kent en vaak een
eigen, specifiek hulpverleningscircuit heeft. Ben voorbeeld: als het om
een illegaal in Nederland verblijvend persoon gaat, moet eerst worden
uitgezocht of hij werkelijk geen verblijfsvergunning heeft. Hiervoor
wordt meestal de vreemdelingendienst ingeschakeld. Gaat het om een
verward iemand, die nogal over zijn toeren is, dan wordt gevraagd of de
persoon opgenomen wil worden. Op vrijwillige basis is dit altijd mogelijk. Voor verwarde mensen is het meestal moeilijk om zelf te beoordelen
of opname nodig is. De politie schat dan in of er gevaar is voor de omgeving of dat de persoon zichzelf in gevaar brengt. Is dat het geval dan
schakelt de politic de forensisch psychiater in. Na beoordeling van de
psychiater heeft men vervolgens toestemming van de burgemeester nodig voor dwangopname. flit hele proces neemt uren in beslag en al die
tijd vertoeft de verwarde patient in een cel op het politiebureau.
Vaak heeft de politie te maken met mensen met meerdere problemen,
dat wil zeggen personen die in meerdere categorieen zijn in te delen.
Voor deze mensen is het moeilijk een geschikte oplossing te vinden. Het
betreft veclal mensen met een ernstige verslavingsproblematiek en een
of meer psychiatrische problemen. Zij passen niet binnen de kaders van
de hulpverlening en vallen daarom buiten de boot: ze vertoeven gewoon
op straat.
Een probleem daarbij is dat de hulpverlening eist dat deze daklozen
eerst afkicken voordat opname kan plaats vinden. Afkicken op straat is
echter bijkans onmogelijk. Mensen met psychiatrische problemen worden bovendien niet in een atkickcentrum geaccepteerd. En zo staat de
dakloze nog steeds op straat.
Dossiervorming kan soms zorgen dat een 'patient' in het juridische
circuit komt zodat hij of zij tijdelijk onder dak te brengen is in een gevan1 Bij de eerste twee punten kunnen enige kanttekeningen warden geplaatst. Wat overlast
betreft, veel burgers menen dat daklozen per definitie voor overlast zorgen omdat ze
verslaafd zouden zijn. Maar slechts een minderheid van de daklozen behoort tot de
categorie verslaafde ovedasNeroorzakers. De (vermeende) overlast strekt zich dus uit van
(subjectieve) onveiligheidsgevoelens (bij voorbeeld door het zien van een dakloze die uren
op eon bankje zit met eon blikje bier binnen handbereik) tot daadwerkelijke overlast door
eon amok makende polidruggebruiker. Wet het verwijderen van slapende daklozen betreft:
op straat slapen is verboden. loch zitten we met de vraag of de toerist die op een bankje in
slaap is gedommeld verwijderd moet worden of dal dit alleen voorbehouden is aan
daklozen. Hoe springt de politie in doze om met het gelijkheidsbeginsel?
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genis. Psychiatrische patienten met een verslaving belanden valcer dan
voorheen in een gevangenis in plaats van in een psychiatrisch ziekenhuis.
Het is dus aan de dienstdoende politiefunctionaris om te beoordelen
welke procedure gevolgd gaat worden. Een belangrijk criterium bij deze
keuze is, welke procedure de meeste kans op verwijdering van de straat
heeft, zodat de overlastsituatie voor wat langere tijd opgelost kan worden. Het belang van de betroldcen dakloze wordt meestal niet meegenomen in dit besluitvormingsproces. De oplossingsrichting staat ten dienste van degenen die de overlast als zodanig ervaren. Een structurele
oplossing blijft aldoende uit.
Vooroordelen

Politiefunctionarissen dienen bij de behandeling van daldozen goed op
de hoogte te zijn van de taken, criteria en procedures van de verschillende hulpverleningsinstanties, willen zij de juiste instantie in kunnen
schakelen of goed kunnen doorverwijzen. In veel gevallen ontbreekt het
aan deze kennis. Men is regelmatig niet op de hoogte van het bestaan
van bepaalde instellingen of kent hun specifieke taken niet. Hulpverleningsinstanties hebben hun eigen toelatingscriteria en openingstijden
en deze sluiten niet altijd aan bij de situatie waarin een dakloze zich bevindt.
Toch is deze informatie vrij eenvoudig te verkrijgen. In veel politiebureaus zijn inmiddels draaiboeken aanwezig, waarin men kan opzoeken
wellce procedures men in welke situaties moet volgen. Heel vaak wordt
echter geen gebruik gemaakt van dit draaiboek. Het kost veel tijd of men
meent het zelf te weten.
Ten aanzien van daklozen leven veel vooroordelen bij mensen en zo
ook bij de politie. Zo denkt men dat de daldoze vrijwillig voor het straatleven kiest. Het is echter een negatieve keuze: op een gegeven moment
resteert alleen nog het overleven in de stadsjungle. Politiemensen denken ook dat zij een dakloze kunnen herkennen aan hun uiterlijk. Een
zeer grote groep claldozen verzorgt zich echter heel goed. Deze daldozen
zijn in niets te onderscheiden van de doorsnee burger, behalve dat ze
niet over een permanente verblijfplaats beschilcken. Slechts een beperkt
deel van de groep daldozen ziet er haveloos uit.
Soms wordt op een geforceerde manier gezocht naar negatieve eigenschappen bij de daldoze. Veel agenten laten zich leiden door de gedachte
dat er bij een daldoze automatisch sprake is van een negatieve
persoonlijkheidsstructuur. Wie zoekt zal vinden. Een negatieve benadering leidt tot een negatieve bevinding. Het lijkt niet moeilijk om bij iedereen een weeffout in de persoonlijkheidsstructuur te vinden.
Uit onderzoek blijkt weliswaar dat dak- en thuislozen specifieke
gedragskenmerken hebben. Hun gedrag zou gekenmerkt worden door
een gebrek aan waarneming, en een gebrekkig anticiperend en taxerend
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vermogen (Heyendael en Nuy, 1992, p.37 e.v.). Als gevolg van deze tekorten zouden de betroklcenen niet in staat zijn een zelfstandig bestaan op
te bouwen.
In deze observaties zal ongetwijfeld een kern van waarheid zitten.
Maar Van Doom wijst er terecht op dater in deze onderzoeken teveel
nadruk wordt gelegd op oorzaken van dakloosheid en dater te weinig
oog is voor de gevolgen daarvan: 'daardoor worden specifieke gedragskenmerken van dak- en thuislozen te zeer geinterpreteerd als individuele
dysfuncties, terwip onvoldoende wordt nagegaan in hoeverre deze kenmerken duiden op aanpassingen van de betrokkenen aan hun omstandigheden' (Van Doom, 1997, p. 221).
De politie scheert daklozen en straatcriminelen vaak over een kam.
Van de ene kant is dit wel begrijpelijk omdat een deel van de dalclozen
zich staande houdt door middel van, bij voorbeeld, winkeldiefsta1. 2 Maar
van de andere kant is er ook een belangrijk deel dat leeft van een uitkering of andere inkomsten zoals de verkoop van de daklozenkrant. Het is
bepaald geen unicum als de politie een winkeldief arresteert die voor dit
vergrijp reeds dertig keer is veroordeeld. Dit veroorzaakt 'een gekrenkt
rechtvaardigheidsgevoel' bij straatagenten: ze zien hoe door een relatief
kleine groep straatcriminelen de stad verloedert, zonder dat zij in staat
zijn hier effectief tegen op te treden (Cachet en Van der Torre, 1994,
p. 309).
Oat kan leiden tot routinematige straatrechtspraak waarvan onder
meer daklozen de dupe kunnen worden: politiemensen leggen straatcriminelen sancties op die zij in bun ogen verdienen, maar in ons rechtssysteem niet opgelegd krijgen. Veel voorkomende vormen van straatrechtspraak zijn het pijnlijk omdoen van handboeien, verbaIe agressie,
intimidatie en een arrestant, voordat hij wordt heengezonden, !anger
vasthouden dan wettelijk is toegestaan. Zwaardere vormen van straatrechtspraak die minder vaak voorkomen zijn het buiten het werkgebied
afzetten van een crimineel of dakloze, en het gebruik van disproportioneel geweld.
Het is een begrijpelijke reactie van politiemensen, maar dat wil niet
zeggen dat het geoorloofd gedrag is. Naarmate deze machteloosheid van
politieagenten voortduurt en toeneemt, lopen we het risico dater steeds
vaker excessen zullen plaatsvinden.

2 Een andere overtreding die veel voorkomt onder daklozen is zwart rijden in het openbaar
vervoer. Eon van de motieven daarvoor is het zien to voorkomen van pijnlijke loopvoeten'.
Overigens, door de vole boetes bouwt doze groep daklozen in korte tijd eon torenhoge
schuld op, die nog eons wordt verhoogd not rente. Alt zij weer een onderkomen hebben
stoat de deurwaarder als eerste voor de dour.
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Naar structurele oplossingen
Zoals gesteld, de politie wordt in toenemende mate geconfronteerd met
daldozen. Enerzijds komt de politie steeds vaker in situaties dat zij hulp
moet bieden aan mensen die zich in een erbarmelijke toestand op straat
bevinden en anderzijds krijgt zij te maken met overlast en criminaliteit
die mede veroorzaalct worden door daldozen. De politie is in alle grote
steden bezig om naar nieuwe wegen te zoeken om met dit dilemma om
te gaan. Mensen voortdurend verjagen en oppalcken is uitzichtloos. Er
zal veel meer naar structurele oplossingen gezocht moeten worden.
Maar de oplossingen, voor zover die er zijn, liggen veelal niet op het terrein van de politie. Deze moeten eerder worden gezocht binnen het
werkgebied van de gezondheidszorg, het welzijnswerk en vooral particuliere initiatieven.
Een probleem is dat er te weinig opvangplaaten zijn. Naar schatting
bevinden zich in Amsterdam drieduizend daldozen (Deben, 1992), terwijI er ongeveer 1720 erkende opvangplaatsen zijn. De hoofdstedelijke
overheid heeft jarenlang de uitbreiding hiervan tegengehouden om 'hospitalisatie' en 'aanzuigende werking' te voorkomen. Mede om deze reden
kunnen daklozen in Amsterdam slechts achttien nachten per maand
overnachten in een van de passantenverblijven. De rest van de nachten
is men gedwongen op straat te verblijven of uit te wijken naar andere
steden.
De recente negatieve publiciteit (na de dood van Adrie van Driel in de
Warmoesstraat) heeft onbedoeld een stoot in de goede richting gegeven.
Wethouder Van der Giessen verklaarde dat er in het jaar 2000 genoeg
plaatsen moeten zijn voor de daldozen. Kennelijk is het gevaar voor hospitalisatie en aanzuigende werking niet hanger reeel.
De politiek zal een beleid moeten voeren dat erop gericht is mensen
aan de rafelrand van onze samenleving ondersteuning te bieden, en van
de straat af te houden. De overheid kan zo'n beleid inhoud geven door
allereerst initiatieven van de marginale groepen zelf te ondersteunen en
te stimuleren.
Cees Schuyt pleitte onlangs voor een `multistructurele samenleving'
om uitsluiting en marginaliteit te voorkomen (Schuyt, 1997, p. 65). Zo'n
samenleving omvat een veelheid van wegen naar maatschappelijke participatie en acceptatie, niet alleen betaalde arbeid buitenshuis. Volgens
Schuyt gaat het gaat erom in positieve zin alternatieve structuren te bouwen en verder te ontwikkelen. Het gaat om para-instituties, dat wil zeggen instellingen en organisaties die op eigen initiatief en eigen kracht
naast de bestaande officiele instellingen allerhande activiteiten verrichten: eigen onderwijs verzorgen, eigen werkmaatschappijen opzetten en
zelf vrijwillige dienstverlening organiseren. Dit alles los van een subsidierende overheid, die hooguit kan bijdragen door een startsubsidie. Via
deze route is het mogelijk een sterk zelfbewustzijn te creeren door de
eigen succesvolle activiteiten op diverse terreinen.
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Daarnaast dient er binnen de hulpverlening een cultuurverandering
plaats te vinden zodat de organisatie meer vanuit de belang van de
client/patient worth geregeld dan vanuit de belangen van de instellingen. Verder dient er meer dag- en nachtopvang te komen voor zwaar gedepriveerde, met meervoudige problemen kampende daklozen. De polltie heeft de meeste moeite, zoals bleek, met deze groep mensen die
zwaar vervuild op straat achterblijft. Naast het felt dat het mensonwaardig is dat er voor deze zieke mensen geen adequate opvang en verzorging voorhanden is, leveren zij een bijdrage aan het gevoel van onveiligheid en verloedering.
Sommigen pleiten voor meer dag- en nachtopvang en het instellen
van lokaties waar verslaafden drugs kunnen gebruiken. Dit neemt een
groot deel van de overlast weg. 'Het zijn voorbeelden van maatregelen
die de maatschappelijke oorzaken van drugsverslaving nog niet wegnemen, maar wel bijdragen aan een normalisering van het leven van zwaar
verslaafden en daarmee aan de bestrijding van de criminaliteitsoverlast'
(Cachet en Van der Torre, 1994, p. 31). Anderen (Kloeck, 1994) pleiten
voor een 'permanent welzijnsbeleid' dat gericht is op preventie van onveiligheid.
Hier zouden wij ons bij aan willen sluiten. De vraag is echter hoe dat
welzijnsbeleid er dan concreet uitziet. We hebben daar geen passend
antwoord op maar er zouden meer lokaties en initiatieven in de buurten
moeten worden gecreeerd waar zorgzaamheid, solidariteit, en gezelligheid uitgangspunten zijn. Educatie zou weer een belangrijke piper moeten worden binnen het welzijnswerk, waarbij thema's aan de orde komen
als budgettering, gezondheid, verslaving, geweld, opvoeding enzovoort.
Wellicht dat op die manier uitzetting en dakloosheid voorkomen kunnen
worden.
Tot slot ligt er ook een taak in het verschiet van de politie. 'Kennen en
gekend worden' is voor vele corpsen al het nieuwe adagium. Dat is goed
en moet nog meer vorm lcrijgen in de toekomst. Het is belangrijk dat de
politie in een vroeg stadium signaleert dater problemen zijn met mensen in een bepaalde buurt en de juiste instellingen daarvan kan verwittigen zodat hulp geboden wordt. Tijdens de opleiding en bij werkbesprekingen zal er meer aandacht moeten worden besteed aan de frustraties
en vooroordelen van de agenten zodat ongeoorloofde uitingen hiervan
worden voorkomen. Door een gebiedsgebonden en probleemgerichte
aanpak Icrijgen agenten de kans om meer inzicht en begrip te verwerven
voor de problematiek van daklozen.
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Justinele verkenningen (Judicial exploration) 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 By.
Each issue focuses on a central theme related to 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 is (vol. 24, no. 1, 1997): No home, no haven.
Man without documents; informal strategies to stay in The Netherlands

G. Engbersen

This article deals with the social position of undocumented immigrants
in Dutch society and the strategies they conduct in order to stay in The
Netherlands. This article argues that an 'undocumented underclass' is
in the making whose members differ from other marginal groups in
their illegal status and their precapitalistic labour market position. The
author analyzes four main strategies illegal immigrants employ to
lengthen their illegal stay in The Netherlands, e.g. committing crimes,
mobilizing social capital, manipulating their personal identity, and risk
avoiding behaviour in the public sphere. The author concludes by
stating that the current restrictive migration policies will have some
negative, unintended consequences for the social order in Dutch cities
and for the poor, ethnic communities who have to support their illegal
co-ethnics.
Unintended integration and street level bureaucrats; tales of in- and
exclusion of undocumented immigrants

I. van der Leun

Undocumented immigrants are, in principle, not incorporated in the
Dutch welfare system. Without a residence permit, they are supposed to
be excluded from a whole array of public services. Street-level
bureaucrats, who represent the welfare state at the local level, however,
do not always act according to these rules. Drawing on qualitative
interviews with police officers, teachers, doctors, public housing
administrators and social workers, it is shown that they use their
considerable discretion to refrain from excluding undocumented
residents. Despite formal restrictive policies, public service workers in
multi-ethnic neighbourhoods in the larger cities actively contribute to
the emergence of so-called 'bastard institutions', informal institutions
that enable a kind of partial integration of undocumented immigrants
which is completely at odds with the official rules and regulations. In
the long run, this may lead to a creation of truncated citizenship for
some undocumented immigrants who are entitled to specific welfare
state benefits but not to others.
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Homeless youths; a psychological enigma
M.H.R. Nuy

Homelessness is not a very large (about 0.2% of the Dutch population)
but certainly a very serious problem with roots in societal structures as
well as in personal courses of life. Although there is a wide spectrum of
care in The Netherlands, many homeless people keep their distance,
sometimes because of their long history of distrust, sometimes because
of the denial of their individual problems. Social research has taught a
lot about homeless people, but still their behaviour often remains a
psychological enigma. They want a 'normal life' but many of them
nevertheless remain in the circles of the street, or worse, keep hiding
themselves in inaccessible bombs. Self-exclusion follows the exclusion
of society, not because they don't want to find a way out, but because of
the necessity to survive. Vulnerable or fighting men, the tragedy of
social exclusion asks for an answer. This answer would not always or
exclusively have to be an answer of care: for some so called streetwise
homeless a quite normal lodging-house would be the best alternative.
The vulnerable ones do need at least outreaching care, not compulsory,
but should continuously be kept in contact with.
Homeless youths; draft of psychological developments
M.A.E. Thomeer and L. WC. Tavecchio

The development of homelessness in adolescents and young adults is
partially explained within the framework of attachment theory. The
relation between the quality of early parent-child interactions on the
one hand, and affective development as well as interpersonal relationships later in life on the other, constitutes one of the focal points of the
theory. In a group of homeless youths (n=108), data were gathered on
family background, parenting style, and experiences of separation and
loss. Also, data were obtained with respect to the presence and
influence of social support systems. Homeless youth data were
compared with data from two comparison groups and a control group.
One comparison group was composed of adolescents formerly in
residential care (n=85), the other comprised adolescents resembling
homeless youth in SES, educational level and working experience
(n=76). Finally, there was a large controlgroup of youth from the
'normal' population (n=1228). Results indicate that growing up in a
family with divorced parents, and especially a lack of parental
responsiveness - i.e. little warmth and care combined with much
control - should be regarded as decisive factors in the genesis of
homelessness in adolescents and young adults. It also appeared that the
existence of a social support system can act as a protective factor, and
thus play a role in preventing the development of homelessness.
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Helping them 'on-the way-back'; three (re)integration projects for
homeless youths
B. Bill and M.H. Glas

In The Netherlands about 4.300 youths in the age from 15 to 23 years
are homeless. In addition to these youths, about 25% of the young
people living in residential facilities run the risk of becoming homeless
when they drop out of these institutions: they usually don't have a
supporting social network and they lack social skills. For both groups
methods are developed to prevent further disintegration and to support
them to improve their position in society. In this article three of these
methods are presented. The methods focuss on the solution of material
and psychosocial problems; on creating substantial social support; on
empowerment; on enhancing social skills and on developing a plan for
the future. For a lot of participants these methods appear to be
successful. That is, these youngsters find their way back into society. For
mental handicapped and/or addicted homeless youths and for
youngsters with psychiatric problems, more specialized methods are
needed.
Homelessness and social exclusion
E Spierings

Social policy may unintentionally exclude social categories, and by this
process select new groups into the ranks of the vulnerable and the
needy. This is the case with homeless people. Care facilities in the
Netherlands do not fit the specific needs and interests of homeless
people. As a consequence, these people drift towards the edge of
society. They are considered a nuisance by many other members of
society. They 'cause' feelings of insecurity in the inner cities and in the
old neighbourhoods. This paper describes the social reach model as an
alternative model for organizing social provisions and care facilities.
The social reach model is not a model based on a standardised system,
but based on individual needs: provisions and facilities become tailor
made.
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Criminaliteitbestrijding onder Antillianen; obstakels en suggesties
drs. J.F. van Hu1st en drs. J.M.R. Schrfls
Justitiele verkenningen behandelde in
nummer 6, 1997, de integratie van
etnische minderheden. Antillianen ,
bleven echter buiten beeld. Dat is
opmerkelijk. lndien het aantal
vermeldingen gedurende de afgelopen
zeven jaar in kranten, radio- en
tv-programma's in verband met
overmatige criminaliteit een teken is
van falende integratie, geldt dat deze
bevolkingsgroep er beroerder voor
staat dan de wel behandelde groepen.
Elders, in Etnische minderheden en
criminaliteit (Leuw, 1997), wordt door
het WODC wel aandacht aan
Antillianen gegeven. Deze publicatie
verdient zowel lof als kritiek. De lof
betreft de behartigenswaardige
analyse van de gevoeligheden, de
dilemma's, de valkuilen en de
onbedoelde effecten die verbonden
zijn met het fenomeen zelf en het
onderzoek ernaar, met de interpretatie
van de onderzoeksresultaten en met
de beleidsopties. Kritiek past bij het
van Antillianen geschetste beeld. Leuw
bepleit gerichte buurtprogramma's
voor problematische woonbuurten met
veel allochtonen (1997, p. 5). Een
zinvolle suggestie die echter vanwege
het door Leuw geschetste beeld zal
stranden voor Antillianen.
Anders dan Van Niekerk, die zich in
het integratienummer van Justitiele
verkenningen richt op Surinaamse
Nederlanders en hen terecht niet met
Antillianen vermengt, presenteert Leuw
beide groepen als een minderheid van
Nederlandse staatsburgers die 'van
huis uit' het Nederlands beheersen

'min of meer vertrouwd zijn met de
Nederlandse mentaliteit', en 'deel
uitmaken van een westerse, i.c. de
(Latijns-)Amerikaanse wereld' (Leuw,
1997, pp. 32-33). Elk van deze
kwalificaties illustreert het kennisgebrek over 'de West' in wetenschap,
ministeries en beleid.
De Caribische gebieden
Caribische samenlevingen bestaan in
twee varianten, de lberische en de
West-Europese. Ze zijn gesegmenteerd, opgebouwd uit sociaal
gescheiden en naar huidskleur
onderscheiden bevolkingssegmenten,
en bevinden zich in de regio 'vanuit
het midden der Braziliaanse kust, door
de Guyana's, langs de Caribische kust
en door de Verenigde Staten, daarbij
de Westindische archipel insluitend'
(Hoetink, 1962, p. 4). Latijns-Amerika
is dus slechts gedeeltelijk Caribisch.
Caribisch zijn echter ook gebieden die
niet Latijns-Amerikaans zijn: de Deep
South in de Verenigde Staten, de
Britse eilanden in de archipel en zelfs
bepaalde delen van het Latijnse
continent. Caribisch staat dus los van
Latijns-Amerikaans. Suriname en de
Antillen hebben gemeen dat ze tot de
West-Europese variant behoren. De
couleurs locales zijn, door slavernij-,
taal-, godsdienst-, muziek-,
ontwikkelings-, en mentaliteitsverschillen zo divers dat migratie
tussen deze gebieden de migranten
onvermijdelijk integratieproblemen
brengt. Zelfs de Bovenwinden liggen

Hans van Hu1st is onderzoeker bij OKU Onderzoek & Advies te Utrecht en deed voor
diverse ministeries (Justitie, WVC, VWS, BiZa) onderzoek naar Antillianen in Nederland.
James Schrils is directeur van Forsa Zuid-Holland, een steunpunt voor Antillianen en
Arubanen.
De Antillianenproblematiek' in Nederland betreft eigenlijk voornamelijk Curacaoenaars.
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• niet alleen letterlijk maar oak cultureel
zo'n duizend kilometer van de
Benedenwinden. De eerste, en deels
oak Suriname, hebben een Engelse
inslag. De Benedenwinden geven een
Latijnser beeld, deels afkomstig van
het continent, maar tevens van een
inheemse bran, de sefardische joden.
Daardoor zijn ze echter nog niet
Latijns-Amerikaans in de betekenis die
gebruikt wordt voor het continent.
Suriname en de Antilien zijn, binnen
de West-Europese variant, dus
verschillende samenlevingen en zelfs
de Antilien vormen geen eenheid. Met
Latijns-Amerikaans heeft het allemaal
niets te maken. Leuw zet beleidsmakers dus op het verkeerde been.
Wordt in een buurtprogramma om de
doelgroep te bereiken slechts tumba of
merengue gespeeld, dan blijven
Bovenwinders en Surinamers weg, en
bij cablpso, Benedenwinders.
Taalverschillen
De taal is nog buiten beschouwing
gebleven. Oak daarin bestaan grate
verschillen tussen Boven- en
Benedenwindse Antillianen, die
respectievelijk Engels en Papiaments,
en Surinaamse creolen. die Sranan
Tongo als moedertaal hebben. Oat
Antilliaanse migranten het Nederlands
beheersen, stamt uit de jaren zestig en
is gebaseerd op studenten, maar
veranderde na de komst van de
volksklasse. Ondanks publicaties sinds
1969. ontbreekt in de Nederlandse
wetenschappelijke literatuur en
ministeries nog steeds elk besef van
wat Prins (1975) het 'onderwijsdrama'
noemde dat zich overzee voltrekt sinds
in 1936 het Nederlands de instructietaal werd. Mede daardoor is zowat de
helft van de bevolking functioneelanalfabeet. In Nederland komen
Antilliaanse kinderen onderin het
onderwijs alwaar dertig tot veertig
procent uitvalt (Veenman, 1994, p. 32).

De beroepsopleidingen kennen een
uitval van vijftig procent (Van Hu1st,
1994, p. 91).
Wederom moeten de Caribische
groepen warden onderscheiden. Het
Naderlands was in Suriname altijd
minder omstreden dan in de AntiIlen.
Tegenover het al in de vorige eeuw
thuis Papiaments sprekende blanke
segment in Curacao stoat de
Surinaamse volksklasse waar kinderen
bestraft warden die tegen hun ouders
Sranan Tango praten. Hierdoor spreekt
de Surinaamse volksklasse aanzienlijk
beter Nederlands dan de Antilliaanse.
Niet dat Surinaamse leerlingen geen
taalproblemen hebben, wel zijn die van
Antilliaanse aanzienlijk grater. Door
het onderwijsdrama spreekt look de
mediterrane tweede-generatie beter
Nederlands dan de meeste Antillianen.
Oak deze taalproblemen en -verschillen bernvloeden buurtprogramma's.
Een Nederlandstalige benadering kan
bij Surinaamse creolen goed
uitpakken, bij veel Antillianen niet.
Warden Antillianen met Surinaamse
creolen als 66n doelgroep benaderd,
dan zullen laatstgenoemden door hun
betere Nederlands domineren,
waardoor het latente Antilliaanse
wantrouwen tegen hen wordt
versterkt. Oat wantrouwen stamt van
overzee. Onder de buitenlanders die
op de Antilliaanse olie-industrie
afkwamen, bevonden zich Surinamers
die, beter opgeleid en beter
Nederlands sprekend, Antillianen van
de arbeidsmarkt verdrongen dan wel
hun superieuren werden. Oat wordt
hun (klein)kinderen, zo 'nodig; nog
steeds aangerekend.
Rasrelaties
Leuw heeft geen aandacht voor deze
en andere historische kwesties.
Hoewel hij spreekt van 'vanouds'
bestaande culturele tegenstellingen
met Nederland, ontbreekt elk
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historisch beset en introduceert hij in
plaats daarvan een vergelijkend
perspectief. Ook dat kan zinvol zijn,
maar waarom de Amerikaanse zwarte
lower class gekozen en niet Cook)
Caribische migranten in andere
post-koloniale moederlanden zoals
Engeland en Frankrijk? Die keuze, de
gelijkstelling van Antillianen met
Surinaamse creolen, en de stelling dat
de beide Caribische groepen zwart
zijn, bevatten grote terminologische en
analytische problemen.
Antillianen en Surinaamse creolen
mogen ook niet samengenomen
worden omdat Antilliaan' niet en
'creool' wel naar uiterlijke kenmerken
verwijst. , Een creool is van (gemengd-)
Afrikaanse origine. In de Antilien
bestaat, anders dan in Suriname, een
groot, inheems, blank segment.
Antilliaan' en 'cieoor vallen dus niet
samen. Antilliaan' en 'zwart' evenmin.
Zelfs niet 'creool' en 'zwart': talloze
creolen hebben een uiterst lichte
huidkleur, nochtans worden zij overzee
niet als blank beschouwd. Wat bedoelt
Leuw trouwens met 'zwart'? Een
eufemisme voor neger? Dat lost het
probleem niet op, want noch alle
Antillianen, noch alle creolen zijn
negers. Bedoelt hij de geuzenterm
zwart, waarmee vele niet-blanken zich
tooien? Dat geeft een nieuw probleem,
want de term verwijst dan naar een
verzetsideologie die lang niet alle
niet-blanken huldigen, zodat Leuw
slechts een selecte groep Caribische
migranten op het oog zou hebben,
hetgeen inconsistent is met zijn tekst.
Zijn analyse en terminologie zijn dus
ambigu zodat beleidsmakers zich er
maar beter niet op kunnen richten bij
het ontwikkelen van programma's.
Ook de keuze voor de Amerikaanse
zwarte lower class als vergelijkingsgroep is problematisch, want

impliceert een keuze voor Amerikaanse studies en de daarin
gebruikelijke black - white dichotomie.
Deze ontkent echter de sociale
werkelijkheid in Suriname en de
Antilien. In het gehele Caribisch
gebied, behalve in de Deep South,
bestaat de bevolking uit drie sociaal
gescheiden segmenten: negers,
blanken en kleurlingen. Hier kan niet
verklaard (zie daarvoor Hoetink, 1973,
pp. 14, 140) doch slechts gesteld
worden dat in de Deep South nooit
een kleurlingensegment ontstond en
dat dit zich theoretisch uitdrukt in de
Amerikaanse sociologie: heel lichte
kleurlingen worden, anders dan elders
in het Caribisch gebied, als black
aangeduid. Dit heeft analytische en
praktische consequenties. De seksuele
relaties tussen blanken en nietblanken krijgen in de West-Europese
variant nooit de formele status van een
huwelijk. In de lberische echter zijn
wel huwelijken tussen blanken en
lichte kleurlingen, maar niet tussen
blanken en negers; er is dus wel
degelijk racisme. Niet echter volgens
de Amerikaanse sociologie: in het
black - white schema zijn immers ook
lichte kleurlingen black (Hoetink, 1962,
p. 64). Het schema is dus te
ongevoelig om de sociale dynamiek
binnen Caribische groepen tussen
negers, blanken en kleurlingen te
analyseren. Beleidsmakers moeten
beseffen dat het inschakelen in een
buurtprogramma voor Antillianen van
blanke of zelfs lichtgekleurde
Antillianen als bruggenhoofd naar een
overwegend donker-negroIde
doelgroep spanningsvelden geeft. Dat
betekent overigens niet dat donkergekleurden probleemloos inzetbaar
zijn: er kunnen zich scherpe
spanningen voordoen die op klasse en

2 De term creool wordt in de Antilien trouwens niet gebruikt om personen die daar in
Suriname qua uiterlijk voor in aanmerking zouden komen, mee aan te duiden.
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daarmee verbonden ideologieen
gebaseerd zijn.
De kloof met Nederland
Leuw meent dat etniciteit zich binnen
de Caribische groepen yooral in de
lower class voordoet en, door een
sterke westerse orientatie minder in de
middle class of hoger. De Curacaose
geschiedenis leert ons echter anders.
De olie-industrie (1915) maakte
Curacao belangrijk on Nederland zond
daaram grate aantallen ambtenaren.
Daardoor kwamen de posities van
blanke protestanten, die de belangrijkste bestuursfuncties bekleedden on
samen met sefardische joden de
koloniale elite uitmaakten, onder druk
to staan. Hetzelfde gebeurde in het
onderwijs, de olie-industrie en andere
sectoren. Europese Nederlanders
kregen de hoogste lunches. Het leidde
binnen het blanke segment tot etnisch
verzet. De laatste blanke protestanten
die thuis nog Nederlands spraken,
gingen over op het Papiaments. In de
olie-industrie gebeurde iets dergelijks
oak anderaan de hierarchie: negers on
donkere kleurlingen moesten
concurreren tegen buitenlandse
arbeiders, on kwamen to werken ander
Europese Nederlanders en Surinamers.
Abs gevolg hiervan 'verenigden' de
afstammelingen van de voormalige
antagonisten, slaven en meesters, zich
ander de noemer landskind'. Het
etnisch cement was het Papiaments,
de moedertaal van alle Benedenwindse
Antillianen: blanken, kleurlingen en
negers. Al vole decennia bestaat in die
due segmenten gemeenschappelijke
weerstand tegen Europese Nederlanders, die gekarakteriseerd worden met:
visachtige kilheid, nieuwsgierig, niet
belangstellend, zakelijk on niet
emotioneel (Debrot, 1982, p. 5; Van
Dijke c.a., 1990, p. 257).
Zeker, in de middle on hogere klasse
is eon sterke orientatie op de westerse

cultuur, maar dat is, anders dan Leuw
beweert, goon enkele garantie tegen
etnische spanningen. Als andanks die
orientatie Europese Nederlanders
dominant blijven - door de thans
plaatshebbende 'herkolonisatie' van de
Antilien warden zij dear weer
dominanter dan zij sinds de Curacaose
volksopstand in 1969 waren - ligt het
tegendeel juist meer voor de hand,
zowel daar als hier.
Leuw schrijft dat Antillianen vertrouwd
zijn met de Nederlandse mentaliteit on
ziet hen daardoor dichter bij het
autochtone Nederland staan dan
mediterranen. Het is maar wat je
ander vertrauwd verstaat. Mediterranen hebben geen uit het verleden
stammende spanningen not
Nederland. Veal Antillianen daarentegen zijn al heel lang gekant tegen die
'vertrouwde' Nederlandse mentaliteit.
Etnische profilering bestaat in potentie
dan oak nog steeds waar zij begonnen
is: in het blanke Antilliaanse segment.
Om dezelfde redenen is oak onder
Surinaamse creolen de westerse
orientatie geen garantie tegen
etnische profilering in de middle class.
De participatie in Amsterdam
Zuid-Oost van Surinaamse creolen in
het zogeheten zwart beraad wijst daar
op.
Criminalitert
Leuws beschrijving van Antillianen (en
deels ook Surinaamse creolen) faalt in
empirisch en analytisch opzicht dus op
essentiele onderdelen en werpt
daardoor obstakels op voor beleid dal
bij doze bevolkingsgroep moot
aansluiten. Tot slot formuleren we
naast de reeds aangeduide, enkele
praktische richtlijnen. Eerst volgt eon
beknopt beeld van de criminaliteit en
maatschappelijke positie van
Antillianen.
De Antilliaanse criminaliteit illustreert
Leuws opmerking dat de relatie tussen
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etniciteit en criminaliteit vooral een
probleem is voor de minderheden zelf.
Circa een op elke acht tot negen
ge'immigreerde Antilliaanse jongeren is
op verdenking van een misdrijf
geverbaliseerd. 3 De andere bevolkingsgroepen bleven hierbij achter. Ook het
aandeel van meisjes was opvallend
hoger: een meisje op 2,4 jongens (Van
Hu1st en Bos, 1993, pp. 55 e.v.),
vergelijkbare cijfers werden ook recent
gevonden (De Jong e.a., 1997). Dat
Antillianen vijf procent van de
gevangenispopulatie vormen en
ongeveer een half procent van de
bevolking, onderstreept dat criminaliteit zwaar op deze bevolkingsgroep
drukt. Antillianen illustreren ook Leuws
stelling dat Velatieve) materiele
welvaart veruit de belangrijkste
determinant is van de relatie tussen
commune criminaliteit en etnische
minderheid' (Leuw, 1997, p. 17). Van
de vijf grootste bevolkingsgroepen
hebben zij relatief het minst arbeid en
het meest een bijstands- of
ww-uitkering als bron van inkomsten;
het gaat om bijna veertig procent van
de inkomens. Daardoor was het
gemiddeld inkomen lager dan van de
andere bevolkingsgroepen, hoewel
voltijdwerkende Antillianen na
Nederlanders de hoogste functies
innamen (Veenman, 1994, pp. 65 e.v.).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
zij meer dan de anderen onderhevig
zijn aan 'verschulding' (Wong en
Arends, 1992, p. 50). De hoge
criminaliteit onder vrouwen, veelal
kostwinner, valt zo in een kader.

Buurtgerichte projecten
We achten Leuws suggestie voor
buurtgerichte programma's zinvol
omdat de Antilliaanse bevolkingsgroep
weinig sociale cohesie kent. Net als
overzee houden succesvolle
Antillianen, uit alle drie segmenten,
zich ver van hun landgenoten aan de
arme kant van Nederland. De familieen onderlinge hulpnetwerken van de
Antillen zijn hier vaak geatomiseerd en
veel Antilliaanse jongeren zijn
'alleenstaand' en trekken van de ene
naar de andere tijdelijke opvang. Mede
daardoor is er sprake van een zeer
grote mobiliteit. Veel Antillianen zijn
daardoor moeilijk structureel
bereikbaar voor beleid en instanties
(Wagemans, 1996, p. 27; Van Hulst,
1997, p. 16).
De actuele situatie is zorgelijk, de
toekomst niet minder. De hoge
criminaliteit onder vrouwen, veelal
gezinshoofd, bedreigt hun gezinnen,
het beeld dat hun kinderen van hen
hebben, en mede daardoor de
opvoeding zelf.
Buurtgerichte programma's moeten de
sociale cohesie versterken en vooral
oog hebben voor de positie en de
mogelijkheden van vrouwen om hun
kinderen op te voeden. Daarbij moet
zeker ook aan opvoedingsondersteuning worden gedacht (Van
Hulst en Bos, 1993, pp. 131 e.v.).
Dergelijke programma's moeten ook
bevatten, dan wel geflankeerd worden
door, maatregelen ter opvang van
jongeren en nieuwkomers. Het gaat
niet alleen om onderdak, maar ook om
een lokatie waar actief aan hun
integratie gewerkt wordt, niet tot aan,
maar tot op de arbeidsmarkt.
Verplichte cursussen Nederlands, en

3 Dit cijfer is gebaseerd op HKD-gegevens uit de politieregio's Amstelland, Rijnmond en
Noord-Brabant West en de Registertelling van het CBS 1-1-1990 en betreft alleen
geImmigreerde Antillianen doordat in Nederland geboren Antillianen door de wijze waarop
het HKS registreert, niet kunneh worden gevonden.
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aandacht voor de sociale en culturele
vaardigheden, mogen daarbij niet
ontbreken.
Leuw lijkt buurtprogramma's te
prefereren haven individuele
begeleidingsprojecten. Zeker, een op
de Antilliaanse groep gerichte
integrale benadering is van groot
belang (Wagemans e.a., 1996), maar
niet voldoende. Voor Antillianen zijn
individuele begeleidingsprojecten
vanuit verschillende (praktijk)disciplines, gaintegreerd, onmisbaar en
moeten een plaats krijgen binnen de
groepsbenadering. Eon programma
waarin niet al van te voren beseft
wordt dat zowel de groepsgerichte als
de individugerichte dimensie zeal- veel
tijd en energie vragen, kan maar beter
niet van start gaan. Er zal rekening
mee moeten warden gehouden dat
programma's ondanks vereiste inzet
onvermijdelijk toch stuiten op
personen die hier te gronde gaan en
daarin hun directe omgeving
meenemen. Terug naar de AntiIlen lijkt
voor hen de enige humane oplossing,
moor datzelfde criterium vereist zulks
alleen to besluiten als er serieuze
voorzieningen zijn getroffen voor hun
reIntegratie in de Antilien.
In buurtprogramma's moot beset
bestaan van de sociale crisis in
Curacao en van de culturele bagage
die de volksklasse bij de migratie
meeneemt. Aileen dan ontstaat de
methodische attitude die nodig is am
bij de doelgroep aan to sluiten (Van
Hu1st, 1997).
De programma's moeten structureel
verbonden zijn met projecten voor
nieuwkomers en het onlangs in
Curacao opgerichte CVA - Mihe
Perspektiva dat erop gericht is
potentiele migranten in hun
besluitvorming over migratie te
adviseren en hen voor to bereiden
indien ze de overstap besluiten to
maken. Aangezien de migratie, mode
door de maatregelen die het IMF van

de AntiIlen eist, aan zal houden,
verdienen zulke dwarsverbindingen
eon hoge prioriteit.
Eon nieuwe onathankelijke beleidsinstantie
Hoewel hij zich daar niet over
uitspreekt, deelt Leuw bij buurtprogramma's waarschijnlijk eon
belangrijke rol toe aan ftleeDgemeenten. De ervaring van de afgelopen tien
jaar stemt treurig: gemeenten zijn
maar alto graag bereid am subsidies
voor hun problematische Antillianen te
ontvangen, maar nog moor am daar
zoveel mogelijk eon algemene
bestemming aan to geven, met als
gevolg dat geslaagde projecten voor
de Antilliaanse bevolkingsgroep ens
onbekend zijn; dat geldt oak voor de
negen (deel)gemeenten die zich
binnen de VNG 'verenigd hebben am
de Antillianenproblematiek' to
reduceren. In trefwoorden zijn de
problemen van het afgelopen
decennium: onvoldoende financiele
basis, onduidelijkheden in de
verantwoordelijkheidsstructuur,
afspraken die door relevante instanties
niet warden nagekomen, afwachtendheld, afhoudendheid en vrijblijvendheid, verkokering en sectorale aanpak,
ontbreken van empowerment- beleid
(Steijlen, 1988, III/2; Wagemans e.a.,
1996; Van Hulst, 1997, p. 205).
Bovendien: de Antillianenprablematiek'
overschrijdt het individuele gemeenteniveau. Het is een Koninkrijksprobleem. Hoezeer oak het Nederlandse beleid het probleem doet
voortduren, de fundamentele oorzaak
ligt overzee, met name in Curacao. De
instelling van de Task Force Antilliaanse
jongeren in 1992 door de regeringen
van beide rijksdelen, was eon eerste
uitdrukking van groeiend besef van die
over zee reikende dimensie. De
problemen op Curacao zijn echter zo
gigantisch dat de eerstkomende
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decennia geen wezenlijke veranderingen verwacht mogen worden.
Nederland zal, ook als het beleid hier
optimaal wordt, via de migratie van de
sociaal kwetsbare volksklasse dus nog
lang met de problematiek geconfronteerd worden. Daarom schiet de aan
genoemde Task Force toegemeten
ruimte te kort: de beleidsinspanning
werd te exclusief overzee gelegd. Er
ontbreekt een politiek onafhankelijke
instantie met overzicht van de
problematiek 'daar' en 'hier', van de
specifieke vraagstukken die zich
daarbij voordoen en van acties en
onderzoek, die noodzakelijk zijn om
oplossingen te ontwikkelen. Een
instantie ook die erop ingericht is om
het beleid 'daar' en 'hier' wederzijds af
te stemmen, te coOrdineren en te
sturen (met oog voor de ruimte die het
Statuut daartoe bled°. Wat Nederland
betreft, niet tot aan het gemeenteniveau, maar tot in de praktijk van
concrete projecten in gemeenten.
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De overgang van het Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken naar Binnenlandse Zaken, het
ministerie dat het minderhedenbeleid
moet coordineren, is een uitgelezen
mogelijkheid om de bedoelde instantie in te stellen. Daarbij mag niet
voorbijgegaan worden aan de vraag
hoe expertise en mogelijke inbreng
van andere departementen . met
betrekking tot Antillianen en Arubanen
een plaats kunnen krijgen en hoe
voorkomen kan worden dat deze
expertise en inbreng, en daarmee ook
de problematieken van deze
migranten, worden overstemd door de
ruis van interdepartementale
spanningen.
lndien zo'n instantie achtervvege blijft,
is elk afzonderlijk project weggegooid
geld, verspilde energie en onethisch
vanwege de onterecht gewekte hoop
op verbetering van het perspectief van
de Antilliaanse en Arubaanse
volksklasse.
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randgroepvormingsprocessen ender
Antilliaanse jongeren in AmsterdamZuidoost
Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam (ASC)/Gemeente
Amsterdam (afd. Jeugdzaken en
Bestuursinformatie/POM), 1988
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Task Force Antilliaanse Jongeren
Beleidsnota 1993-1997
Den Haag, Ministeries van Justitie en
BiZa; Rijswijk: Ministerie van VIA/C;
Curacao: Task Force Antilliaanse
Jongeren, 1993
Veenman, J.
Participatie in perspectief; ontwikkelingen in de sociaal-economische positie
van zes allochtone groepen in
Nederland
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum/
Koninklijke Vermande, 1994
Wagemans, N.C.
Meer dan een reden van bestaan
Delft, Stichting Forsa Zuid-Holland,
1996
Wagemans, N.C., J.M.R. Schrils e.a.
Alle doornen hebben rozen; over
integrale categoriale projecten voor
kansarme Antillianen en Arubanen
Delft, Stichting Forsa Zuid-Holland,
1996
Wong, RA, J. Arends
SAAM-groepen in de bijstand; eon
exploratief onderzoek naar de
financieel-materiele en uitstroomproblematiek van Surinamers,
Antillianen, Arubanen en Molukkkers in
de bijstand
Den Haag, VUGA, 1992
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschappelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:
1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);
2. Producten en diensten;
- overzicht en uitgebreide samenvattingen van de nieuwste rapporten;
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiele verkenningen;
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
- jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
- elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprograMmering van justitie
1997-1998);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);
In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (lopend
onderzoekbestand en literatuurbestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestelmogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficient leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk
(e-mail: informatiedesk@wodc.
minjust.n1).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
Ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel. 070-3706553
fax. 070-3707948
e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1

WODC -Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave)
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructureerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangeniswezen en reclassering.

Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatievoorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
Ministerie van Justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
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de rechterfijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en pofitie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voortvloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht ward gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en warden getest on de
problemen rand de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeenonderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
Internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er oak termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom random
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrele Bibliotheek van het Ministerie
van Justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiele lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.

Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel. 070-3706553
Email: c.netburg@wodc.minjust.n1
bestelwijae:
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,per ex.
Bestelwijze:
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind)
Fax. 070-3707948
Email: infodesk@wodc.minjust.n1
Themanummers JustitiOle
verkenningen
Regelmatig warden, bij voorbeeld ten
behoeve van het ondervvijs, grate
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
theme's die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact warden opgenomen. Oak
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekondigde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV2, 1998, meat 750 jaar Grondwet
JV3, 1998, april: Accountants
JV4, 1998, mei: Het verhoor
JV5, 1998, juni: Straftoemeting
Congressen
Second world conference on new
trends in criminal investigation and
evidence
After the tremendous succes of the
First world conference in december
1995 in The Hague (under the
auspices of INREP, The royal
Netherlands Academy of Arts and
Sciences, the Dutch Academy of the
Judiciary and the Dutch Ministry of
Justice) it has been decided to
organise a Second world conference,
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december 1999, in Amsterdam. During
this conference plenaries and
workshops will be held about, inter
alia: strategies of investigation; the
nature of human inference; comparative criminal law, procedure, evidence;
new techniques in criminal investigation, for instance DNA comparison &
voice print comparison; evidence in
organized crime cases; reliability of
personal evidence (confessions,
testimony, expert's opinions); witness
protection; vulnerable witnesses;
theories on evidence; criminalistics of
today; forensic accountancy; proof or
risk; argumentation theorie. If you are
interested in obtaining in due course
(1998) the first announcement, please
send your name, address, phone and
fax number to: INREP, Universiteit
Leiden, Vakgroep criminologie, t.a.v.
mw. J. Holthuis en mw. R.K. Rustige,
Postbus 9520, 2300 RA Leiden.
Tel: 071-5227531/528/518.
NJB-Salon voor de Magistratuur
Tijdens deze bijeenkomst zal het
rapport van de commissie Leemhuis
over de toerusting en organisatie van
de zittende magistratuur centraal
staan. In dat rapport zijn aanbevelingen gedaan over de vraag of er een
Raad voor de Magistratuur moet
worden ingesteld en zo ja welke taken
aan een dergelijke raad moeten
worden toebedeeld, hoe de raad moet
worden samengesteld en hoe zijn
activiteiten zich moeten verhouden tot
de ministeriele verantwoordelijkheid.
Op de bijeenkomst zullen optreden
prof. mr. H. Franken (hoogleraar
rechtsencyclopedie en informatiecarecht aan respectievelijk de RUL en de
RUG) en mr. F.F. Langemeijer (A-G bij
de Hoge Raad). De discussie na afloop
van de inleidingen staat onder leiding
van mr. J.M. Polak, oud-staatsraad en
erevoorzitter van het NJB.
Datum: Vrijdag 6 maart 1998, 14.30u.
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Plaats: Wolters Kluwergebouw, Plein
26, Den Haag
lnlichtingen: mr. Caroline Lindo, tel.:
070-3617123.
De nieuwe Wet particuliere
bevelligingsorganisaties en recherchebureaus
Per 1 maart 1998 treedt naar alle
waarschijnlijkheid de nieuwe wet in
werking. Deze wet vervangt de Wet op
de weerkorpsen en de particuliere
beveiligingsorganisaties en stelt
nieuwe regels omtrent onder andere:
de vergunningverlening, een
klachtenregeling, bestuurlijke boetes,
de verantwoordelijkheid van de
reguliere politie, taakafbakening
particuliere sector en politie,
enzovoort. Lezingen: 'De nieuwe Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus in hoofdlijnen' (mr.
R. Tenge, Ministerie van Justitie);
'Toezicht' (C.K. Bakker, Korpschef
Regiopolitie Gelderland Midden,
portefeuillehouder Basispolitiezorg
Raad van Hoofdcommissarissen);
'Deskundigheid van de branche' (J.
Pauw, voorzitter Centrale Examencommissie SVPB). Deelseminars:
'Samenwerking politie en securityactoren (ing. H.C.A. Duijndam,
Post-HBO Security-Management 'De
Haagse Methodiek'); 'Technische
eisen/certificering' (Ing. H.J.N.M.
Laanen, Directeur Nationaal Centrum
voor Preventie); 'De betekenis van de
nieuwe wet' (dr. C.D. van der Vijver,
Directeur Stichting Maatschappij
Veiligheid en . Politie).
Datum: woensdag 18 maart 1998,
10.00u.
Plaats: Congrescentrum De Reehorst,
Ede
lnlichtingen: mw. S. Schouten,
030-6984222.
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Symposium corporate governance
Het Onderzoekscentrum Onderneming
& Recht (00&R), een samenwerkingsverband van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de KUN en
ABN Amro Bank NV, De Brauw
Blackstone Westbroek, Clifford Chance,
Loeff Claeys Verbeke, Nauta Dunlh,
PeIs Rijcken & Droogleever Fortuijn,
Shell Internationale Petroleum
Maatschappij BV en Stibbe Simont
Monahan Duhot, zal een bundel
presenteren waarin reacties zijn
opgenomen naar aanleiding van het
Rapport van de Commissie Peters
inzake Corporate Governance. Aan
deze bundel werkten mee prof. mr .
F.H.J.J. Andriessen, prof. dr. J. Bouma,
prof. dr. J.C.A. Gortemaker RA, prof.
mr. S.C.!! Kortmann, de hoer J.
Stekelenburg, mr. A. Timmermans en
prof. dr. J.J.A. Vollebergh. Op het
middagsymposium dat zal warden
geopend door mr. W. Sorgdrager,
zullen onder anderen spreken: prof. dr.
A.W.A. Boot (hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiele
markten UvA: 'Corporate governance;
een gemiste kans?') en prof. mr. &E.
Eisma (advocaat De Brauw Blackstone
Westbroek, Den Haag; bijzonder
hoogleraar bank- en effectenrecht,
Rijksuniversiteit Leiden: 'Haalt het
structuurregime de volgende eeuw?').
Datum: 1 april 1998, 13.45u.-17.30u.
Pleats: wordt nader bekend gemaakt
lnlichtingen: Anke van Os en Esther
Covers, tel.: 024-3612022 en
024-3612256.
Kinderen beschermen: dat doen we
toch semen!
De relatie tussen jeugdbescherming
en andere sectoren zoals jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg
en jeugdmaatschappelijk werk is
momenteel veelvuldig onderwerp van
gesprek. De betrokken organisaties
zijn niet altijd in staat cm minderjarigen op te vangen of de bescherming
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van de kinderen te garanderen. Dit
kan leiden tot schrijnende situaties
waarbij jongeren van de regen in de
drup en uiteindelijk in de goot terecht
komen. De verhouding tussen het
vrijwillige en gedwongen karakter van
de hulpverlening en de verschillende
wijzen waarop naar de positie van het
kind wordt gekeken zijn thema's veer
discussie over de manier waarop
samenwerking nu gestalte meet
krijgen. Cultuurverschillen en de
daarop gebaseerde wederzijdse
beeldvorming spelen daarbij een rol.
Het doe van het congres (georganiseerd door de Raad voor de
Kinderbescherming en het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn) is
kindgericht denken te bevorderen en
samenwerking te stimuleren tussen
diegenen die uit hoofde van hun
beroep met ouders en kinderen te
maken hebben. De rode dread van het
congres is de vraag 'Worden kinderen
in Nederland goed beschermd?' De
dag is onder andere bedoeld veer
professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg, kinderopvang,
jeugdhulpverlening, jeugdbescherming,
het maatschappelijk werk, ondenivijs
en voor functionarissen in de
rechterlijke macht, het openbaar
ministerie en de politic.
Datum: 7 april 1997
Pleats: Ede
Inlichtingen: NIZW/Cursus- en
congresbureau, tel.: 030-2306655.
Sociaal-wetenschappelijke studiedagen
en markt veer lopend onderzoek
Onderzoeksscholen en grote
onderzoeksinstellingen op het terrein
van de sociale wetenschappen
benunen de markt om het work van
hun onderzoekers te presenteren aan
het wetenschappelijke forum. Anderen
gehruiken de studiedagen on verslag
uit te brengen over hun recente
onderzoek, on redacties van
tijdschriften to attenderen op hun
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werk, en om reacties van collega's te
krijgen op nieuwe inzichten en
voorstellen. Bezoekers krijgen de kans
om in vogelvlucht een beeld te krijgen
van lopend onderzoek, nieuwe
toepassingen en nieuwe thema's. Tal
van spraakmakende artikelen kwamen
voort uit papers voor de studiedagen.
De plenaire sessie op donderdagochtend is gewijd aan een gesprek
tussen geleerden van drie generaties:
prof. dr. A.J.F. Kobben, prof. dr. S.
Stuurman en prof. dr. G.B.M.
Engbersen. Op vrijdagmiddag is de
grote zaal van de Rode Hoed het
toneel voor discussies over de relatie
tussen de sociale wetenschap en
andere disciplines. Gespreksleider is
prof. dr. W.G.J. Duyvendak. Een deel
van de papersessies wordt besteed
aan presentaties van onderzoek van
de belangrijke onderzoeksinstituten.
De overige sessies worden verdeeld in
hoofdstromen met als voorlopige
indeling: arbeid en organisatie,
onderwijs en opvoeding, milieu en
natuur, ruimtegebruik, methodologie,
welzijn en gezondheid, emancipatie,
bestuur en beleid, cultuur en identiteit,
etnische minderheden, gezin en
andere leefvormen, ouderen, moraal
en recht.
Datum: donderdag 16 en vrijdag 17
april 1998
Plaats: De Rode Hoed en het gebouw
van de Hogeschool Katholieke
. Leergangen aan de Keizersgracht,
Amsterdam
Inlichtingen: Maryke Borghardt,
020-5270629.

various sectors concerned, such as:
road traffic injury control; safety at
work; home and leisure safety; sports
injury prevention; prevention of
intentional violence; prevention of
suicide. The conference theme Building
partnerships for safety promotion and
accident prevention provides a
framework for participants throughout
the world to share experiences in
developing, promoting and evaluating
national and local policy programmes
and their implementation in legislation
and enforcement, in standards and
regulations, and in education and
information campaigns. Throughout
the conference programme,
intersectoral and interdisciplinary
synergy will be ensured in the various
dimensions and angles of perspectives, in order to: connect science with
policies and injury prevention; learn
from experiences in the various areas
of interest, such as injuries related to
violence, traffic, work, sports and
products; connect various disciplines
involved: behavioral sciences,
engineering, ergonomics, statistics,
public health, etc.; link together the
relevant instruments for prevention:
surveillance and monitoring, legal
interventions, enforcement and control,
environmental changes, education and
information. .
Datum: 17-20 mei 1998
Plaats: RAI, Amsterdam
Inlichtingen: Van Namen & Westerlaken
Congress Organization Services, Pb.
1558, 6501 BN Nijmegen, Fax:
024-3234471.

Injury prevention and control
The fourth world Conference will
stress the need for building an.
international community for injury
control management, sharing
experiences in the different countries
and regions all over the world. It will
also encompass a rich variety of
knowledge and experience in the

The sixth international conference on
ethics in the public seivice; integrity at
the public-private interface
Datum: 8-11 juni 1998
Plaats: Congrescentrum De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
Inlichtingen: Secretariaat EPS, Postbus
392, 7400 AJ Deventer, tel.: 0570667468.

Literatuuroverzicht

Algemeen Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
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 aangevraagd. Wij attenderen u erop dal
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 warden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te
leen warden gevraagd. Tijdschriftartikelen kunnen in beperkte mate
tegen vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden tot
de Informatiedesk van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53.
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Algemeen
1
Best, J., M.M. Hutschison
The gang initiation rite as a motif in
contemporary crime discourse
Justice quarterly, 13e jrg., nr. 3, 1996,
pp. 383-404
Mensen leven - zo menen constructionisten en taalfilosofen - in een door
taal en woorden gevormde werkelijkheid. In deze talige wereld zijn het niet
zozeer de feiten als wel de woorden
en de zinnen waarmee over deze
feiten wordt gedacht, gesproken of
geschreven, die de werkelijkheid
scheppen en bepalen. De auteurs
vatten Image op als een uitdrukking,
een manier van zeggen om een
bepaald sociaal probleem aan te
geven, bij voorbeeld 'de initiatieriten
am lid te worden van een criminele
groep'. Dit zijn handelingen (meestal
het begaan van criminele of deviante
gedragingen) die aspirant eden
moeten begaan om toegang te krijgen
tot de groep. De manier waarop
mensen over het motief denken en
praten is bepalend voor de definitie
van het sociale probleem en aanpak.
De auteurs vergelijken drie gebieden
(arena's) waarin over deze riten
uitspraken worden gedaan: populaire
volksverhalen, krantenartikelen en
wetenschappelijke artikelen. In de
volksverhalen worden de criminele
initiatieriten beschreven als vreselijke
misdrijven, in kranten als mogelijke
verklaring van onopgeloste misdrijven,
en in wetenschappelijke verhandelingen alt een proef om het karakter te
testen. Verder zeggen de auteurs dat
vanuit de delinquent bekeken in de
rite zijn overgang van respectabiliteit
naar deviantie manifest wordt
gem aakt.
•
Met literatuuropgave.
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Strafrecht en strafrechtspleging
2
Applegate, B.K., F.T. Cullen
Assessing public support for
three-strikes-and-you're-out laws;
global versus specific attitudes
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 4,
1996, pp. 517-534
De afgelopen jaren hebben veel
Amerikaanse staten three strikes and
you're out-wetgeving geIntroduceerd.
Op grond van dergelijke wetten
worden plegers van drie ernstige
misdrijven verplicht tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld,
zonder recht op vervroegde invrijheidstelling. Beleidsmakers baseren zich
daarbij op de brede publieke steun
voor dit soon wetgeving. De auteurs
hebben onderzocht of deze steun niet
vooral een globale visie van het
publiek weergeeft, tervvijI in concrete
gevallen een meer gematigde
strafrechtelijke reactie wordt
voorgestaan. Hiertoe werd vierhonderd
inwoners van een stad in Ohio een
schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Uit
de antwoorden op globale vragen
bleek dat maar liefst 88% voorstander
was van three strikes and you're
out-wetgeving. Als echter 16 concrete
gevallen werden voorgelegd waarin
dergelijke wetgeving van toepassing
zou zijn, verdween deze steun. Slechts
17% was in die specifieke gevallen
nog voorstander van een verplichte
levenslange gevangenisstraf. Daar
komt bij dat de meeste respondenten
aangaven geen rigide toepassing van
de three strikes and you're outwetgeving te willen, maar dat rekening
wordt gehouden met bijzondere
omstandigheden. Kortom, volgens de
publieke opinie moet de wetgeving
waarbij verplicht levenslange
gevangenisstraffen wordt opgelegd,
alleen de meest ernstige delicten
betreffen en ruimte laten voor een

flexibele toepassing door de
verantwoordelijke autoriteiten.
Met literatuuropgave.
3
Bukowski, A.
Benachteiligung im Jugendstrafvollzug?
Zur subjektiven Perspektive tiirkische
Insassen
Zeitsch rift fur Strafvollzug und
Straffelligenhilfe, 45e jrg., nr. 4, 1996,
pp. 225-233
Dat niet-Duitsers in Duitsland in het
algemeen in het nadeel zijn ten
opzichte van Duitsers valt niet te
ontkennen: Men kan zelfs stellen dat
bepaalde nadelen pas de status
'buitenlander' definieren. Dit geldt
zeker ook voor jeugdige Turken.
Daarbij wordt deze groep nog eens
bijzonder negatief door de Duitse
bevolking benaderd, hetgeen van
invloed is op hun dagelijks handelen.
In dit artikel wordt nagegaan in
hoeverre deze negatieve benadering
ook in het strafrecht geldt. De
levenssituatie van een gedetineerde
kent talrijke nadelen in vergelijking
met de rest van de bevolking. De
voltrekking van een jeugd- of
vrijheidsstraf betekent voor de
gevangene niet alleen dat hij niet
!anger zelf kan bepalen waar hij
verblijft maar ook een groot aantal
andere deprivaties. Nagegaan wordt of
Turkse gevangenen aan extra
belastingen of benadeling zijn
blootgesteld en of zij de algemene
deprivaties die inherent zijn aan het
gevangenisleven als belastender
ervaren. Dit onderzoek beperkt zich
daarbij tot Turkse jongeren die in de
Bondsrepubliek zijn geboren.
Geconcludeerd wordt dat, ondanks alle
aanwijsbare verschillen tussen de
situatie van Turkse en Duitse
gedetineerden, het gevoel benadeeld
te worden niet automatisch optreedt.
Dit blijkt afhankelijk van de individuele
persoonlijkheid, de vooraf opgedane
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ervaringen en de positie in de
gevangenis. Een zeer belangrijke rol
hierbij speelt of de gedetineerde de
schuld voor eventuele benadeling
alleen hi] de Duitsers zoekt dan wel de
Turkse bevolking hiervoor mede
verantwoordelijk acht.
Met literatuuropgave.
Criminologie

tionaliseerd als de opvatting dat de
Bijbel letterlijk moet worden verstaan.
De onderzoeker ziet het conservatieve
protestantisme als de sociale
beweging die verantwoordelijk is voor
de verschuiving in het publieke debat
over de preventie van misdaad in de
richting van onschadelijkmaking door
langdurige opsluiting.
Met literatuuropgave.

4
Cony, T.R.

5
Decker, S.H.

Conservative protestantism and the
perceived wrongfulness of crimes; a
research note

Collective and normative features of
gang violence

Criminology, 34e jrg., nr. 3, 1 9 9 6, PIT
453-464
Verslag wordt gedaan van eon
onderzoek naar de relatie tussen
conservatief protestantisme en de
mate waarin delicten worden gezien
als slecht. Daarbij wordt aangesloten
op een recent onderzoek van Warr.
Deze ontdekte bij de analyse van zijn
onderzoeksresultaten dat or een groep
bestond van mensen die geen
onderscheid maken. Doze nondiscriminators beoordeelden een zeer
uiteenlopende reeks van delicten in
gelijke mate als verkeerd. Hoewel hi]
geen maat voor religieuze betrokkenheld had gebruikt, veronderstelde Warr
op grond van het geschreven
commentaar van de respondenten, dat
dezen gebruik maakten van religieuze
overtuigingen bij de morele evaluatie
van delicten. Omdat de protestantse
theologie geneigd is moraliteit
categorisch te bezien, zonder gradaties
aan te brengen tussen de extremen,
wordt in het onderhavige onderzoek
verondersteld dat de respondenten die
het protestantisme het sterkst zijn
toegedaan het minste onderscheid
maken in de morele veroordeling van
delicten. Deze hypothese wordt sterk
ondersteund door de resultaten van
het onderzoek. Daarbij word
conservatief protestantisme geopeira-

Justice quarterly, 13e jrg., nr. 2, 1996,
pp. 243-264
In dit artikel wordt verslag gedaan van
een onderzoek naar het geweldgebruik
van bendes, in het bijzonder de
mechanismen en processen die de
verspreiding en escalatie van
bendegeweld verklaren. Op grond van
dit ondertoek in St. Louis in de
Verenigde Staten waarin bendeleden
werden geinterviewd over hun
betrokkenheid bij de bende, komt de
auteur tot de volgende conclusies.
Bendegeweld is een afspiegeling van
de organisatorische en normatieve
structuur van de bende. Het geweld
dat uitgeoefend wordt door bendes
veivult een belangrijke symbolische
functie en heeft vaak een ongeorganiseerd karakter. Bendegeweld maakt
deel uit van een zichzelf versterkend
collectief proces van het dreigen met
geweld en lokt nieuw geweld uit.
Tegelijkertijd fungeert het daadwerkelijk uitoefenen van geweld vaak als
vergelding voor eerder (dreigen met)
geweld door rivaliserende bendes.
Verder speelt geweld een belangrijke
rol in het vergroten van de onderlinge
cohesie. Tenslotte wijst de auteur op
een laatste functie van geweld binnen
een bende. Als het bendegeweld
binnen eon bende de heersende
groepsnormen overschrijdt, kan dit
leiden tot het uiteenvallen van de
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bende in kleinere groepen of het
vertrek van individuele bendeleden.
6
Fiftal Alarid, L, J.W. Marquart e.a.
Women's roles in serious offenses; a
study of adult felons
Justice quarterly, 13e -jrg., nr. 3, 1996,
pp. 431-454
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de rol die vrouwen
spelen bij het plegen van delicten:
spelen zij een dominante rot als leider
of is hun rot secundair. Ter beantwoording van die vraag zijn 104 vrouwen
ondervraagd die waren veroordeeld
wegens ernstige misdrijven (felonies).
Aan de hand van open vragen werd
nagegaan welke percepties vrouwen
hadden van hun betrokkenheid bij het
delict en in welke mate mannen hun
algehele betrokkenheid bij crimineel
gedrag hadden beInvloed. Uit de
onderzoeksgegevens bleek dat een
groter deel van de Afro-Amerikaanse
dan van de Angelsaksische en
Spaanstalige vrouwen een primaire of
aan mannen gelijkwaardige rol
speelden bij het plegen van delicten.
Slechts een klein deel der ondervraagde vrouwen pleegde alleen
delicten als roof, rijden onder invloed,
fraude en diefstal. Maar niet typische
vrouwelijke misdrijven zoals roof,
inbraak en drugshandel werden
meestal gepleegd met manlijke
medeplichtigen die de vrouwen
toegang hadden verschaft tot de
deviante netwerken. De auteurs
concluderen dat sexesegregatie niet
alleen bestaat in de gewone
samenleving, maar ook - nog steeds binnen de ongeorganiseerde
straatcriminaliteit. Niettemin
constateren zij dat vrouwen een
onafhankelijker en actievere rot zijn
gaan spelen in de straatcriminaliteit.
Met literatuuropgave.
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7
Kirschner, D., L Nagel
Catathymic violence, dissociation, and
adoption pathology; implications for the
mental status defense
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
40e jrg., nr. 3, 1996, pp. 204-211
In gevallen van plotseling gewelddadig
gedrag dat, schijnbaar zonder
aanleiding, wordt vertoond door een
verdachte die als kind werd
geadopteerd, kan er aanleiding zijn om
de persoon in kwestie als verminderd
toerekeningsvatbaar te beschouwen bij
de verdediging, zo stellen de
onderzoekers. Hierbij zal men zich
specifiek moeten richten op de
mogelijke aanwezigheid van een
dissociatie-stoornis, waarbij het
verband tussen denken en voelen
verstoord is. Adoptie kan een
aanwijzing zijn voor zowel de mentale
gesteldheid van de verdachte ten tijde
van het misdrijf, als voor de
psychopathologie die leidde tot het
gewelddadige gedrag. In deze gevallen
wordt wet gesproken van een
'catathymische crisis' welke leidt tot
een eenmalige, op zichzelf staande,
onverwachte gebeurtenis, waarbij
sprake is van gewelddadig impulsief
gedrag. Aan de hand van voorbeelden
uit de literatuur en praktijkervaringen
komen de auteurs tot de conclusie dat
er inderdaad sprake kan zijn van een
'cumulatief trauma' bij een klein aantal
geadopteerden, dat zorgt voor
onrealistische fantasieen ten aanzien
van de natuurlijke ouders en leidt tot
dissociatie ten aanzien van delen van
de eigen persoonlijkheid. Hierbij
spelen gevoelens van woede ten
opzichte van de adoptie-ouders en de
natuurlijke ouders een rot. Echte of
gevoelde afwijzing kan aanleiding
geven tot woede-uitbarstingen, die
soms uitmonden in moord.
Met literatuuropgave.
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Lupsha, P.A.
Transnational organized crime versus
Nation-State
Transnational organized crime, 2e jrg.,
nr. 1,1996, pp. 21-49
'... de door Chinese illegalen in NapeIs
geproduceerde Franse namaakparfum, in flesjes gefabriceerd organs
in Spanje net nep-Chanel parfum
gemaakt in Mexico en verpakt in
goudkleurige verpakkingen met in
Belgie geprinte etiketten1 Met andere
woorden. de georganiseerde misdeed
krijgt steeds moor een transnationaal
karakter, een gegeven waarvan de
autoriteiten steeds meer doordrongen
raken. Snelle transportmogelijkheden,
evenals toegang tot meerdere
identiteitsbewijzen en makkelijke
grensoverschrijdingen zorgen ervoor
dat criminelen wereldwijd kunnen
opereren zonder contact met het
achterland (Palermo, Moskou en
dergelijke) te verliezen. Dit is op zich
niet een nieuw fenomeen. maar wat
wet een actueel probleem is, is dat de
georganiseerde misdaad over
(financiele) middelen beschikt die
voorheen alleen ter beschikking
stonden aan de 'nation-states'.
Hierdoor is de georganiseerde
misdaad in staat om de stabiliteit van
bepaalde landen te ondermijnen en
overheden te corrumperen. Het komt
steeds vaker voor dat in zwakke staten
criminele hendes de taken van de
overheden overnemen, zoals bij
voorbeeld de war lords in Somalie. In
het anikel wordt ingegaan op de
machtsmonopolies, het marktmechanisme en de evolutie van de
georganiseerde misdaad. In een
illustratie wordt een interessante
schematische weergave gegeven van
een ontwikkeling van traditionele
misdrijven tot strategische overnames
door de georganiseerde misdaad. De
auteur meent ten slotte dat het aan de
overheden is am met een analyse to
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komen van de dreiging die uitgaat van
de misdaad en daar vervolgens op te
anticiperen.
9
Martin, S.E.
Investigating hate crimes; case
characteristics and law enforcement
responses
Justice quarterly, 13e jrg., nr. 3, 1996,
pp. 455-480
Hate crimes oak wet biass crimes
genoemd, worden begaan uit haat en
vooroordeel tegen mensen die
behoren tot minderheden. Om de aard
van doze misdrijven nader to
onderzoeken deed de auteur eon
onderzoek in twee regio's waar enders
dan in de meeste jurisdicties in de VS
een systematische aanpak wordt
gehanteerd. In de stad New York is
eon speciale eenheid, de BIIU (Bias
Incident Investigating Unit), in het
leven geroepen. In Baltimore County
benadert de politie misdrijven vanuit
het community policing model. De
door de auteur onderzochte dossiers
van de B111.1 (N=700) besloegen de
periode 1987 en 1988; die van
Baltimore County (N=700) de periode
1982-1988. De auteur hanteerde eon
vergelijkende onderzoeksmethode
waarhij elk haatmisdrijf werd
vergeleken met een vergelijkbaar
niet-haat-misdrijf dat plaats had
gevonden in dezelfde huurt in dezelfde
week. Ook hield zij persoonlijk
interviews met politie on slachtoffers.
In het welvarende Baltimore County
kenmerken haatmisdrijven zich door
vandalisme en vernielingen, in de
drukke straten van New York nernen
haatmisdrfiven de vorm aan van
geweldpleging on pesterijen. De
opsporingsactiviteiten in New York
waren succesvol: het aantal arrestaties
vergeleken met andere misdrijven was
hoop. In Baltimore County bleek het
opsporingsbeleid ook succesvol to zijn,
maar minder den in New York. In
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Baltimore County wordt vooral de
nadruk gelegd op het verzamelen van
informatie ten behoeve van de politie
en ook op ondersteuning van
slachtoffers, minder nadruk valt op het
arresteren van daders. Het beeld dat
de media van haatmisdrijven scheppen
is, door het accent op het sensationele, niet in overeenstemming met de
werkelijkheid.
Met literatuuropgave.

10
Piquero, A., S. Tibbetts
Specifying the direct and indirect
effects of low self-control and
situational factors in offenders' decision
making; toward a more complete model
of rational offending
Justice quarterly, 13e jrg., nr. 3, 1996,
pp. 481-510
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek ter toetsing van een
verklaringsmodel voor crimineel
gedrag (i.c. winkeldiefstal en rijden
onder invloed). Dat model bestaat uit
een synthese van de zelfcontroletheorie en de rationele keuze-theorie.
De auteurs sluiten aan bij het werk
van Nagin en Paternoster die naar
aanleiding van hun onderzoek hebben
benadrukt dat de zelfcontrole- en de
rationele keuze-theorie in samenhang
met elkaar zouden moeten worden
getoetst. Zij zelf ontdekten dat
verschillende variabelen van beide
theorieen directe invloed hadden op
crimineel gedrag. Het onderhavige
model is sterk gespecificeerd en heeft
de bedoeling niet alleen de directe,
maar ook de indirecte effecten van
een lage zelfcontrole te onderzoeken.
De volgende drie hypotheses worden
getoetst: lage zelfcontrole heeft, via
situationele kenmerken, zowel directe
als indirecte effecten op de intenties
om delicten te plegen; situationele
kenmerken hebben niet alleen directe
effecten op de intenties om delicten te
plegen, maar ook effecten op andere

situationele factoren; een model
waarin de effecten van een lage
zelfcontrole en situationele kenmerken
zijn verenigd, biedt een goede
verklaring voor de gegevens. Deze
hypotheses worden alle drie bevestigd.
Met literatuuropgave.

11
Reed, G.E., P. Cleary Yeager
Organizational offending and
neoclassical criminology; challenging
the reach of a general theory of crime
Criminology, 34e jrg., nr. 3, 1996, pp.
357-382
Dit artikel geeft een analyse van de
door Gottfredson en Hirschi
ontwikkelde algemene theorie van
criminaliteit. De auteurs kritiseren deze
theorie specifiek met betrekking tot de
toepasbaarheid ervan op het criminele
gedrag van organisaties. Gottfredson
en Hirschi nnenen dat hun theorie van
toepassing is op elke vorm van
criminaliteit en dat daarom typologieen
van delicten onnodig zijn. Ook
witteboordencriminaliteit zou binnen
het bereik van de theorie vallen. Om
dit standpunt te ondersteunen hebben
zij zich echter exclusief gericht op die
vormen van witteboordencriminaliteit
die het meeste lijken op gewone
delicten. Wanneer delicten gepleegd
door organisaties in de beschouwing
worden betrokken, worden volgens de
auteurs de theoretische en empirische
grenzen van de theorie snel zichtbaar.
Het belangrijkste punt is dat
Gottfredson en Hirschi geen oog
hebben gehad voor de mate waarin
redenen en kansen om de wet te
overtreden sociaal worden geconstrueerd in een brede institutionele context
die de nadruk legt op het maken van
winst, op succes en overleving. Veel
criminaliteit die wordt gepleegd in
organisatie-verband, dient niet zozeer
het eigenbelang van de wetsovertreders als wel het gemeenschappelijke
belang van de organisatie. Men moet
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meer oog krijgen voor de wijze waarop
politieke, economische en bureaucratische systemen noties van eigenbelang
creeren en vermengen met hun
legitieme doeleinden. Een theorie die
criminaliteit uitsluitend ziet als het
najagen van eigenbelang op de korte
termijn verklaart te weinig en negeert
teveel.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

deelnemers hebben het programma
vroegtijdig verlaten. waarvan de helft
al in de eerste week. Het blijkt dat de
uitvallers jonger zijn, andere
persoonlijkheidsstoornissen hebben en
andere soorten delicten hebben
begaan. Op basis van de gevonden
verschillen dient de selectie te worden
aangescherpt. Zij die een grotere
uitvalkans hebben, zijn meer gebaat bij
een gesloten residentiele opvang
waaruit weglopen minder eenvoudig is.
Met literatuuropgave.

12
13

Derks, F.C.H.
A forensic day treatment program for

Kuhn, A.

personality-disordered criminal
offenders
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
40e jrg., nr. 2, 1996. pp. 123-134
In 1992 is in Nederland het eerste
forensische dagbehandelingsprogramma met tien plaatsen van start
gegaan. Clienten kunnen tot dit
programma warden veroordeeld, of er
gedurende de laatste fase van een
gevangenisstraf aan deelnemen. Het
programma duurt zes maanden en
vindt overdag plaats. Het
behandelingsmodel is gebaseerd op
zogenaamde terugvalpreventie. Dit
model identificeert en modificeert
gedragsmatige en cognitieve
reactie-patronen die tot het criminele
gedrag aanleiding geven. Tot augustus
1994 hadden 61 clienten deelgenomen. Meer dan 40% van hen had een
zedendelict gepleegd. Mn de
deelnemers aan het programma is bij
het begin en aan het einde van het
programma een aantal psychologische
tests voorgelegd. Daaruit bleek dat het
algemene pathologie-niveau van de
deelnemers buitengewoon hoog is. De
eerste onderzoeksresultaten laten zien
dat het dagbehandelingsprogramma
effectief is. Dit blijkt uit vergelijking
van testscores voor en na de
behandeling. Er is eon grote uitval: 21

Incarceration rates; Europe versus USA
European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
46-73
Het opsluitings- of detentieniveau van
een land wordt uitgedrukt in het
aantal gedetineerden per honderdduizend inwoners. In West-Europa
varieerde dit cijfer in 1994 van 25
(Cyprus) tot 109 (Luxemburg); in de
VS bedroeg het 577. Vanwaar dit grote
verschil tussen Europa on de VS? De
auteur gaat eerst in op de lange
termijn cijfers van een aantal Europese
landen. One zaken vallen op: or is eon
stijging; de praktijk in bepaalde landen
toont aan dat de stijging beheersbaar
is; het effect van lange vrijheidsstraffen
op het correctioneel systeem is veel
belangrijker dan het effect van korte
straffen. In de VS begon ongeveer
twintig jaar geleden het opsluitingsniveau flink to stijgen. Ook hier zijn
weer drie zaken die opvallen: zowel
het cijfer zelf als de stijging zijn veel
hoger dan in Europa; er schijnt geen
ander alternatief to zijn dan eon
onmiddellijke en radicale verandering
van het justitieel systeem; en, de
verschillen tussen de staten zijn
enorm. In zijn analyse wijst de auteur
er op dat vanaf de jaren zeventig de
Amerikanen steeds afkeriger werden
van het idee van resocialisatie. Het
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idee van 'niets werkt tegen de
misdaad' had vooral door een
onderzoek van Martison (what works?)
een diepgaand effect op de Amerikaanse samenleving. Dit leidde tot een
ander beleid met zware straffen
gebaseerd op Von Hirsch's
afschrikkingstheorie van just deserts.
Hoewel Martison en Von Hirsch later
hun uitspraken hebben genuanceerd,
was het te laat om het tij te keren. De
conservatieve neo-klassieke ideologie
in de VS Celk individu beschikt over
een vrije wil en is verantwoordelijk
voor zijn daden') contrasteert sterk
met de liberale ideologie in Europa
('gedrag wordt bepaald door zowel
persoonlijke als sociale factoren'). De
auteur spreekt de hoop uit dat het
idee van resocialisatie en behandeling
ook in de VS tot leven komt.
Met literatuuropgave.
14
Lifisel, F.
Changing patterns in the use of prisons
European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
108-127
In de jaren tachtig is het resocialisatieideaal bin nen het internationale
gevangeniswezen teloor gegaan. Het
penitentiaire klimaat is verhard. Dit is
mede veroorzaakt door de misvatting
dat behandeling van gedetineerden
ineffectief is. Recente meta-analyses
van evaluatie-onderzoeken laten zien
dat behandelingsprogramma's de
recidive-kans met gemiddeld ongeveer
10% terugbrengen. Dat lijkt weinig,
maar in verhouding tot een algemene
recidive-kans van circa 50%, komt dit
neer op een reductie met een vijfde.
Daar komt bij dat zelfs een relatief
geringe recidive-reductie zeer veel
criminaliteitskosten bespaart. Het blijkt
dat sommige programma's effectiever
zijn dan andere. Met name
programma's die zich richten op de
zogenaamde criminogene behoeften
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van gedetineerden zijn succesvol,
vooral als zij ook nog aansluiten bij
hun specifieke leerstijlen. Belangrijk is
ook dat bij de keuze van een
programma wordt aangesloten bij de
individuele kenmerken van de
gedetineerde. Maatwerk, waarbij het
recidive-risico wordt ingecalculeerd, is
nodig. Tenslotte blijkt de integriteit van
het programma een voorwaarde te zijn
voor succes. Hiermee wordt bedoeld
dat het programma door het personeel
wordt uitgevoerd zoals het is
ontworpen. Succesvolle resocialisatietrajecten hebben een nazorgfase,
waarbij ex-gedetineerden worden
getraind om zich tegen terugval te
wapenen. De auteur concludeert dat
het tijd is om het resocialisatieperspectief van de jaren zeventig weer
in ere te herstellen, maar dan op
rationele en realistische grondslag.
Met literatuuropgave.
15
Reitz, K.R.
The American experiment; crime
reduction through prison growth
European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
74-91
Al vijfentwintig jaar wordt er in de
Verenigde Staten een sociaal
experimenteel onderzoek uitgevoerd
naar de kosten en baten van
uitbreiding van het aantal gevangeniscellen. Het voornaamste doel van dit
artikel is het tonen van de belangrijkste wetenschappelijke gegevens, die
bekend zijn over de criminaliteitsverminderende effecten van de groei
van de aantal (plaatsen in) gevangenissen. Speciale aandacht wordt hierbij
geschonken aan wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot het
uitschakelen van criminelen door
verwijdering uit de maatschappij. Het
blijkt dat in de loop van de laatste
vijfentwintig jaar het aantal misdrijven
zonder geweld enigszins is afgenomen.
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Maar het aantal geweldsmisdrijven
blijkt niet to zijn verminderd met de
toename van het aantal gevangeniscellen. Normatieve beoordeling van het
experiment als 'succesvol' of als
'mislukking' zijn niet objectief, maar
afhankelijk van individuele waardeoordelen en uitgangspunten. Bij
interpretatie van de data meet men
tevens rekening houden met
verschillende factoren: individuele
verschillen in het effect van verwijdering uit de maatschappij; het verschil
in individuele en maatschappelijke
effecten van uitstoting uit de
samenleving; de consequenties van de
'oorlog tegen drugs' welke in de
tweede helft van de jaren tachtig
began. Daarnaast wordt door de
auteur aangegeven wat de beleidsmatige gevolgen zouden kunnen zijn van
de gevonden resultaten in de
Verenigde Staten. Voor wat betreft het
Europese beleid zullen de Amerikaanse gegevens niet zomaar kunnen
leiden tot aanpassingen, gezien de
diepgewortelde cultuur- en institutionele verschillen, zo waarschuwt de
auteur.
Met literatuuropgave.

16
Ryan, M.
Private prisons; contexts, performance
and issues

European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
92-107
In dit artikel gaat de auteur in op het
verschijnsel private gevangenissen.
Met name in Groot-Brittannie en
Wales mogen dergefijke gevangenissen zich in een toenemende
populariteit verheugen. De verwachting
is dat aan het einde van deze eeuw
10% van de gevangenispopulatie in
Groot-Brittannie en Wales zijn of hoar
strat uitzit in een gevangenis, die in
privaat eigendom is of particulier
geexploiteerd wordt. De private sector

profiteert overigens ook van de
uitbreiding van het aantal publieke
gevangenissen. Door de sterke
toename van het aantal gevangenen in
de meeste Westeuropese landen
worden er nieuwe gevangenissen
•
gebouwd door bedrijven. Het verschil
met private gevangenissen is dat doze
publieke gevangenissen niet
geexploiteerd worden door de private
sector. De auteur plaatst vraagtekens
bij het door voorstanders van private
gevangenissen naar voren gebrachte
argument dat deze per definitie
efficienter en goedkoper zouden
werken. Met name bedrijven opereren
in doze sector niet als eon
liefdadigheidsinstelling en vragen een
marktprijs voor hun diensten, die in de
regel hoger ligt in het geval de
overheid de exploitatie voor zijn
rekening neemt. Verder werpt het
bestaan van private gevangenissen de
morele vraag op of een overheid het
straffen van gevangenen zou moeten
overlaten aan de private sector. De
auteur besluit met de opmerking dat
eon oplossing voor de overbelasting
van het gevangenissysteem ook zou
kunnen liggen in de vermindering van
het aantal gevangenen in plaats van in
eon voortdurende uitbreiding van het
aantal private on publieke gevangenissen.

17
Stern, V.
Mass incarceration: 'a sin against the
future'?

European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
7-25
Zo tegen het einde van deze eeuw
blijkt overbevolking in gevangenissen
een van de sociale wereldproblemen.
Het komt voor in alle werelddelen en
alle landstreken, ontwikkeld of
onontwikkeld, rijk of arm. Het
probleem maakt deel uit van eon
continuum van sociale problemen,
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nauw samenhangend met armoede,
werkloosheid, etnische ongelijkheid en
verdeeldheid. De auteur toont dit aan
aan de hand van cijfers ten aanzien
van de gevangenispopulatie uit de
gehele wereld. Deze voorbeelden laten
zien dat overal (uitgezonderd Japan en
Duitsland) sprake is van eenzelfde
probleem: overvolle gevangenissen. De
gevolgen van deze overbevolking zijn
in alle landen op verschillende
manieren te voelen. Aan wettelijk
omschreven voorwaarden ten aanzien
van de taak van gevangenissen kan
niet meer worden voldaan. De
problemen en potentiele gevaren van
overbevolking worden door verschillende overheden erkend en er worden
in verscheidene landen maatregelen
getroffen om dit tegen te gaan (bij
voorbeeld 't instellen van wachtlijsten
en elektronisch toezicht). In
West-Europa hanteert men democratische principes en stelt men dat
misdadigers weliswaar bestraft dienen
te worden, maar na het uitzitten van
de straf als volwaardige burgers weer
welkom zijn in de samenleving. In de
Verenigde Staten daarentegen is van
een dergelijke opvatting geen sprake.
Met de oorlogsverklaring tegen
criminaliteit en drugs komen er steeds
meer mensen (met name zwarte
mannen) in de al overbevolkte
gevangeniscellen terecht. Ook worden
er steeds hogere straffen uitgesproken
en wordt het gevangenisbeleid steeds
strenger. De auteur noemt dit een
'misdaad tegen de toekomst'.
Met literatuuropgave.

tieerd behandelingsprogramma voor
gedetineerden van start gegaan. Het
behandelingsmodel is gebaseerd op
de zogenaamde therapeutische
gemeenschap. De onderzoekers
hebben de effectiviteit van het
programma onderzocht door de
recidive van de deelnemers na hun
ontslag vast te stellen. Daarbij werden
gedetineerden die optimaal aan het
programma hadden kunnen
deelnemen (minimaal drie tot vijf
maanden) vergeleken met participanten die al na korte tijd waren
uitgevallen. De onderzoeksgroep
bestond uit ruim vierhonderd
gedetineerden die na deelname aan
het programma op vrije voeten
kwamen. De onderzoeksresultaten
lieten zien dat een langere deelname
aan het programma een sterk
recidive-verminderend effect heeft.
Bovendien bleek dat deelnemers die
na het verblijf in het huis van bewaring
nog hadden deelgenomen aan een
extramurale behandelingsfase
ongeveer de helft minder recidiveerden dan zij die alleen aan het
intramurale programma-gedeelte
hadden deelgenomen. Het verschil in
recidive tussen degenen die nauwelijks
aan het programma hadden
deelgenomen, en zij die dat onder
optimale omstandigheden hadden
gedaan (dat wil zeggen minimaal drie
maanden en extramuraal vervolg)
bleek zelfs dramatisch groot te zijn.
Met literatuuropgave.

18
Swartz, J.A., A.J. Lurigio e.a.

Controlling prison population size
European journal of criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
26-45
In de achterliggende jaren zijn er in
diverse landen pogingen ondernomen
om de omvang van de gevangenispopulatie onder controle te houden.
De auteur bespreekt een aantal van de

The impact of Impact; an assessment of
the effectiveness of a jail-based
treatment program
Crime and delinquency, 42e jrg., nr. 4,
1996, pp. 553-573
In 1991 is in het huis van bewaring in
Chicago een gefaseerd en gedifferen-

19
Tonry, M.

126

Justitiele verkenningen, jrg. 29, nr. 1, 1998

genomen maatregelen. In de
Amerikaanse staat Minnesota werden
in het begin van de jaren tachtig
dwingende richtlijnen voor straftoemeting geintroduceerd. Omdat doze
richtlijnen gekoppeld waren Ban de
bestaande capaciteit remde deze
maatregel de groei van het aantal
cellen sterk at In Finland en Duitsland
vertoonde de detentieratio (het aantal
gedetineerden op elke honderdduizend
inwoners) decennialang een dalende
tendens, ondanks groeiende
criminaliteitscijfers. In Finland had dit
te maken met het felt dat or minder en
minder lenge vrijheidsstraffen werden
uitgesproken, terwijI in Duitsland
vrijheidsstraffen van korter dan hen
maand werden afgeschaft ten faveure
van voorwaardelijke straffen en boetes.
Andere Europese landen, waaronder
Frankrijk, maakten gebruik van
collectieve amnestie-regelingen om de
omvang van de gevangenisbevolking
te beteugelen. Het effect van deze
maatregelen was echter seer tijdelijk
van aard. En dat gold ook your de
gerechtelijke bevelen in sommige
Amerikaanse staten om geen
overbevolking in de gevangenissen
meer toe te staan. Deze maatregelen
hadden doorgaans tot gevolg dal er
gevangenissen werden bijgebouwd.
Met literatuuropgave.
Reclassering
20
Netburg, H. van
Ex-prisoners and the labour-market; a
literature review
European journal on criminal policy
and research, 4e jrg., nr. 3, 1996, pp.
128-134
Om zicht te krijgen op de kanseri van
ex-gedetineerden op de arbeidsmarkt
is een internationale literatuurstudie
verricht. In alle landen waarover
dergelijke gegevens beschikbaar
waren, blijkt dal 60% tot 80% van de

gedetineerden niet of nauwelijks
geschoold is. Tussen de 40% en 75%
heeft geen of nauwelijks vroegere
werkervaring. Het is daarom belangrijk
dal gedetineerden tijdens de detentie
de kans krijgen am een beroepsopleiding te volgen en arbeidsewaring op
te doen. In Engeland, Duitsland en
Nederland wordt gedetineerden de
gelegenheid geboden om een
individueel resocialisatie-traject te
volgen. Ongeveer 70% maakt zo'n
individueel detentieplan echter niet at.
Daarbij komt dat traditionele
gevangenisarbeid teveel afwijkt van de
in de vrije samenleving gangbare
arbeid on relevante werkervaring te
kunnen bieden. Beroepstraining na
detentie is seer arbeidsintensief en de
resultaten zijn wat teleurstellend. Wel
blijkt dat projecten waarbij werkgevers
worden gesubsidieerd am
ex-gedetineerden in dienst te nemen,
relatief succesvol zijn. Gelet op het
bovenstaande is het niet verwonderlijk
dat de arbeidsmarktpositie van
ex-gedetineerden doorgaans weinig
rooskleurig is. Hoe belangrijk het
hebben van werk is, blijkt uit het feit
dat ex-gedetineerden met een baan
minder recidiveren dan zij die na de
gevangenisstraf geen baan hebben.
Daarom pleit de auteur ervoor am
hierin te blijven investeren en vooral
ook toekomstige werkgevers in
projecten your ex-gedetineerden te
interesseren.
Met literatuuropgave.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
21
Dembo, R.
Problems among youths entering the
juvenile justice system, their service
needs and innovative approaches to

address them
Substance use & misuse, 31e jrg., nr.
1, 1996, pp. 81-94
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Het artikel, ingeklemd tussen een
veelbelovende titel en een schier
onafzienbare literatuurlijst, geeft een
aantal aandachts- en knelpunten bij
de training van inrichtingswerkers in
Amerikaanse jeugdgevangenissen. Als
specifieke problemen bij delinquente
jongeren worden genoemd: alcohol/
drugsmisbruik; sexueel misbruik in de
jeugd; en achterstanden in psychologisch ontwikkelingsniveau. Daarbij
loopt de hulpverlening tegen grenzen
aan van de lage gezinsinkomens, die
(in de VS) de toegang tot allerlei
vormen van zorgverlening blokkeren;
de geografische afstand tussen
behandel/strafinrichting en het
ouderlijk huis en dienovereenkomstige
problemen voor de ouders met
vervoer; een geringe sensitiviteit voor
hulpverlening bij etnische minderheden; en de lange wachtlijsten in de
behandelinrichtingen. Een innovatieve
benadering van deze delinquente
jeugdigen met psychische problemen
zou meer gebaseerd moeten zijn op
een sociologische analyse van de
doelgroep; zou de mensen meer thuis
moeten opzoeken; zou meer de
systeemtheoretische familie-aanpak
moeten omhelzen; en zou meer
moeten leunen op de case-manager
als bemiddelaar tussen de vele
instituties. Afstemming, om een goed
(althans gangbaar) Nederlands woord
te gebruiken, ware te stimuleren
tussen justitie, kinderrechter, school en
zorgsector. Ook moet er meer
onderzoek gedaan worden.
Met literatuuropgave.

jeugdgevangenis in Florida is
ontwikkeld om probleemgedrag van
justitiabele jeugdigen nader te duiden.
Het schema resulteert in een typologie
van jeugdigen met problemen
varierend naar zwaarte. Het schema
maakt onderscheid naar problemen
overwegend rondom drugsmisbruik en
overwegend psychische problemen.
Met behulp van cluster-analyse en
discriminant analyse wordt de
typologie op zijn waarde beoordeeld:
hoe consistent is ze; hoe volledig en
uitsluitend zijn de categorieen; wat is
in individuele gevallen de voorspellende waarde van de typologie; en
bijgevolg, wat is de praktische waarde
bij justitiele interventies in de carrieres
van delinquente jeugdigen. Toegepast
op zo'n tweeduizend jeugdigen (dat is
toch altijd weer het voordeel van de
Amerikaanse onderzoeker), bewijst het
schema volgens de auteurs zijn
houdbaarheid en nut. Overigens, een
niet onbelangrijk detail, slechts 14%
van al deze jongeren vermeldde samen
met beide biologische ouders te
wonen. Zwaarder druggebruik
(cannabis en alcohol, de rest komt
weinig voor) zowel als zwaardere
psychische problematiek blijkt samen
te hangen met relatief.zwaarder
delictgedrag, dat wil zeggen het
plegen van zwaardere en meer
gewelddadige delictsoorten. Ook
vertonen deze jeugdigen een hogere
recidive. De onderzoekers bevelen de
cluster-analyse aan voor ruimere
praktische toepassing.
Met literatuuropgave.

22

23

Dembo, R., G. Turner e.a.

Graham, K.R.

Development and evaluation of a
classification of high risk youths
entering a juvenile assessment center
Substance use & misuse, 31e jrg.,
1996, nr. 3, pp. 303-322
De auteurs houden een classificatieschema onder de loep dat in een

The childhood victimization of sex
offenders; an underestimated issue
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
40e jrg., nr. 3, 1996, pp. 192-203
Eerder onderzoek naar het zelf
slachtoffer zijn van sexueel geweld als

Justinele verkenningen, jig. 24, nr. 1, 1998

kind bij plegers van een sexueel
misdrijf levert eon ambivalent beeld
op. In deze studie worden de
ervaringen gerapporteerd van 286
plegers van eon dergelijk misdrijf, die
deelnamen aan eon behandelingsprogramma. Er werden vergelijkingen
gemaakt tussen verschillende groepen
daders urn het verband tussen
venneemding, dissociatie, sociaal
wenselijk gedrag en het als kind zelf
slachtoffer zijn geweest, to bepalen.
Zeventig procent van de onderzochten
erkent sexueel to zijn misbruikt als
kind, vijftig procent zegt als kind
slachtoffer to zijn geweest van fysieke
mishandeling. Diegenen die als kind
zowel sexueel als fysiek werden
mishandeld vertoonden meer
vervreemding dan de anderen. Zij die
blootstonden aan fysieke mishandeling
door beide coders vertoonden eon
grotere mate van dissociatie. En
degenen die geen melding maakten
van mishandeling als kind scoorden
het hoogst ten aanzien van sociaal
wenselijk gedrag. Doze resultaten zijn
van groot belang voor de behandeling
van daders van eon sexueel misdrijf.
De spiraal van sexueel geweld kan
mogelijk doorbroken worden, wanneer
de negatieve ervaringen die de daders
als kind opdeden op eon juiste manier
warden verwerkt tijdens de behandeling. Hierdoor wordt de mogelijkheid
geschapen tot het aangaan van
gezonde intieme relaties in de
toekomst.
Met literatuuropgave.
24

Lanctot, N., M. Le Blanc
La participation des garcons a une
bande marginale; tin phanombne de
selection at d'opportunites
Revue canadienne de criminologie,
38e jrg., nr. 4, 1996, pp. 375-400
Sinds het begin van de jaren negentig
concentreren de auteurs, die
gethteresseerd zijn in het fenomeen
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randgroepjongeren, zich op de
individuele kenmerken van jongeren
die tot 'gangs' behoren, in het
bijzonder op het gedrag van de
individuele leden. Aangezien or
onvoldoende kennis bestond omtrent
de persoonlijke en sociale karakteristieken van de individuele teden van
een gang ken niet worden nagegaan
of het lidmaatschap van een gang het
resultaat is van een selectieproces.
Bovendien is or weinig literatuur
voorhanden over de invloed van
gangstructuren op de individuele
leden. De auteurs beperken zich in dit
artikel tot twee vragen: is het
bendelidmaatschap het resultaat van
eon selectieproces van de meest
disfunctionele jongens? En, verschillen
de jongens al naar gelang de structuur
van de gang waartoe zij behoren? Om
daze vragen te beantwoorden werden
in de jaren 1992-1993 in totaal 506
jongens, vallende under de Young
Offenders Act of de Youth Protection
Act, ondervraagd. Op grond van deze
gegevens kan worden geconcludeerd
dat de gangs de meest disfunctionele
jongens recruteren, ongeacht de
structuur van de gang.
Met literatuuropgave.
25
Resnick, G., M.R. Burt
Youth at risk; definitions and implications for service delivery
American journal of orthopsychiatry,
66e jrg., nr. 2, 1996, pp. 172-188
In dit artikel stollen de auteurs een
model op not behulp waarvan
jeugdigen die dreigen to ontsporen
vroegtijdig kunnen worden gescreend.
Het model bestaat uit vier lagen of
niveaus van risico-factoren: antecedenten, indicatoren, gedragingen on
uitkomsten. De verschillende factoren
die geassocieerd zijn met de
maatschappelijke ontsporing van
jeugdigen worden aan de hand van de
onderzoeksliteratuur besproken.
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Jeugdigen komen meestal pas in
aanraking met instanties als zij zijn
aangeland op niveau drie of vier, dat
wil zeggen als zij reeds probleemgedrag vertonen (zoals spijbelen of
weglopen) of als zij daardoor in
ernstige probleemsituaties zijn beland
(zoals schoolverlaten of zwerven over
straat). Volgens de auteurs is het dan
te laat. De interventie zou moeten
plaatsvinden op het niveau van de
antecedenten (armoede of een
disfunctioneel gezinsleven) of
indicatoren (bij voorbeeld slechte
schoolprestaties). De auteurs geven
drie voorbeelden van dergelijke
vroegtijdige en breed-georienteerde
preventieprogramma's. Essentieel voor
deze Noord-Amerikaanse projecten is
een ver doorgevoerde integratie van
het totale hulpverleningsaanbod.
Met literatuuropgave.
Politie
26
Demanet, G.
La cooperation policiere ne s'arrete pas
aux fronfieres de Schengen
Revue de droit penal et de criminologie, 76e jrg., nr. 9/10, 1996, pp.
911-925
Dit artikel bevat een referaat
gehouden tijdens het congres van het
Conseil europeen des syndicats de
police dat plaatsvond op 22 maart
1996 te Boedapest. Niet te ontkennen
valt dat de criminaliteit in Europa een
groeiend en verontrustend probleem is
dat de kwaliteit van leven van talloze
burgers beinvloedt. Sinds vele jaren
bepleiten de politiediensten een
verbetering en intensivering van de
Europese politiele samenwerking.
Gebleken is dat een van de belangrijkste problemen bij het bereiken van
een effectieve politiele samenwerking
de verscheidene karakteristieken van
het strafrecht van de diverse staten is.
Evident is voorts dat een intensivering
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van de politiele samenwerking slechts
kan worden bereikt indien deze
samengaat met een uitbreiding van de
internationale juridische samenwerking. De auteurs laten allereerst de
pogingen zien die zijn ontwikkeld in de
Europese Unie en in het bijzonder
door de staten die de accoorden van
Schengen hebben ondertekend. Zij
nemen voorts de bijzondere situatie
van de criminaliteit die 'uit het oosten'
komt en de maatregelen die worden
genomen om te komen tot een betere
samenwerking tussen de twee
Europa's, die van het westen en het
oosten, onder de loep. Helaas is het in
dit tijdsbestek niet mogelijk alle
problemen die samenhangen met een
uitbreiding van de politiele samenwerking tussen de Schengen en de
niet-Schengen landen uitputtend te
behandelen. Verbetering en intensivering van de contacten tussen degenen
die belast zijn met de veiligheid van
het publiek zal leiden tot meer
veiligheid voor de burgers en
bescherming tegen een crimineel
fenomeen dat ons steeds meer bezig
houdt, namelijk dat van de georganiseerde
27
Ziembo-Vogl, J., D. Woods jr.
Defining community policing; practice
versus paradigm
Police studies, 19e jrg., nr. 3, 1996, pp.
33-50
Over gemeenschapsgericht politiewerk
(community policing) is al heel wat
geschreven en veel onderzoek op dat
gebied is reeds verricht. Weinig echter
is bekend over waarom er zo een
grote discrepantie bestaat tussen
theorie (definities en theorieen waarop
wetenschappers zich baseren) en
praktijk (hoe de politie er mee
omgaat). De auteurs doen verslag van
een onderzoek dat werd uitgevoerd in
1994 door Robert Trojanowicz vlak
voor zijn overlijden, onder 229 grote en

130

Justitiele verkenningen, jrg. 24, Br. 1 , 1998

148 kleine Amerikaanse politieorganisaties. Trojanowicz voerde een
inhoudsanalyse uit op twee documenten: hun beleidsformulering wat betreft
gemeenschapsgericht politiewerk en
de functie-omschrijving van CPO's
(community policing officers). De
definite die Trojanowicz hanteerde en
die de basis vormde voor de
inhoudsanalyse, was een doorsnee van
de meest gebruikeffike wetenschappelijke definities en luidde: 'een filosofie
van volledig op dienstverlening gericht
gepersonaliseerd politiewerk, waar
dezelfde agent zijn ronde doet en
werkt in steeds dezelfde burin, vanuit
een gedecentraliseerde plaats en in
dezelfde buurt, vanuit een gedecentraliseerde plaats en in proactief
partnership met burgers cm
problemen te identificeren en op te
lossen'. Trojanowicz kon weinig
elementen uit zijn definitie terugvinden
in de onderzochte politiedocumenten.
De kern van zijn definitie die
gemeenschapsgericht politiewerk
opvat als een filosofie, was aanwezig
in slechts achttien procent van de
documenten. Het waarom van de
discrepantie tussen theorie en praktijk
ligt vooral in tal van implementatieproblemen. Zo blijkt dat de taal van de
onderzochte documenten meestal
gesteld is in termen van slechts die
elementen uit de definitie van
Trojanowicz die het gemakkelijkst zijn
te operationaliseren. Geconcludeerd
kan worden dat omdat
gemeenschapsgericht politiewerk
vergaande organisatieverandering
vereist, de meeste organisaties
vooralsnog de weg van de minste
weerstand kiezen.
Met literatuuropgave.

Verslaving
28
Lap, M.
•
Dealers, dice and dope
The international journal of drug
policy, 6e jrg., nr. 4. 1995, pp. 258-266
Het tijdschrift The international journal
of drug policy, inmiddels al weer aan
zijn 7e jaargang toe, is destijds met
een flinke dosis Nederlanders
opgericht onder meer ten behoeve van
openhartige internationaal vergelijkende analyses van de drugsproblematiek. Uit ons land zou het
nodige materiaal zijn aan te dragen,
gezien onze traditie van unyerschamt
onderzoek naar de werkelijkheid van
de drugs. Daarmee zouden tevens de
luiken worden opengegooid voor de
introverte blik van de zelfgenoegzame
Hollander. Althans in het eerste
streven lijkt het tijdschrift enigszins
geslaagd. In de Nederlandse
benadering is de laatste jaren meet
aandacht gekomen voor het
voorkOmen van overlast en
criminaliteits-preventie, naast de zorg
voor en behandeling van de
verslaafde. De auteur betoogt dat het
lastiger is met deze problematiek om
te gaan waar het illegale genotmiddelen betreft dan in het geval van
alcohol, tabak en gokken. Aan deze
stelling wordt in het artikel verder
echter weinig handen en voeten
gegeven. Er wordt een aantal
dwang-en-drang projecten voor
criminele harddrugsverslaafden
opgenoemd. Vervolgens gaat de auteur
in op gemeentelijke regelgeving rond
housepartes in verband met
XTC-gebruik. Voorts wordt iets over
khat gezegd en worden, in een
wellicht als logisch bedoelde volgorde.
de AHOJ-G criteria in relatie tot de
verkoop van cannabis in coffeeshops
opgesomd. Tenslotte wordt nog even
verwezen naar (de eerste berichtgeving over) de Drugnota van het
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kabinet uit 1995, zonder dat hier enige
analyse of conclusie aan wordt
verbonden.
29
Neeleman, J., M. Farrell e.a.
Methadone country report; the
Netherlands
The international journal of drug
policy, 6e jrg., nr. 4, 1995, pp. 250-257
Het Nederlandse drugsbeleid wordt al
sinds jaren gekenmerkt door een in
internationaal opzicht ruimhartig
accent op verslavingszorg. Ook de
'dwang en drang'-aanpak sinds het
eind van de jaren tachtig, in nauwe
samenwerking tussen justitie en
zorgsector, leunt sterk op zorg/
behandeling als alternatief voor de
meer repressieve vrijheidsstraf. Een
goed voorbeeld hiervan zijn de
'straatjunken-projecten' in verschillende steden in het land: aan
hoog-criminele verslaafden die steeds
weer op het politiebureau terecht
komen, wordt nochtans de optie
aangeboden te kiezen voor (drang)behandeling in plaats van voorlopige
hechtenis. Grootschalige methadonverstrekking ligt aan de basis van de
Nederlandse drugs-aanpak. De
onderzoekers laten zien dat vanaf de
jaren tachtig de methadonverstrekking
nog in omvang is toegenomen. De
gegevens in het artikel zijn al wat
ouder; bovendien is een en ander
soms wat zonder een overdaad aan
samenhang bij elkaar gezet. Niettemin
geven de auteurs aardig inzicht in de
typisch Nederlandse aanpak van het
drugprobleem: op consensus gericht,
veel afstemming, en met een zekere
filantropische inslag.
Met literatuuropgave.
30
Webb, VJ., M.A. Delone
Drug use among a misdemeanant
population; exploration of a legal
syllogism of the 'drug war'
Crime, law & social change, 24e jrg.,
nr. 3, 1996, pp. 241-255
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De auteurs betogen dat bij het
verband tussen drugsverslaving en
criminaliteit altijd te vanzelfsprekend
wordt gedacht aan de wat zwaardere
delicten, zoals diefstal met geweld,
beroving en inbraak. De Amerikaanse
war on drugs is huns inziens dan ook
mede gebaseerd op de onterechte
gelijkstelling van drugsmisbruik en
zwaar crimineel gedrag. Het
'syllogisme' zou dan ongeveer luiden:
verslaafden zijn crimineel; voor hun
drugs plegen ze juist de zwaardere
misdrijven; dus de war on drugs is
gerechtvaardigd. De auteurs stellen
hier tegenover dat vele drugverslaafden juist kleinere vergrijpen plegen om
aan hun geld te komen; en dat het
beter ware indien de justitiele aanpak
van verslaafden zorgvuldiger
onderscheid maakte naar deze
subgroepen. Een analyse van
politie-urinemonsters bij arrestanten in
Omaha, Nebraska (het in de VS
redelijk wijd verbreide Drug Use
Forecasting systeem) bevestigt hun
hypothese. Drugverslaafden behoren
evenzeer tot de categorieen kleinere
delictplegers als tot de zwaardere.
Alleen het gebruik van cocaine blijkt
vaker voor te komen bij de zwaardere
klanten dan bij de lichtere; bij zowel
cannabis als heroine is er weinig
verschil. Voor de 'morele paniek' over
de zwaar-criminele drugverslaafde die
de Amerikaanse samenleving, althans
in het officiele discours, opnieuw in
haar greep heeft, is volgens de
onderzoekers dan ook geen gegronde
reden.
Met literatuuropgave.
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