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Voorwoord

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door
het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek inzake een preventieproject ten be-
hoeve van Marokkaanse jongeren. Het onderzoek vindt plaats binnen het kader
van het beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'. Het voorliggende rapport
schetst een beeld van de organisatie van het preventieproject en van de project-
activiteiten. Tevens wordt de wijze waarop de Marokkaanse jeugd haar situatie
beoordeelt, belicht en komen de criminaliteitsniveaus onder deze jongeren aan de
orde.

Aan de uitvoering van het evaluatie-onderzoek hebben diverse personen een
bijdrage geleverd. Allereerst willen wij Hafrd el Ousrouti bedanken, die in alle
opzichten zeer behulpzaam is geweest. Daarnaast gaat dank uit naar Abdelkarim
Moussane, Yasmina Haïfi en alle instellingen voor hun medewerking. Alle leden
van de begeleidingscommissie bedanken wij voor hun enthousiasme en construc-
tieve bijdragen. Rob Vane en Marianne Sampiemon hebben het verslag persklaar
gemaakt.

Tenslotte zijn wij de supervisor van het onderzoek, dr. Josine Junger-Tas, er-
kentelijk voor haar uitstekende begeleiding.
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Samenvatting

Voorgeschiedenis en projectopzet

In het najaar van 1987 vroeg de gemeente Gouda bij de Stuurgroep Bestuurlijke
Preventie van Criminaliteit subsidie aan om een preventieproject voor Marok-
kaanse jongeren te organiseren. Deze jongeren bleken veel problemen te ervaren
op het gebied van scholing, thuissituatie en arbeidsmarkt. Bovendien signaleerde
de politie een hoog niveau van criminaliteit onder deze groep. Het project startte
begin april 1988 en wordt uitgevoerd en gefinancierd in het kader van het be-
leidsplan 'Samenleving en Criminaliteit' (SEC). Dit rapport doet verslag van de
resultaten in het eerste projectjaar.

Het preventieproject streeft naar:
1. een positieverbetering van Marokkaanse randgroepjongeren;
2. het voorkomen van een randgroepsituatie;
3. de bestrijding en preventie van probleemconcentraties (groepsvorming, overlast

voor winkeliers en winkelend publiek) en crimineel gedrag in vooral het cen-
trum van de stad.

Als randgroepjongeren worden beschouwd jongeren die te maken hebben met
een combinatie van problemen op de hiervoor genoemde terreinen.

Men tracht de genoemde doelen via drie wegen te bereiken:
1. preventieve activiteiten (door het bieden van ad hoc concrete hulp voorkomen

van het ontstaan van een probleemsituatie (zie WerdmBlder, 1985));
2. curatieve activiteiten (het weer op weg helpen van jongeren die al in de moei-

lijkheden zitten);
3. kwaliteitsverbetering en afstemming van beleid en uitvoering van de in het pro-

ject deelnemende instellingen.

Algemeen gesteld ligt het accent op het vlak van het versterken van binding van
de jongeren met de maatschappij (de tweede hoofdlijn uit het beleidsplan SEC)
en op het overdragen van 'essentiële' normen op de jongeren (eindrapport van
de Commissie kleine criminaliteit, 1986).

De doelgroep van het project bestaat in principe uit de gehele Marokkaanse
jeugd van 12 tot 21 jaar. In praktijk betreft het voornamelijk de Marokkaanse
jongens. Om de jongeren te bereiken en concrete hulp te kunnen bieden werd
een Marokkaanse preventiewerker aangetrokken. Deze is vooral actief in het cen-
trum van de gemeente. Het project voorziet in faciliteiten op het terrein van
scholing, werkgelegenheid en recreatie voor de doelgroep.
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Het evaluatie-onderzoek

Evaluatie van het project is een subsidievoorwaarde. Het evaluatie-onderzoek
bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel.

Het kwalitatief gedeelte (procesbeschrijving) draait om de inventarisatie van de
organisatie en de uitvoerende activiteiten van het project. Het kwantitatieve deel
betreft het nagaan van de effecten van de projectactiviteiten. Daartoe worden ge-
gevens verzameld uit twee bronnen: de doelgroepjongeren en de politie in de ge-
meente. De jongeren worden aan de hand van een vragenlijst geinterviewd door
Marokkaanse enquéteurs. Het gaat derhalve om'selfreport'-gegevens. De werving
van de respondenten verloopt via straatcontacten. Informatie wordt ingewonnen
omtrent socio-demografische kenmerken, vrijetijdsbesteding (uitgaansgedrag,
drank-, druggebruik, enz.), financiën, delictgedrag en politiecontacten, woon- en
gezinssituatie, en toekomstverwachtingen en -wensen.

Bij de politie worden dag- en nachtrapporten binnen een bepaald tijdsbestek
gecontroleerd, waarbij zowel Nederlandse als Marokkaanse daders in de genoem-
de leeftijdsrange worden gelicht. Dit zijn officiële gegevens.

Beide kwantitatieve dataverzamelingen vinden twee maal plaats (een 'voor-
meting' en een 'nameting'). De voormeting bij de jongeren gebeurt in de tweede
helft van 1988; de vragen hebben betrekking op het jaar voorafgaande aan het
meetmoment. De voormeting bij de politie betreft een periode van een half jaar,
van juli tot en met december 1987. Een jaar na het moment van de voormeting
worden de jongeren voor de tweede maal ondervraagd, de nameting bij de politie
betreft de maanden juli tot en met december 1989. De resultaten van de kwanti-
tatieve fase in dit verslag hebben betrekking op de voormetingen.

De politiegegevens

De politiecijfers verschaffen een globale indruk omtrent de delictniveaus onder
de Marokkaanse jeugd en de wijze waarop deze zich verhouden tot die onder de
autochtone jeugd.

Uit deze gegevens komt naar voren dat 88% van de contacten in de bekeken
periode een mannelijke persoon betrof. Waar meisjes geregistreerd werden, be-
trof het in alle gevallen Nederlandse meisjes. Dit gegeven is te verklaren uit het
feit dat Marokkaanse meisjes door hun ouders veel thuis worden gehouden. De
Nederlandse meisjes hebben op wat jongere leeftijd contact met de politie dan de
jongens; zij zijn gemiddeld 16 jaar en (Nederlandse) jongens 17.

Verreweg de meeste contacten komen, zoals gezegd, op rekening van jongens.
Ruim een kwart van de contacten betrof Marokkaanse jongens, de rest Neder-
landse. Gepercenteerd op de totale populatie in de gemeente hebben vijf maal
zoveel Marokkaanse als Nederlandse jongens een politiecontact. Deze cijfers
(resp. 33% en 6%) zijn redelijk vergelijkbaar met die welke in andere Nederland-
se onderzoeken (Van der Hoeven, 1985; Junger en Zeilstra, 1989) naar contacten
met de (jeugd)politie zijn gevonden.

Eveneens met deze onderzoeken vergelijkbare resultaten zijn in dit onderzoek
aangetroffen op het punt van leeftijd en delicttype. Marokkaanse jongens zijn wat
jonger dan de Nederlandse groep op het moment van het politiecontact. Het
zwaartepunt ligt bij de Marokkanen in de categorie 14-16-jarigen en bij de

2



Nederlanders bij de groep 17-19-jarigen. Tevens komt de oververtegenwoordiging
van politiecontacten wegens vermogensmisdrijven bij Marokkaanse jongens naar
voren. Contacten in verband met agressieve delicten zijn schaars. Nederlandse
jongens komen dikwijls in aanraking met de politie op grond van vandalisme en
baldadig gedrag.

Er bestaat geen verschil in recidive tussen de etnische groepen. Bij de Marok-
kaanse groep ligt het percentage op 16%, bij de autochtone groep op 15%.
Junger en Zeilstra (1989) en Essers en Van der Laan (1988) vinden wel verschil-
len op dit punt tussen Nederlandse en Marokkaanse jongens. In die onderzoeken
blijkt 31% van de Nederlandse en 47% van de Marokkaanse jongens te recidive-
ren.

Voor discriminatie in de wijze waarop de politie een zaak afhandelt, zijn geen
indicaties gevonden. Op eventuele verschillen in aanhoudingsbeleid ten aanzien
van Marokkaanse en autochtone jeugd is in het kader van dit onderzoek niet ge-
controleerd.

De self-reportgegevens

Uit de doelgroep van het project zijn 92 Marokkaanse jongens tussen 11 en 22
jaar ondervraagd. De geënquêteerde groep is gemiddeld 17 jaar oud. Alle jon-
gens zijn in Gouda woonachtig. Slechts drie jongens zijn in Nederland geboren;
gemiddeld verblijven de respondenten zes jaar alhier.

Ruim de helft van de geinterviewde jongens zit op school. De meest bezochte
schooltypes zijn de LTS en het KMBO. Als zij 17 zijn, gaan de jongens en masse
van school.

Van de werkende respondenten (25%) heeft 43% de laatst bezochte school
voltooid. Gemiddeld zijn zij ongeveer een jaar van die school af en werken zij
sinds een zelfde periode. De meesten hebben een volledige baan. Het werk be-
valt de meesten goed. Deze groep is financieel het krachtigst.

Twintig procent van de ondervraagden is werkloos. Slechts 5% van de werklo-
zen heeft zijn laatst bezochte opleiding afgemaakt. De helft van deze groep heeft
wel gewerkt tussen het moment van schoolverlaten en werkloosheid. Gemiddeld
besloeg de arbeidsperiode drie kwart jaar. Veelal betrof het tijdelijk werk. Drie
kwart van de werkloze jongens wenst in de toekomst weer een opleiding volgen.

Bijna de helft van de jongens geeft te kennen 2 il 3 avonden per week buitens-
huis te besteden. Jongens die minder dan twee avonden uitgaan, geven als rede-
nen op dat zij niet vaker weg mogen, dat het thuis gezellig is of dat zij geen zin
hebben weg te gaan. Jongens die vaker uitgaan, doen dit naar eigen zeggen om
plezier te gaan maken met hun vrienden, of omdat zij de situatie thuis onprettig
vinden. Voornamelijk zoeken zij dat vertier in buurthuis of café. Zowel wat alco-
hol- als hasjgebruik aangaat, geeft drie kwart van de groep aan niet-gebruiker te
zijn. Het gebruik van harddrugs binnen de groep is niet noemenswaardig.

Het grootste deel van de respondenten (85%) woont thuis bij zijn ouders.
Negen jongens wonen zelfstandig. In 57% van de gevallen vinden de jongens het
thuis wel gezellig. Eén op de drie is wel eens weggelopen van huis. Van de vaders
van de jongens, die bijna allen ongeschoold arbeider zijn, is ruim de helft werk-
loos.
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Uit de antwoorden op de vragen naar delictgedrag blijkt dat de meest voorko-
mende delicttypen voornamelijk in de sfeer van de vermogensdelicten liggen. Het
betreft dan vooral winkel- en fietsendiefstallen, inbraak en heling. Deze delicten
worden zowel met hoge frequentie, als door veel verschillende individuen begaan.
Buiten de vermogenssfeer liggend, maar eveneens veel voorkomend zijn het be-
dreigen van mensen en zwartrijden.

Er zijn geen uitgesproken verschillen in delictfrequentie tussen jongens van ver-
schillende leeftijden. Wel komt naar voren dat het vooral de schoolgaande jeugd
en de werklozen zijn die delictgedrag vertonen. Onder de schoolgaanden betreft
het wat meer vandalisme, de werklozen zijn actiever op het terrein van de ver-
mogensdelicten.

Verdere analyses wijzen uit dat er een subgroep te onderscheiden is die zowel op
onderwijsgebied als op het terrein van hun gezinssituatie en uitgaansgedrag rela-
tief veel problemen heeft. Er is een sterke onderlinge samenhang tussen deze
drie factoren. Al naar gelang de situatie op een van de gebieden beter is, wordt
er op de andere leefgebieden eveneens 'positiever' gescoord.

Het aantal jongens met veel problemen in de steekproef bedraagt 20. De leef-
tijdsverdeling binnen deze groep is opvallend: 95% is 17 jaar of ouder en van
deze groep is twee derde tussen 17 en 19 jaar. De helft van de jongens in de pro-
bleemgroep is werkloos. Deze werkloze jongens vormen samen meer dan de helft
van het totaal aantal werklozen in de steekproef.

De probleemgroep is het actiefst wat delictgedrag aangaat. Op de totaalfrequen-
tie aan delicten en qua frequentie van vermogensdelicten scoort zij hoger dan
groepen die in mindere mate met problemen te kampen hebben. Toch onder-
scheidt het percentage daders in de probleemgroep zich niet van dat in de 'lichte-
re' groepen. Dit impliceert dat degenen in de probleemgroep die delicten plegen,
dat in hogere frequentie doen dan de andere daders. Daarbij is gebleken dat
verreweg de meeste delicten op naam komen van de 10 werkloze jongens in de
groep met veel problemen. Zij begaan 46% van het totaal aan delicten in de
steekproef.

Zoals hiervoor al is aangegeven, bestaat de probleemgroep vooral uit 17-19-ja-
rigen. Deze groep heeft meer geld te besteden dan de jongere jongens, maar aan
het bedrag te zien wordt een behoorlijk deel van het totaal aan inkomsten afge-
dragen. Ontevredenheid hierover draagt bij tot het - tamelijk plotseling - vanaf
het zeventiende jaar sterk toenemen van het aantal problemen in het gezin. Uit-
spraken van de jongeren en ervaringen van de preventiewerker wijzen hierop.

Eén op de drie jongens is het afgelopen jaar naar eigen zeggen met de politie in
contact gekomen voor delictgedrag. Naarmate een jongen meer delictgedrag ver-
toont, stijgt de kans dat de politie hem pakt.

Het zijn vooral de werkloze jongens die in aanraking met de politie kwamen.
Van de groep jongens die veel problemen thuis en op school heeft en die er ook
een intensief uitgaanspatroon op na houdt (de probleemgroep), heeft een hoger
percentage contacten met de politie gehad dan van de groepen waarmee het
beter gaat op de drie genoemde gebieden. Deze groep, die voor de helft uit
werkloze jongens bestaat, scoort qua delictfrequentie het hoogst. Dat in de pro-
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bleemgroep een groot aantal jongens in aanraking met de politie is gekomen, is
derhalve niet opmerkelijk.

Procesbeschrijving van het eerste projectjaar

In de loop van het eerste projectjaar is een preventieteam gevormd, samengesteld
uit de preventiewerker van het project, een medewerkster op onderwijsgebied en
een leider voor de activiteiten op recreatief terrein. Als gevolg hiervan kwam
meer tijd voor de clienten en meer specifieke kennis beschikbaar.

De preventiewerker onderhoudt vooral de (straat)contacten met de doelgroep
en verleent ad hoc hulp. Zijn ervaringen wijzen uit dat er veel vragen en proble-
men heersen onder de jongeren rond huisvesting, onderwijs, instellingen zoals het
arbeidsbureau, politie en relatie met ouders (vader).

Het accent in de activiteiten van de onderwijsmedewerkster ligt op het geven
van voorlichting en hulp op onderwijsgebied. Toch loopt zij in haar dagelijks
werk ook tegen vragen op die gaan over huisvesting en geld. Haar werkterrein is
daarom breder dan het onderwijsterrein alleen. De Marokkaanse meisjes zijn
naar haar ervaring een probleemgroep die nauwelijks door hulpverleningsinstel-
lingen wordt bereikt.

De activiteitenleider realiseert een ontspanningsaanbod. Dit aanbod is geba-
seerd op gesignaleerde behoeften onder de doelgroepjongeren en op datgene wat
financieel en praktisch haalbaar is.

Zoals uiteengezet, is het project actief op de gebieden scholing, werk en re-
creatie.

Op het gebied van scholing hebben de teamleden in het eerste jaar deelnemers
voor de volgende cursussen trachten te werven:
1. een voorschakelcursus metaaltechniek (deeltijd-KMBO);
2. een voorschakelcursus verzorging (deeltijd-KMBO);
3. een cursus metaal (centrum voor beroepsorientatie en beroepsuitoefening).

Het animo onder de werkloze jongens in de doelgroep voor de metaalopleidingen
bleek gering te zijn. Het relevant zijn voor de arbeidsmarkt van deze studierich-
ting blijkt voor hen nauwelijks een rol te spelen. Het vak staat in laag aanzien en
heeft een slechte naam. Het motivatiegebrek komt voor een ander deel voort uit
negatieve school- of werkervaringen. Anderzijds beoordeelt een aantal van deze
jongens de situatie van veel vrije tijd in combinatie met een uitkering niet nega-
tief. Door de teamleden konden voor geen van de cursussen deelnemers direct
geworven worden. Dit hangt ook samen met het feit dat de projectactiviteiten pas
na de zomer van 1988 goed van de grond kwamen, hetgeen gezien de start van
het cursusjaar wat laat is. Aangetekend moet echter worden dat, gezien de werk-
wijze van het preventieteam op het gebied van onderwijs en in het algemeen, het
niet aannemelijk is dat er direct naar cursussen zal worden verwezen. Eerder
zullen er aan een belangstellende jongere aanwijzingen verschaft worden over de
door hem of haar te ondernemen acties ten einde het gewenste doel te bereiken.

Overigens was het ook voor de organiserende instanties (de scholen) geen sine-
cure om voldoende leerlingen te werven. Tijdens het schooljaar waren er proble-
men met de allochtone jongens inzake onder meer op tijd komen, spijbelen, de
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betaling van het schoolgeld en motivatie. Bij de Marokkaanse meisjes (cursus ver-
zorging) deden deze zich niet voor.

Het leeuwedeel van de activiteiten van de teamleden op onderwijsgebied (en daar
niet alleen) komt neer op het verlenen van concrete hulp in min of meer urgente
gevallen. De nadruk ligt meer op het op school houden van de Marokkaanse
jongeren die daar (nog) zitten dan op het werven van jongens of meisjes om die
naar een cursus metaaltechniek of verzorging te krijgen.

Voor de Marokkaanse jongeren is het onderwijs een onoverzichtelijk gebied,
zowel qua inhoud als qua aanbod. Vooral op het punt van eenjarige cursussen is
het moeilijk inzicht te krijgen in het aanbod. Dit is voor een deel een gevolg van
niet-optimale coordinatie tussen de organiserende scholen. De jongeren ervaren
het als demotiverend dat aan het eind van de rit geen werk wordt gegarandeerd
(hoewel er soms wel geholpen wordt). Bovendien zien zij de zin van het volgen
van een opleiding niet goed in. Zij houden er geen concrete ideeën. op na over
het type arbeid waartoe een cursus leidt. Een en ander blijkt uit informatie van
het bureau werk en scholing, het onderwijsvoorrangsbeleid en de teamleden.

Wat werkgelegenheid aangaat, is voor de doelgroep een aantal arbeidsplaatsen in
het kader van de 'tijdelijke voorziening' (de voorloper van het jeugdwerkgarantie-
plan (JWG)) beschikbaar. Daarnaast kunnen jongeren terecht op werkervarings-
plaatsen (WEP) of op arbeidsplaatsen in een lokaal werkproject. Al deze banen
zijn tijdelijk van aard.

Op dit terrein heeft het preventieproject (nog) weinig succes geoogst, concreter
gesteld, weinig jongeren aan een baan geholpen. Dat is een gevolg van het ge-
brek aan enthousiasme onder de doelgroep voor arbeidsplaatsen in het kader van
het JWG of voor WEP-plaatsen. Het geringe animo onder de jongeren komt
voort uit het tijdelijk karakter van de banen en uit de minimale verdiensten.

Voor het opzetten van een ontspanningsaanbod voor de Marokkaanse jongeren is
door de gemeente een verdieping in een buurthuis beschikbaar gesteld. Daar
worden 's middags jonge en 's avonds wat oudere bezoekers beziggehouden. Eén
dag per week kunnen belangstellenden sporten in een aangrenzende zaal. De
belangstelling voor dit aanbod is groot, gemiddeld 35 bezoekers per dag. Voor de
leden van het preventieteam fungeert dit lokaal als een plaats voor contacten met
de doelgroep.

De aantrekkingskracht van de in de recreatieve sfeer georganiseerde activitei-
ten kan ruim voldoende worden genoemd. Het eerste doel van dit onderdeel van
het preventieproject, het leggen van contact met de jongeren en hen van de straat
houden, is bereikt. Als direct gevolg is de overlast die de jongeren in de buurt
veroorzaakten, aanzienlijk verminderd.

Conclusies

In het eerste jaar van het project zijn vooral preventieve activiteiten ontplooid.
Deze bestaan uit het verlenen van gerichte hulp in reactie"op vragen van jonge-
ren uit de doelgroep die te kennen geven met problemen te zitten. De doelstel-
ling'preventie probleemsituatie' blijkt, hoewel principieel voor alle jongeren in de
doelgroep actueel, vooral van toepassing te zijn op de schoolgaande en werkende
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Marokkaanse jongens. Van deze jongens zeggen de meesten immers geen of wei-
nig problemen op school, thuis of qua uitgaansgedrag te ervaren, zodat preventie-
ve acties effectief kunnen zijn. De preventieve kant van de activiteiten is in het
eerste projectjaar goed tot ontwikkeling gekomen. Over de uiteindelijke mate van
succes wat betreft de doelstellingen van het project, is momenteel evenwel nog
geen uitspraak te doen.

De curatieve kant, het bewerkstelligen van een positieverbetering, is van toepas-
sing op de groep werklozen van 17-19 jaar. Daaronder bevindt zich, zoals geble-
ken, het grootste aantal jongens met veel problemen. Dit proces komt tot nu toe
wat minder uit de verf. De jongeren die al in een probleemsituatie verkeren, zijn
deels wel bereikbaar, maar niet of nauwelijks te activeren voor werk of scholing,
terwijl deze zaken toch als een uitgangspunt voor een reële positieverbetering
beschouwd kunnen worden.

De derde doelstelling van het preventieproject is het voorkomen en bestrijden
van probleem- en crimineel gedrag onder Marokkaanse jongens. Gebleken is dat
de meeste delicten op naam komen van de werkloze jongens in de probleem-
groep. Wanneer deze (relatief kleine) groep op enigerlei wijze betrokken kan
worden in (meer) gestructureerde bezigheden, zoals scholing of arbeid, zou dat
een grote daling van de criminaliteitscijfers onder de Marokkaanse jongeren te-
weeg kunnen brengen. Het enthousiasme voor de via het preventieproject aange-
dragen faciliteiten op deze twee terreinen is, zoals gezegd, tot nog toe echter niet
overweldigend.

Het merendeel van deze jongens zegt de voorkeur te geven aan het volgen van
een opleiding. De metaalsector oefent evenwel, naar blijkt, nauwelijks aantrek-
kingskracht op deze jongens uit. Een uitgangspunt bij de keuze van de richting
van een eventuele andere cursus zou het interessegebied vanuit de doelgroep
kunnen zijn, waaraan uiteraard een zekere mate van arbeidsmarktrelevantie ge-
paard moet gaan. De opleidingswensen laten evenwel geen consistent patroon
zien, zodat de keuze voor een bepaalde richting niet goed hierop gebaseerd kan
worden. Wellicht zou een korte scholingsoriëntatiecursus, welke informatie ver-
schaft omtrent de scholingsmogelijkheden op hun niveau in de gemeente en/of
regio, een aantal werklozen hulp kunnen bieden bij het maken van een keuze.

De afstemming van datgene wat de scholen ter plaatse organiseren op onderwijs-
gebied, is niet optimaal. Er is niet voldoende coordinatie en dientengevolge een
ontbreken van kennis omtrent elkaars activiteiten. Voor de (Marokkaanse) jeugd
is het moeilijk te overzien welke faciliteiten beschikbaar zijn, wanneer die voor-
handen zijn en gedurende welke periode. Hier zijn verbeteringen mogelijk en
nodig. Een actuele verwijsgids waarin de opleidingsmogelijkheden in de gemeente
zijn opgenomen, zou, indien op alle scholen aanwezig, reeds in vele gevallen uit-
komst bieden. Deze zou ook werklozen met belangstelling voor verdere scholing
van pas kunnen komen. Een dergelijke gids is momenteel in ontwikkeling.

Vanuit preventief oogpunt is een belangrijk doel het voorkomen dat Marokkaan-
se jongeren in een situatie van werkloosheid belanden. Een methode daarbij lijkt
het aanbieden van extra informatie aan de jongeren en hun ouders inzake het on-
derwijssysteem en de arbeidsmarkt om zo de jongeren te stimuleren zich zo goed
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mogelijk te scholen. Daartoe zou ten behoeve van de school een gestructureerd
informatie-aanbod inzake de genoemde onderwerpen gerealiseerd moeten wor-
den. De ouders van de jongeren zouden door middel van voorlichtingsdagen of
-avonden geïnformeerd kunnen worden.

Resumerend kan gesteld worden dat, procesmatig gezien, de preventiekant van
het project goed functioneert. De curatieve zijde kent vooralsnog minder succes,
hetgeen vooral voortkomt uit desinteresse bij de momenteel werkloze jongens.
Deze groep vertoont het meeste delictgedrag. Wil het delictniveau blijvend om-
laag gebracht worden, dan zullen naar twee richtingen acties moeten plaatsvin-
den. Ten eerste dient via specifieke maatregelen de werkloze groep met scholing
dan wel arbeid beziggehouden te worden (het curatieve aspect). Ten tweede moet
voorkomen worden dat de huidige schoolgaande jeugd voortijdig haar opleiding
verlaat en werkloos wordt (hetgeen een effect van de preventieve kant moet zijn).
Dit is wellicht mogelijk door middel van gerichte voorlichting in het onderwijs en
laagdrempeligè preventieve hulpverleningsfaciliteiten buiten school.

8



1 Inleiding en vraagstellingen

1.1 Inleiding

Dit interimrapport betreft een evaluatie-onderzoek rond een experimenteel pro-
ject bedoeld voor 'tweede generatie' Marokkaanse jeugd, dat wil zeggen kinderen
van Marokkaanse werknemers die in vorige decennia naar Nederland gemigreerd
zijn. Uit diverse publikaties komt naar voren dat juist deze jongeren meer proble-
men hebben dan andere groepen jeugdigen. Men moet dan denken aan moeilijk-
heden met ouders, het vinden van werk, het volgen van onderwijs, huisvesting en
dergelijke (Junger-Tas, 1985; Ellemers, 1980; Kornalijnslijper, 1988). Het niveau
van criminaliteit onder Marokkaanse jongeren is, vergeleken met Nederlandse
jongeren, hoog (Junger en Zeilstra, 1989; Van der Hoeven, 1985).

Ook in de gemeente Gouda heeft de Marokkaanse jeugd te kampen met zulke
problemen. Om de situatie van Marokkaanse jongeren te verbeteren is daar een
tweejarig preventieproject gecreëerd dat experimenteel van opzet is. De project-
activiteiten zijn gestart in april 1988. In deze rapportage worden de activiteiten en
resultaten in het eerste jaar van het bestaan van het preventieproject beschreven.

Dit hoofdstuk schetst de beleidsachtergrond waartegen het project en de daar-
aan verbonden evaluatie is opgezet. Vervolgens komen de doelstellingen en doel-
groep van het preventieproject, en de vraagstellingen van de evaluatie aan de
orde. Daarna worden, om een algemene indruk omtrent hun situatie te krijgen, in
het kort enige bevindingen van eerdere onderzoeken naar Marokkaanse jongeren
weergegeven. Aan het einde van het hoofdstuk wordt de structuur van de rest
van het rapport uiteengezet.

1.2 Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit

Het preventieproject wordt uitgevoerd en gefinancierd in het kader van het be-
leidsplan 'Samenleving en Criminaliteit' (SEC). Dit beleidsplan is voortgekomen
uit de aanbieding van het interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit
(ook bekend als de Commissie Roethof) eind 1984. De taakstelling van deze, in
september 1983, ingestelde, commissie bestond uit het adviseren van de betrokken
ministers over de mogelijke verbeteringen bij de voorkoming en bestrijding van
kleine criminaliteit. Hierbij zou de nadruk dienen te liggen op de analyse van de
vormen van dit type criminaliteit en op de aanpak ervan (preventie en bestrij-
ding). Daarnaast op het signaleren van tekortkomingen op de punten preventie
en bestrijding, en op het geven van indicaties voor een verbeterde aanpak.

De Commissie kleine criminaliteit heeft kleine criminaliteit (tegenwoordig om-
schreven als 'veel voorkomende criminaliteit' ten einde het ernstige karakter van
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de delicten niet te veronachtzamen) gedefinieerd als 'massaal voorkomende straf-
baar gestelde gedragingen die door de politie kunnen worden getransigeerd of bij
een eerste overtreding in het algemeen door de officier van justitie worden afge-
daan dan wel door de rechter worden bestraft met maximaal een geldboete en/of
een voorwaardelijke vrijheidsstraf en die - vooral door hun massaliteit - hinder-
lijk zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de burgerij bevorderen'.

Volgens de commissie dient de nadruk in het beleid aangaande veel voorko-
mende criminaliteit te liggen op de samenwerkingsverbanden die het maatschap-
pelijk middenveld vormen (bv. scholen, verenigingen, bedrijven) en niet in de
eerste plaats op de overheid. Men moet niet alles verwachten van een justitiële
bestrijding van veel voorkomende criminaliteit. Beheersing van veel voorkomende
criminaliteit moet een onderdeel van een breed bestuurlijk beleid gaan vormen.

Voornoemd beleidsplan (SEC) werd op 22 mei 1985 aan de Tweede Kamer
aangeboden. Veel voorkomende criminaliteit wordt hierin, conform het interim-
rapport, beschouwd als een maatschappelijk probleem dat niet alleen door de po-
litie en justitie opgelost kan worden. Het beleid ten aanzien van veel voorkomen-
de criminaliteit moet gericht zijn op differentiatie en consistentie. Met differen-
tiatie wordt bedoeld dat veel voorkomende criminaliteit anders bestreden dient te
worden dan de zwaardere vormen van criminaliteit.

Een samengaan van preventieve en repressieve maatregelen vormt de kern van
het beleid wat betreft de veel voorkomende criminaliteit. In praktijk moet dit be-
leid ontwikkeld worden door de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de
korpschef van politie van de betrokken gemeente (het 'lokale driehoeksoverleg').
Op deze wijze worden de maatregelen van de gemeente (preventief), de acties
van de politie en het vervolgingsbeleid van het plaatselijke openbaar ministerie
(repressief) op elkaar afgestemd (consistentie). De rijksoverheid moet hierbij het
bestuurlijk preventiebeleid ondersteunen. Wat betreft de zwaardere vormen van
criminaliteit, komt er meer nadruk te liggen op de taak van politie en justitie.

In het beleidsplan SEC worden aangaande het bestuurlijk preventiebeleid met
betrekking tot veel voorkomende criminaliteit drie hoofdlijnen aangegeven, na-
melijk:
1. de ontwikkeling van een bebouwde omgeving die qua planologische en bouw-

technische kenmerken zo min mogelijk gelegenheid geeft tot het plegen van
delicten;

2. het versterken van de binding van de opgroeiende generatie met de maatschap-
pij (gezin, school, werk, recreatie);

3. de versterking van het functionele toezicht door conducteurs, winkelpersoneel,
jongerenwerkers e.d. op potentiële wetsovertreders. Hier wordt in eerste in-
stantie niet gedoeld op het toevoegen van bewaking in strikte zin, maar op het
uitoefenen van toezicht als (vanzelfsprekende) neventaak door iemand die in
verband met zijn werk toch al aanwezig is.

Aan het beleid ten aanzien van enige specifieke groeperingen in de samenleving,
waaronder randgroepjongeren en jeugdigen uit minderheden, wordt in het be-
leidsplan extra aandacht besteed. Het ontbreken van perspectief en zinvolle tijds-
besteding vergroot de kans op dat deze jongeren komen tot veel voorkomende
criminaliteit. Het beleid is erop gericht om zinvolle tijdsbesteding te stimuleren
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en de binding aan de maatschappij te vergroten (punt 2 hierboven). Dit zal veelal
door middel van specifieke projecten bewerkstelligd moeten worden.

In haar eindrapport (1986) beschouwt de Commissie kleine criminaliteit een
grotere overdracht van zogenaamde essentiële normen aan de opgroeiende gene-
ratie als de kern van het preventieve beleid. Gesteld wordt dat het voor de pre-
ventie van veel voorkomende criminaliteit noodzakelijk geachte toezicht op jon-
geren door hun ouders, buurtgenoten of anderen alleen goed kan worden uitge-
oefend als dat gebeurt vanuit een normatieve instelling. Het normbevestigende
effect van de bestraffing van begane delicten moet voortkomen uit de bereidheid
om de wettelijk vastgelegde normen na te leven en te helpen handhaven. De drie
hoofdlijnen van het preventieve beleid kunnen dan ook worden gezien tegen de
achtergrond van het streven naar het weer serieus doen nemen van de in het
Wetboek van Strafrecht beschreven essentiële normen in de Nederlandse samen-
leving. De overdracht van deze normen is de voorwaarde om het doel van pre-
ventie te bereiken langs de drie hoofdlijnen.

Ter ondersteuning in en bevordering van de taak die betrokken ministeries en
lokale overheden hebben bij bestuurlijke preventie, werd door de Ministers van
Justitie en van Binnenlandse zaken de Interdepartementale Stuurgroep Bestuurlij-
ke Preventie van Criminaliteit ingesteld. In de periode 1986-1990 heeft deze
stuurgroep een budget van f 45 miljoen ter beschikking voor subsidiëring van
veelbelovende (gemeentelijke) projecten ter preventie van criminaliteit. Ook het
Goudse preventieproject voor Marokkaanse jongeren wordt gesubsidieerd uit de
aan de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie ter beschikking staande middelen. De
subsidie bedraagt f 110.000 per jaar gedurende een periode van twee jaar.

13 Aanleiding voor het evaluatie-onderzoek

Aan elk van de in het kader van het beleidsplan SEC te starten projecten is een
evaluatie gekoppeld, ten einde uiteindelijk te kunnen beoordelen of de gekozen
werkwijze de gewenste vruchten afwerpt, en om de inzet van effectieve werkwij-
zen elders mogelijk te maken. De evaluatie van het project is een subsidievoor-
waarde. De benodigde onderzoeksgelden zijn afkomstig van de Departementen
van Justitie en van Binnenlandse zaken. De onderhavige evaluatie vindt plaats als
gevolg van deze koppeling tussen subsidiëring en evaluatie.

1.4 Doelstellingen en doelgroep van het preventieproject

Het doel van het preventieproject voor Marokkaanse jongeren in Gouda is als
volgt omschreven. Men wil werken aan:
1. een positieverbetering van Marokkaanse randgroepjongeren;
2. het voorkomen van een randgroepsituatie;
3. de bestrijding en preventie van probleemconcentraties (groepsvorming, overlast

voor winkeliers en winkelend publiek) en crimineel gedrag in vooral het cen-
trum van de stad.

Als randgroepjongeren worden beschouwd jongeren die te maken hebben met
een combinatie van problemen op de in paragraaf 1.1 genoemde gebieden.
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Er zijn drie wegen waarlangs men het doel tracht te bereiken:
1. preventieve activiteiten (door het bieden van ad hoc concrete hulp voorkomen

van het ontstaan van een probleemsituatie (zie Werdmblder, 1985));
2. curatieve activiteiten (het weer op weg helpen van jongeren die al in de moei-

lijkheden zitten);
3. kwaliteitsverbetering en afstemming van beleid en uitvoering van de in het pro-

ject deelnemende instellingen.

Het zwaartepunt ligt op het vlak van het versterken van binding van de jongeren
met de maatschappij (de tweede hoofdlijn uit het beleidsplan SEC) en op het
overdragen van `essentiële' normen op de jongeren (eindrapport van de Commis-
sie kleine criminaliteit, 1986).

De Marokkaanse jongeren op wie het project zich concentreert, liggen in de
leeftijdscategorie van 12 tot en met 21 jaar. Binnen deze marges wordt elke Ma-
rokkaanse jongere tot de doelgroep gerekend. In praktijk gaat de meeste aan-
dacht uit naar de Marokkaanse jongens, de groep waarin zich de grootste proble-
men manifesteren.

1.5 Vraagstellingen in het onderzoek

De evaluatie van het preventieproject concentreert zich rond de volgende vraag-
stellingen:
1. Hoe is het project opgezet; welke faciliteiten worden de Marokkaanse jeugd

aangeboden?
2. Wat zijn de kenmerken van de doelgroepjongeren (sociaal-economische status,

gezinssituatie, vrijetijdsbesteding, scholingsniveaus, delictniveaus)?
3. In hoeverre wordt er in de activiteiten geparticipeerd?
4. Zijn er systematische verschillen tussen de groepen Marokkaanse jongeren die

wel en die niet willen participeren in projectactiviteiten?
5. Heeft het deelnemen van Marokkaanse jongeren aan de in het kader van het

project geschapen activiteiten invloed op hun gedrag en indien ja, welke?
6. Zijn er verschuivingen waarneembaar in de criminaliteitsniveaus binnen de

groep?
7. Is er behoefte aan een dergelijk preventieproject, en zo ja, werkt het project in

zijn huidige vorm efficiënt?

Zoals vermeld, betreft deze rapportage een tussenstand na één jaar projectactivi-
teiten. Daarom komen slechts de eerste drie vraagstellingen aan de orde. De ove-
rige vraagstellingen worden in de eindrapportage behandeld.

1.6 Bevindingen van ander onderzoek

Om een globale indruk te krijgen van de situatie waarin jongeren uit etnische
minderheden in Nederland verkeren, worden in deze paragraaf beknopt de resul-
taten van enige eerdere onderzoeken op dit terrein vermeld. De nadruk ligt hier
bij op de Marokkaanse jeugd. Aan de orde komen de volgende terreinen: gezin
en opvoeding, huisvesting, onderwijs, werk en besteding van vrije tijd, en delin-
quentie.

12



1.6.1 Gezin en opvoeding

Van den Berg-Eldering (1981) geeft een aantal factoren aan dat voor problemen
kan zorgen tussen ouders en kinderen in het Marokkaanse gezin in Nederland.
Om te beginnen moet de situatie in het gezin voorafgaande aan de gezinshereni-
ging in Nederland in overweging genomen worden. Dikwijls vormen protesten
van de vrouw tegen de langdurige absentie van haar echtgenoot of gezinsproble-
men, bijvoorbeeld met de opgroeiende kinderen (zoons), de reden voor de ge-
zinshereniging. Moeilijkheden ontstaan vooral als de oudste zoons op het mo-
ment van migratie van hun vader naar Nederland ouder dan 8 jaar zijn. Dat is
het moment waarop de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de jongen
van de moeder naar de vader verschuift. Jongens gaan vanaf die leeftijd behoren
tot de mannenwereld en verblijven veel buitenshuis. Op hun gedrag daar kan
slechts een man een oog houden (ten gevolge van de seksescheiding). De status-
verhoging van het gezin die voortvloeit uit de verhoogde inkomsten van het gemi-
greerde gezinshoofd, kan negatieve effecten hebben op het gedrag van de zoon.
Het idee 'mijn vader heeft zonder diploma ook een goede baan' kan zijn motiva-
tie om naar school te gaan doen afnemen.

Problemen met opgroeiende zoons in Marokko uiten zich na de gezinshereni-
ging in gezagsconflicten tussen de vader en veelal de oudste zoon, die dikwijls, bij
afwezigheid van zijn vader, de verantwoordelijkheid voor zijn jongere broer(s)
had overgenomen. Het is voor deze zoons niet eenvoudig zich weer te onderwer-
pen aan hun vader en hun vrijheid op te geven. Daarbij speelt mee dat, in tegen-
stelling tot de verwachting, hun vader maar een gering aanzien blijkt te genieten
en een lage status heeft. Om de vele ruzies te ontlopen zoekt de jongere zijn heil
nogal eens in weglopen van huis (Kaufman en Verbraek, 1986).

Tevens draagt het door de kinderen in de nieuwe dominante cultuur aanleren
van rolgedrag dat tegengesteld is aan dat wat de ouders van hen verwachten, bij
aan het ontstaan van gezinsproblemen (Maliepaard, 1985; Evaluatieverslag Stich-
ting Buitenlandse Jongeren Gouda, 1986; Werdmiilder, 1985). Deze openbaren
zich ook in gezinnen waar de hereniging plaatsvond op het moment dat het oud-
ste kind jonger was dan 6 jaar. In eerste instantie is er op die leeftijd nog niet zo-
zeer sprake van strijdige opvoedingssystemen, aangezien Marokkaanse ouders in
het algemeen vrij positief staan tegenover het Nederlandse kleuteronderwijs (Van
den Berg-Eldering, 1981). Deze kinderen hebben weinig moeite met het wegwer-
ken van de taalachterstand en met rolgedrag op school, maar later doet zich toch
de tegenstelling gevoelen tussen het gewenste gedrag thuis (gehoorzaamheid) en
op school (ontwikkelen en uiten van eigen meningen). Marokkaanse kinderen
kunnen zo vervreemden van hun ouders en van hun cultuur.

1.6.2 Huisvesting

Leden van etnische minderheden zijn relatief slecht gehuisvest. Dikwijls wonen zij
in slecht onderhouden woningen in de oude buurten van steden waar het voorzie-
ningenniveau laag is, zowel op infrastructureel als op recreatief gebied (Van der
Hoeven, 1985). Wanneer bovendien het aantal allochtonen in een buurt percen-
tueel groot is, zal als effect een vermindering van contacten met de autochtone

13



bevolkingsgroep optreden, hetgeen het proces van integratie bemoeilijkt
(Naeyaert, 1983).

In vergelijking tot Nederlanders woonden in 1986 ongeveer twee keer zoveel
Marokkanen in niet-eensgezinswoningen (zoals een flat, etage, enz.). Dit hangt
samen met de concentratie van minderheden in de grote steden. Slechts in 5%
van de gevallen zijn Marokkaanse huishoudens zelf eigenaar van de woning. Bij
de autochtone bevolkingsgroep ligt het percentage op 43% (CBS, 1988). Marok-
kanen wonen evenals Turken relatief vaker in woningen welke voor 1945 ge-
bouwd zijn dan Nederlanders, Surinamers en Antillianen/Arubanen (CBS, 1987).
Negenentwintig procent van de Marokkanen beoordeelt de geschiktheid van de
woning die men bewoont, als slecht of zeer slecht; bij Nederlandse huishoudens is
dat 4%.

Het gemiddeld aantal personen per woning ligt bij Marokkanen hoger dan bij
Nederlanders. Hier kan een tekort aan privacy aanleiding geven tot het ontstaan
van spanningen in het gezin. Van de Nederlandse huishoudens bestaat 91% uit
vier of minder personen (peildatum 1985/1986); bij Marokkaanse huishoudens is
dit 46%. Zeventien procent van de Marokkaanse huishoudens bestaat uit acht of
meer personen. Overigens daalt het geboortecijfer onder allochtonen de laatste
jaren. In 1980 lag het aantal geboorten per 1000 allochtone inwoners nog op 27,3,
in 1987 was dat teruggelopen tot 20,8 (CBS, 1988).

Schrider (1979) concludeert dat de slechte behuizing en de geringe kwaliteit
van de woonomgeving bij de allochtone jongeren het gevoel van relatieve depri-
vatie kunnen vergroten. Daarenboven draagt het opgroeien in een omgeving die
niet beantwoordt aan de minimumeisen welke de dominante cultuur stelt, bij aan
een zekere mate van vervreemding bij de allochtone jongeren ten aanzien van die
dominante cultuur.

1.6.3 Opleiding en onderwijs

Marokkaanse jongeren hebben veel problemen in het onderwijs (Van den Berg-
Eldering, 1981; Esch, 1982). Brassé rapporteert een uitvalpercentage onder jonge
migranten (Turken en Marokkanen van 16 tot en met 24 jaar) die in Nederland
onderwijs gevolgd hebben van maar liefst 82% (Brassé, 1983; peildatum 1981).
Slechts 18% van hen heeft de schoolcarrière in Nederland met een diploma afge-
sloten.

In de meeste gevallen wordt de school verlaten op het niveau van voltooid
lager onderwijs of onvoltooid lager beroepsonderwijs (LBO) of middelbaar alge-
meen voortgezet onderwijs (MAVO) (bij Marokkaanse mannen in 70,6% van de
gevallen, bij Marokkaanse vrouwen 61,9%). Uitvallers waren gemiddeld iets
ouder bij aankomst in Nederland dan degenen die een diploma gehaald hebben.

Een aantal mogelijke oorzaken voor de problemen van allochtone jongeren in
het onderwijs wordt door Maliepaard (1985) genoemd. Om te beginnen is de
uitgangssituatie van allochtone jongeren als gevolg van hun afwijkende ervaringen
voor en buiten de schooltijd slechter dan die van Nederlandse jongeren. Het
schoolsysteem is immers toegesneden op de autochtone jeugd. Daarnaast speelt
dikwijls een onvoldoende beheersing van de taal waarin het onderwijs wordt ge-
geven, een rol in het presteren op school. In de derde plaats is de motivatie om
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te leren van belang; deze is afhankelijk van gezinsfactoren, zoals de houding van
de ouders t.a.v. het schoolsysteem. Van den Berg-Eldering (1981) vermeldt op dit
punt dat Marokkaanse ouders de opvoeding op school als een verlengstuk van de
strenge opvoeding thuis beschouwen. De verschillen tussen de opvoeding thuis en
op school worden door de ouders niet gewaardeerd. Dit kan zijn weerslag hebben
op de mate waarin de ouders hun kinderen ondersteunen en stimuleren. De
motivatie van de leerlingen hangt ook af van factoren op de school zelf, zoals
deskundigheid en verwachtingen ten aanzien van allochtone leerlingen bij de leer-
krachten, en van factoren buiten het gezin en/of de school, zoals een negatieve
woon- en leefomgeving, discriminatie en de verwachtingen omtrent het onderwijs
bij de jongeren zelf.

Het Statistisch Vademecum (CBS, 1988) laat zien dat het opleidingsniveau van
jonge Marokkanen veel lager is dan dat van de totale bevolking (stand van zaken
in 1985). Van de 15- tot en met 29-jarigen had 39% een diploma basisonderwijs
of speciaal onderwijs behaald (als hoogste niveau). Van de totale bevolkingsgroep
is dat 9%. Hierbij dient aangetekend te worden dat 40% van de ondervraagden
(nog) scholier of student was op het peilmoment. Op de hogere onderwijsniveaus
is, ingedeeld naar behaalde diploma's, de Marokkaanse groep mannen sterk on-
dervertegenwoordigd ten opzichte van de totale bevolking, zowel beschouwd over
de leeftijdscategorie van 15 tot en met 64 als over die van 15 tot en met 29 jaar
(Marokkanen resp. 14% en 12% en totale bevolking resp. 67% en 54%) (CBS,
1988).

De indruk welke in het voorgaande gegeven is omtrent het opleidingsniveau
van Marokkaanse mannen geldt eveneens voor Marokkaanse vrouwen.

Van den Berg-Eldering (1981) geeft nog andere factoren aan welke van invloed
zijn op de kans om met succes het Nederlands onderwijs te volgen. Zij bespreekt
in dat verband de effecten van gegevens als de leeftijd van migratie van het kind
(zie SchrAder e.a., 1979), de periode gedurende welke het kind in Marokko naar
school geweest is en de begeleiding op de Nederlandse school. Hoe ouder een
kind is op het moment van migratie, des te minder kans heeft het om het onder-
wijs in Nederland met goed resultaat te kunnen volgen. Junger en Zeilstra (1989)
vermelden dat, naarmate de verblijfsduur in Nederland toeneemt, het opleidings-
niveau van allochtone jongens stijgt. Daarbij is het belangrijk te weten dat Ma-
rokkaanse jongens gemiddeld nog minder lang in Nederland zijn dan Turkse of
Surinaamse jongens. Voor kinderen die ten tijde van de gezinshereniging acht
jaar of ouder waren, is het erg moeilijk de taalachterstand in te halen en te wen-
nen aan een nieuw schoolsysteem. Opvang van gemigreerde kinderen in schakel-
klassen' en het betrekken van de ouders bij het onderwijs aan hun kinderen is
noodzakelijk om de kans op een goed functioneren van het kind op school te
vergroten. Indien de ouders niet bij het schoolsysteem betrokken raken, wordt de
kans vergroot dat zij zich de veranderingen die zich bij hun kind(eren) voltrek-

t Dit zijn klassen voor buitenlandse jongeren die niet of nauwelijks Nederlands spreken.
De leerlingen leren er Nederlands en kunnen wennen aan het schoolsysteem. Na één 1
twee jaar moeten zij doorstromen naar het regulier onderwijs.
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ken, niet bewust worden en dat vervreemding tussen ouders en kinderen optreedt
(Van den Berg-Eldering, 1981; Utrechtse werkgroep, 1979).

1.6.4 Arbeidsmarktpositie

De arbeidsmarktpositie van buitenlandse werknemers in Nederland, of het nu om
jongeren gaat of om volwassenen, is niet ideaal. In het algemeen bezetten zij de
laagst gewaardeerde en betaalde arbeidsplaatsen (De Vries, 1981; Junger-Tas,
1985; Brassé, 1983; Ellemers, 1980). Voldoende kansen om hun positie te verbe-
teren in maatschappelijk en economisch opzicht ontbreken, onder meer als gevolg
van onvoldoende scholing (Ellemers, 1980).

Het hoge werkloosheidspercentage in Nederland heeft uiteraard zijn weerslag
op de kansen op betaald werk voor allochtone jongeren. Volgens cijfers van het
Sociaal en Cultureel Planbureau was begin 1983 29% van de Marokkanen werk-
loos (Junger-Tas, 1985). Brassé (1983) vermeldt een werkloosheidspercentage van
33% onder Marokkaanse mannen en van 54% onder Marokkaanse vrouwen
(leeftijdscategorie 16 tot en met 24 jaar, periode juli-december 1981). CBS-statis-
tieken over de beroepsbevolking maken duidelijk (CBS, 1988) dat in 1985 van de
Marokkaanse mannen 42% en van de Marokkaanse vrouwen 66% werkloos was.
Voor de totale beroepsbevolking liggen deze cijfers op resp. 11% en 16%. In de
groep 15- tot en met 29-jarigen is 43% van de Marokkaanse mannen en 69% van
de Marokkaanse vrouwen werkloos, terwijl van de totale beroepsbevolking in
dezelfde leeftijdsgroep 16% van de mannen en 18% van de vrouwen werkloos is.
Tenslotte geven Junger en Zeilstra (1989) aan dat 40% van de Marokkaanse va-
ders geen betaalde arbeid verricht wegens ziekte of werkloosheid. Van de Marok-
kaanse moeders werkt er vrijwel geen enkele, terwijl een kwart van de Turkse
moeders een baan heeft.

Uit vergelijking van de werkloosheidscijfers van 1985 met die van 1981 en 1983
komt naar voren dat de werkloosheid onder de totale beroepsbevolking van 1981
tot 1983 gestegen is, waarna tot het meetpunt 1985 een stabilisering ingetreden is
op het niveau van 1983. Bij de Marokkanen (vrouwen zowel als mannen) is ech-
ter ook na 1983 de werkloosheid blijven stijgen. Wanneer de geregistreerde werk-
loosheid eind 1986 en eind 1987 vergeleken worden, dan blijkt dat, terwijl deze
onder Nederlanders met 2% daalt (mannen 4% daling, vrouwen 1% stijging),
onder Marokkanen de geregistreerde werkloosheid met 9% gestegen is (mannen
7%, vrouwen 18% stijging).

Arbeidskrachten met een hoge opleiding maken meer kans om aan de bak te
komen dan degenen met een opleiding van lager niveau. Daar allochtone jonge-
ren dikwijls slechts een geringe scholing hebben genoten, verkeren zij in een na-
delige concurrentiepositie ten opzichte van autochtone jongeren. Hierbij komt in
veel gevallen een onvoldoende taalbeheersing en discriminatie van de kant van de
werkgever, arbeidsbemiddelende instantie dan wel werknemers (Maliepaard,
1985). Van de bij de arbeidsbureaus geregistreerde werkloze Marokkanen (man-
nen en vrouwen) heeft 88% een opleiding op het niveau van basis- of onvoltooid
vervolgonderwijs en 10% op LBO/MAVO-niveau. Voor de Nederlanders liggen
deze cijfers beide op 35%.
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1.6.5 Delinquent gedrag en probleemgedrag

Uit diverse publikaties komt naar voren dat het criminaliteitsniveau onder jonge
Marokkanen hoger is dan dat onder andere etnische jongeren. Zo constateerde
Van der Hoeven (1985) in een onderzoek in 1983 in Rotterdam en Eindhoven
dat het percentage Marokkaanse jongeren dat in contact komt met de jeugdpoli-
tie, ongeveer drie maal zo hoog is als dat onder Nederlandse en Turkse jongeren.
In percentages uitgedrukt, houdt dit in dat 22,5% van de Marokkaanse jeugd
tussen 10 en 17 jaar binnen één jaar contact heeft met de jeugdpolitie. Vergele-
ken met andere allochtone groepen zijn de Marokkaanse jongeren sterk vertegen-
woordigd in de ernstiger typen vermogensdelicten, zoals inbraken (gekwalificeer-
de diefstal). Turken en Marokkanen hebben geen of nauwelijks politiecontacten
als gevolg van agressieve delicten. Uitgesplitst naar leeftijd en delict, wordt duide-
lijk dat in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar Marokkaanse jongeren overver-
tegenwoordigd zijn (zowel in eenvoudige als gekwalificeerde diefstal). In alle
analyses werd het verschil met de Nederlandse jongeren gevonden. Van der Hoe-
ven concludeert dat, aangezien het verschil niet slechts verklaard kan worden
vanuit de werking van selectieve mechanismen, het waarschijnlijk lijkt dat de
Marokkaanse groep meer delinquentie en probleemgedrag vertoont. In dit onder-
zoek werd tevens aangetoond dat een groot deel van de autochtone en allochtone
jongeren die met de politie in contact komen, uit dezelfde onderste lagen van de
bevolking afkomstig zijn (Junger-Tas, 1985; Van der Hoeven, 1985).

Junger-Tas (1983) constateert dat van leden van etnische minderheden juist de
Surinaamse jongeren veel in contact kwamen met de politie. Op de tweede plaats
komen de Turkse en Marokkaanse groepen. Hierbij tekent zij aan dat de partici-
patie van Turken aan delinquent gedrag zeer gering is; het betreft meer pro-
bleemgedrag bij deze groep. Wordt delinquent gedrag vertoond, dan handelt het
voornamelijk om vermogensdelicten. Geweldsdelicten zijn zeer gering in aantal;
hierbij betreft het vooral vandalistisch gedrag.

Junger en Zeilstra (1989) rapporteren een geregistreerd politiecontact voor
.33% van de Marokkaanse jongens. Onder Turkse en Surinaamse jongens ligt dit
percentage op 23%. Vijftien procent van vergelijkbare Nederlandse jongens heeft
een geregistreerd politiecontact (voor een representatieve groep Nederlandse
jongens ligt het percentage op 10%). De oververtegenwoordiging van de Marok-
kaanse jongens geldt voor de groep 14-17-jarigen.

Wat de werking van selectiemechanismen bij de politie aangaat, leveren diverse
onderzoeken m.b.t. de Nederlandse situatie geen consistente resultaten op. Er
zijn geen aanwijzingen voor een directe samenhang tussen huidskleur en behan-
deling door de politie. Willemse (1984) vond in een experiment rond autodiefstal
slechts een lineair verband tussen de wijze waarop de `verdachte' zich opstelt en
de mate van incorrect gedrag van de kant van de agent ten opzichte van de ver-
dachte. Huidskleur bleek slechts in combinatie met andere factoren, zoals netheid
en geslacht, een rol te spelen. Junger-Tas (1977) en Luning (1979) vonden slechts
aanwijzingen voor indirecte samenhangen tussen huidskleur en politie-optreden.
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Van der Hoeven (1985) merkt op dat geen gericht selectief optreden naar alloch-
tone jongeren hoeft te bestaan. Hij wijst erop dat bestaande regelgeving zodanig
kan werken dat zij voor allochtonen ongunstig uitpakt.

Verschillen tussen etnische groepen worden gevonden aan het begin van het
justitiële proces, echter niet meer op het niveau van vervolging door de officier
van justitie. Dat betekent waarschijnlijk dat de effecten van discriminatie door
het justitiële systeem, zo die al bestaan, niet groot zijn (Junger en Zeilstra, 1989).

Maliepaard (1985) stelt dat empirisch verantwoorde uitspraken over deviant
gedrag onder jongeren van etnische minderheden en over de frequentie van voor-
komen van dat gedragstype moeilijk te doen zijn wegens de geringe vergelijkbaar-
heid van het voorhanden zijnde onderzoeksmateriaal. Toch komt hij na indeling
van een aantal onderzoeken aan de hand van hun wijze van dataverzameling tot
een aantal conclusies. De meest in het oog springende daarbij is naar zijn mening
dat de overrepresentatie in de criminaliteitscijfers voor deze jongeren kleiner
wordt naarmate in het onderzoek meer rekening is gehouden met bepaalde facto-
ren. Enkele van deze factoren zijn de leeftijdsopbouw van de diverse bevolkings-
groepen, de woonplaats van de te onderzoeken jongeren (in steden is het crimi-
naliteitsniveau hoger en er wonen relatief meer allochtone jongeren) en het on-
derscheid naar de aard van de gepleegde delicten. Ook vermeldt hij `criminalise-
rende' kenmerken (kenmerken die de kans op aanhouding verhogen, zoals het
behoren tot de lagere sociale strata, het wonen in een bepaalde buurt e.d.) en
een hogere aangiftebereidheid ten aanzien van jongeren uit etnische minderheids-
groepen die een delict gepleegd hebben, als factoren.

Uiteindelijk luidt zijn conclusie dat er, ook indien al deze aspecten in acht
genomen worden, toch sprake is van een hogere mate van delinquentie onder
jongeren uit etnische minderheidsgroepen dan onder vergelijkbare autochtone
jongeren, waar het jongens betreft.

Junger en Zeilstra (1989) concluderen dat in het algemeen blijkt dat jongens
uit de verschillende etnische groepen niet verschillen wat betreft de incidentie en
types misdrijven. Alleen Marokkaanse jongens plegen meer delicten dan gemid-
deld en iets frequenter ernstige vermogensdelicten.

1.7 Indeling van het interimrapport

De indeling van het interimrapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de ont-
staansgeschiedenis, organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van het preven-
tieproject beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de opzet van de evaluatie
behandeld. De hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 zijn gewijd aan achtereenvolgens de uit-
komsten van onderzoek naar de contacten van de gemeentepolitie met de jonge-
ren, de beschrijving en verdere analyse van onder de doelgroep verrichte inter-
views en de projectactiviteiten en -ervaringen in het eerste jaar van zijn bestaan.
Hoofdstuk 8 betreft enige conclusies.
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2 Het preventieproject voor Marokkaanse jongeren

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het project besproken, zoals die bij de start
op papier stond. Om te beginnen worden enige bevolkingscijfers van de gemeente
behandeld. Dan wordt de problematiek rond de Marokkaanse jeugd belicht. De
totstandkoming van het preventieproject, de organisatiestructuur, werkwijze en
tenslotte de ten behoeve van de doelgroep op te zetten faciliteiten komen als
laatste ter tafel.

2.2 Enige bevolkingsgegevens

Sinds 1975 is het aantal Marokkanen in de gemeente Gouda verdrievoudigd.
Begin 1987 waren er 3286 Marokkanen gevestigd, 1890 mannen en 1396 vrouwen
(bron: statistisch overzicht Gouda, 1986). Er woonden op dat moment 567 Ma-
rokkaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar. De verwachting is dat
hun aantal de komende vijf jaar nog met 17% zal stijgen.

De meeste Marokkanen in de gemeente zijn uit dezelfde streek in Marokko
afkomstig (Stichting Buitenlandse Jongeren, 1986). In de tijd van de actieve wer-
ving is aan bedrijven de provincie Nador in het Rifgebergte in Noord-Marokko
als wervingsgebied aangewezen. Dientengevolge kent de Marokkaanse gemeen-
schap in Gouda vrij veel sociale verbanden welke in Marokko al bestonden. De
Marokkanen wonen voor een groot deel geconcentreerd in één wijk.

23 Problemen rond de Marokkaanse jeugd

De laatste jaren ziet de gemeente zich in toenemende mate gesteld tegenover een
moeilijke situatie rond de Marokkaanse jongeren. De groep wordt gekenmerkt
door zaken als vroegtijdig schoolverlaten, onvoltooide opleidingen, geringe kan-
sen op werk (door onvoldoende opleiding en/of discriminatie), conflicten met ou-
ders en een hoog niveau van veel voorkomende criminaliteit. Er zijn volgens on-
derzoek van de Stichting Buitenlandse Jongeren aanwijzingen voor een groeiend
verschil tussen ouders en kinderen in oriëntatie op de eigen etnische groep in
Nederland (zie Van der Hoeven, 1986). Terwijl de Marokkaanse ouders nog sterk
gericht zijn op het land van herkomst als inspiratiebron voor de toekomst (remi-
gratiewens), zijn hun kinderen `verwesterst', georiënteerd op Nederland wat
betreft hun toekomst.

Het merendeel van deze jongeren is woonachtig in wijken die als probleem-
cumulatiegebied betiteld worden (slechte huisvesting, ontmoedigende sfeer en
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een hoog werkloosheidspercentage). Weliswaar trachten gemeente, onderwijs en
particulier initiatief deze toestand te bestrijden, maar de ontbrekende financiële
mogelijkheden in Gouda en een geringe coordinatie tussen beleid en uitvoering
vormen knelpunten. De problemen onder Marokkanen komen ook naar voren uit
interviews die met diverse instanties gedaan werden in het kader van een onder-
zoek naar de positie van Marokkaanse jongeren op de arbeidsmarkt in Gouda
(Hagedoorn en Schippers, 1987). De groep jongeren (16-24 jaar) wordt beschre-
ven in termen als laag geschoold, een hoge mate van werkloosheid, slechte woon-
situatie, problemen met ouders, politie en justitie en weinig rooskleurige vooruit-
zichten (enkele cijfers zijn opgenomen in bijlage 1). De instanties zelf zeggen met
de Marokkaanse jeugd problemen te hebben op het gebied van contacten (ener-
zijds de jongeren niet kunnen bereiken, anderzijds speelt het idee dat de instellin-
gen voor de jongeren een veelal te hoge drempel zouden hebben) en communica-
tie (elkaar niet begrijpen). Men oordeelt dat het beleid van alle instellingen en
diensten (uitgezonderd de Stichting Buitenlandse Jongeren) te weinig op basis
van contacten met de Marokkanen wordt gemaakt. Er zou sprake zijn van een
onduideli jk minderhedenbeleid en een gebrek aan kennis bij de instanties.

Ten behoeve van dezelfde studie is tevens een beperkte enquëte gehouden
onder 42 Marokkaanse jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar. Wat betreft oplei-
dings- en werkloosheidsniveau is het beeld zoals de instanties dat schetsen, verge-
lijkbaar met de weergave van de situatie door de jongeren zelf. In tegenstelling
tot de ideeën echter die bij de geïnterviewde instanties leven, blijkt dat de Ma-
rokkaanse jongeren hun situatie op de arbeidsmarkt niet als penibel beschouwen;
er lijkt een grote bereidheid te bestaan tot het volgen van cursussen en opleidin-
gen. Uit de beschikbare gegevens kan verder opgemaakt worden dat de meeste
jongeren nog bij hun ouders wonen en dat problemen (met ouders) voornamelijk
ontstaan in geval van werkloos worden.

2.4 De subsidie-aanvraag voor een preventieproject

Teneinde in de bestaande situatie een verbetering teweeg te brengen streeft de
gemeente Gouda naar een integrale aanpak van de problematieken rond de Ma-
rokkaanse jongeren. Najaar 1987 heeft de gemeente daartoe bij de Stuurgroep
Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit een subsidie-aanvraag ingediend voor het
opzetten van een experimenteel preventieproject. In het verzoek wordt gesproken
over 'een min of meer samenhangend pakket van maatregelen met als oogmerk
de criminaliteit onder de Marokkaanse jeugdigen in Gouda te voorkomen en
terug te dringen'. April 1988 is de aanvraag gehonoreerd en kon het project van
start gaan. Vooruitlopend op de positieve beschikking was reeds begin april ten
behoeve van het preventieproject een Marokkaanse preventiewerker aangetrok-
ken.

2.5 De organisatiestructuur van het project

Het preventieproject voor Marokkaanse jongeren staat onder leiding van een
projectgroep. Deze projectgroep heeft de vorm van een samenwerkingsverband
van een aantal sleutelorganisaties en -groepen, te weten:

20



-de gemeente, bestuurlijk (de wethouder belast met de coirdinatie van bestuur-
lijkeireventie) en ambtelijk (afdelingen welzijnszaken, onderwijs en het bureau
Halt );

-het werkverband Stichting Buitenlandse Jongeren/Release/Woonhuis;
-de politie;
-de Raad voor de Kinderbescherming, de stichting Jeugd en Gezin;
-het arbeidsbureau;
-het onderwijsvoorrangsgebied;
-de leerplichtambtenaar;
-een vertegenwoordiging van het (coordinerende) Ministerie van Binnenlandse

Zaken;
-het Regionaal Samenwerkingsverband Jeugdhulpverlening (RSJ) en het daarbij

ondergebrachte project 'bijzondere groepen' (zie paragraaf 7.2.2).

De uitvoerende kracht van het project is een Marokkaanse preventiewerker. Het
preventieproject is ruimtelijk en organisatorisch ondergebracht bij de Stichting
voor Verslavingszorg Midden-Holland. Een medewerker van deze stichting fun-
geert als coordinator voor het preventieproject.

2.6 Werkwijze

Vrijwilligheid is de enige basis voor deelname van jongeren aan door het project
aangeboden activiteiten. De projectgroep heeft gekozen voor de methode van het
straathoekwerk om cliënten te werven. Deze werkwijze acht zij de meest geschik-
te om:
-in contact te komen met de jongeren;
-met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen;
-hen concrete hulp te bieden bij dagelijkse problemen;
-hen te motiveren te participeren in (een van de) in het kader van het project

aangeboden activiteiten.

De keuze voor het straathoekwerk vloeide voort uit eerdere positieve resultaten
met het gebruik van deze methode om contact te leggen met die jeugdigen welke
tot dan toe voor instellingen onbereikbaar bleven.

2.7 De projectactiviteiten

Op drie terreinen worden voor jongeren uit de doelgroep alternatieve activiteiten
georganiseerd, te weten scholing, werkgelegenheid en recreatie. Bij het opzetten
van deze bezigheden is voor het grootste deel uitgegaan van reeds aanwezige
faciliteiten. De volgende mogelijkheden worden de jongeren geboden:

2 Halt-projecten zijn samenwerkingsprojecten van gemeente, politie en openbaar ministe-
rie die de preventie en bestrijding van vandalisme ten doel hebben. Om dat doel te
bereiken verzorgt Halt (Het ALTernatief) een alternatieve afdoening van strafrechtelijk
minderjarigen die wegens vandalisme met de politie in contact gekomen zijn. Daarnaast
worden tal van preventieve activiteiten ondernomen (Kruissink en Verwers, 1989).
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1. Scholing
In Gouda komen pas gemigreerde Marokkaanse jongeren afhankelijk van hun
leeftijd en opleidingsniveau normaliter op een van de volgende drie plaatsen in
het onderwijssysteem terecht:

-Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Alle jongeren tussen 12 en 17 jaar komen in de speciale schakelklassen van het
VSO terecht. De leerlingen worden geplaatst in een van de vijf niveaus waarop
gewerkt wordt. In welk niveau een nieuwe leerling thuishoort, wordt bepaald
door de toelatingscommissie van het VSO en een Marokkaanse leerkracht. Een
van de belangrijkste onderdelen van het programma is het leren van de Neder-
landse taal (ongeveer 20 van de 32 lesuren). Er wordt naar gestreefd de leerlin-
gen minstens één jaar op deze school te houden. Zij kunnen er terecht tot zij de
leeftijd van 18 jaar bereiken. Het feit dat deze leeftijdsgrens bestaat, resulteert er
soms wel in (ondanks het streven naar een eenjarig verblijf) dat jongeren maar
enkele maanden de school kunnen bezoeken voor zij wegens hun leeftijd moeten
vertrekken. De kans op werk is voor deze jongeren vrijwel nihil. Daarnaast is het
scala van eventueel aansluitende opleidingen zeer onoverzichtelijk.

Vanuit het VSO kunnen leerlingen verwezen worden naar het regulier voortge-
zet onderwijs of naar het deeltijd of voltijd kort middelbaar beroepsonderwijs
(KMBO). Ook het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsuitoefening
(CBB)3 behoort voor de beteren tot de mogelijkheden.

In het schooljaar 1988-1989 had het VSO (gesommeerd over de vijf niveaus) 71
leerlingen; 22 meisjes en 49 jongens. Van die groep zullen er in het komende jaar
37 op school blijven. De overigen worden voor het grootste deel doorverwezen
naar het voltijd-KMBO, het deeltijd-KMBO, de reguliere afdeling van het VSO
en het LBO.

-Het Centnim voor Basiseducatie
Jongeren van 17 jaar of ouder met (afgerond) basisonderwijs in eigen land als
hoogste onderwijsniveau kunnen op het centrum voor basiseducatie terecht. Elk
van de daar georganiseerde cursussen kent twee vaste programma-onderdelen, te
weten maatschappij-onderzoek en sport/spet. Veel tijd wordt aan lessen Neder-
lands besteed. Het centrum wordt twee dagen per week bezocht. De cursus is dus
te combineren met een baan.

-Het dag- en avondonderwijs voor volwassenen
Jongeren vanaf 17 jaar met voortgezet onderwijs kunnen terecht in het regulier
dag- en avondonderwijs voor volwassenen. Er wordt gewerkt in drie groepen van
20 tot 22 leerlingen. Er is een middag- en een avondcursus beschikbaar. Uiteinde-
lijk kunnen de leerlingen examen doen voor een certificaat Nederlands.

3 Een CBB is een instelling voor laag geschoolden en is gericht op directe plaatsing van
het individu op de arbeidsmarkt. Ook doorstroming vanuit het CBB naar een verdere
beroepsopleiding behoort tot de mogelijkheden. Werklozen en onvoldoende opgeleiden
komen, indien zij niet meer leerplichtig zijn, in aanmerking voor het CBB.
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In het volgende schema worden de trajecten aangegeven die jongeren met be-
perkte schoolervaring in Nederland kunnen afleggen voor er sprake is van enige
beroepskwalificatie.

Alfab. Nederlands
Oriëntatie Ned.
onderwijs
Oriëntatie Ned.
arbeidsmarkt

Beroepsoriëntatie
Oriëntatie en kwalifi-
cering arbeidsmarkt
Nederlandse taal

Beroepskwalificatie
Oriëntatie arbeidsmarkt

Bron: Gemeente Gouda

12 t/m 17818
jaar, alle
niveaus:

vsO

12 t/m ca.
15 jaar.

regulier VO

2e klas

> 17 jaar, analfa-
beet tot afgerond

basisond.

Centrum Basised.

15 t/m 18 jr.
laag niveau:

deeltijd KMBO

voor-
schakelklas

jongens

voor-
schakelklas

meisjes

CBB

CVV

leerling-
stelsel

> 17 jaar,
hoger niveau:

Dag/avondond.
volwassenen

15 t/m 18 jr.
hoog niveau:

volle tijd KMBO

1EE1

In de loop der jaren is evenwel gebleken dat het startniveau van opleidingen voor
allochtone jongeren uit Gouda veelal te hoog is, wat resulteert in een grote uit-
val. Daarom zijn in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid drie speciale cur-
sussen voor jongeren van 16-22 jaar op poten gezet, welke in het kader van het
preventieproject extra onder de aandacht van de jongeren worden gebracht. Het
betreft:
1. een voltijd voorschakelcursus in de metaalsector (16 plaatsen);
2. in aansluiting hierop is deelname aan een nul-klas in de metaalsector mogelijk

(16 plaatsen, voltijd);
3. een voorschakelcursus verzorging (12 plaatsen, 3 dagen per week).

Het belangrijkste doel van de cursussen is het aanbrengen van de praktische en
sociale vaardigheden die nodig zijn voor het verrichten van betaalde arbeid. Alle
cursussen werden in 1987 voor het eerst georganiseerd binnen het KMBO. Zij
zijn dus niet specifiek ten behoeve van of door het preventieproject georgani-
seerd.



In de opzet van de cursussen in de richting metaal is niet gekozen voor een alge-
mene oriëntatie op techniek, maar op een herkenbaar perspectief, namelijk wer-
ken als vakman in de metaalsector. De keuze viel op de sector metaal, omdat:
-het een opleiding betreft die overstapmogelijkheden biedt naar andere oplei-

dingen en sectoren;
-er in de regio Gouda behoefte bestaat aan opgeleid jong personeel in de me-

taalsector, hetgeen uitzicht op werk betekent.

Deelnemers worden gezocht in drie categorieën jongeren:
-schoolverlaters (afhakers uit het LBO en A-niveau LTS);
-uitstromers van de basisopvang aan het VSO;
-werkloze allochtone jongeren, ingeschreven bij het arbeidsbureau.

Voor meisjes die vroegtijdig afhaken, is een schakelcursus verzorging georgani-
seerd. De instroomeis voor deze cursus is een voltooide 8ste groep van de basis-
school. De ervaring (in het jaar 1987-1988) is dat de meisjes die meedoen, in het
algemeen een wat hoger niveau hebben (2 13 jaar LBO). De meisjes worden
voornamelijk geworven via mond-op-mondreclame; sporadisch worden zij door de
decanen van het LBO doorverwezen. Het arbeidsbureau speelt nauwelijks een rol
in de werving. Indien de leerlingen het vereiste niveau halen, kunnen zij een op-
leiding verzorgende en dienstverlenende beroepen (OVDB) gaan volgen (in Rot-
terdam of Den Haag). Onderwijs volgen in een andere stad willen (of mogen) zij
meestal echter niet.

Op onderwijsgebied is de terugkanalisering van (nog leerplichtige) uitvallers
naar het reguliere onderwijs belangrijk. Vanuit een samenwerking tussen de leer-
plichtambtenaar en de coordinator onderwijsvoorrangsbeleid enerzijds en de pre-
ventiewerker anderzijds wordt getracht voor elk geval een adequate oplossing te
vinden.

2. Werkgelegenheid
In een plaatselijk werkproject zijn tien plaatsen beschikbaar voor Marokkaanse
jongeren, op voorwaarde dat vanuit het straathoekwerk begeleiding plaatsvindt.
De maximale verdiensten kunnen hierbij f 100,- per maand belopen. Het werk-
project is bestemd voor jongeren die om welke reden dan ook niet direct inzet-
baar zijn op 'gewone' arbeidsplaatsen (bv. wegens gedragsproblemen).

De jongeren verkrijgen hier vaardigheden op het gebied van houtbewerking en
doen praktijkervaring op door mee te werken aan verbouwingen enz. Wat betreft
allochtone jongeren die pas naar Nederland zijn gemigreerd, zijn deze plaatsen
ook geschikt voor het leren van de nieuwe taal en sociale omgangsvormen.

Een intensieve begeleiding is een vereiste, enerzijds wegens het feit dat de
participanten over vrijwel geen opleiding en werkervaring beschikken, anderzijds
doordat de meeste jongeren niet echt gemakkelijk in de omgang zijn. De intentie
is de deelnemers te laten ervaren wat werkritme inhoudt en wat het betekent
eigen verantwoordelijkheid te dragen.

Na drie maanden werken volgt een beoordeling. Indien deze positief uitvalt,
komt een jongere in aanmerking voor een arbeidsplaats in het kader van de vol-
gende wettelijke regelingen:
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a. het jeugdwerkgarantieplan (JWG)4: hier zijn ten minste 15 plaatsen beschik-
baar (salariëring op het niveau van het wettelijk minimumloon). De betrekking
is (voor thuiswonende jongeren) gebonden aan het maximum aantal van 19 uur
per week. De jongere treedt in dienst van de gemeente voor een periode van
een half jaar. Deze kan verlengd worden tot maximaal één jaar;

b. werkervaringsplaatsen (WEP): een baan in het bedrijfsleven met behoud van
uitkering plus een bonus van f 100,- per maand. Deze WEP-banen hebben een
duur van zes maanden. De hoop is dat de jongeren daarna bij de werkgever in
vaste dienst kunnen treden.

(Plaatsing in a) of b) is natuurlijk ook direct mogelijk).
De plaatsen in het werkproject zijn vergelijkbaar met WEP-plaatsen, met dit

verschil dat er in het bedrijfsleven wel minder coulant met een jongere zal wor-
den omgesprongen, indien die bijvoorbeeld enkele malen te laat komt.

3. Recreatieve activiteiten
Met als oogmerken in te spelen op een gesignaleerde behoefte en het van de
straat houden van de Marokkaanse jongeren zullen er recreatie- en sportmoge-
lijkheden aan de jongeren aangeboden worden. Bij de start van het project was
de precieze invulling en uitvoering van deze activiteiten nog vaag.

2.8 Samenvatting

In het najaar van 1987 is door de gemeente Gouda subsidie aangevraagd om een
preventieproject voor Marokkaanse jongeren op te zetten. Rond deze groep jon-
geren manifesteerden zich problemen op het gebied van scholing, ouderrelatie en
criminaliteit. Begin april 1988 is het project gestart.

Om de jongeren te bereiken en concrete hulp te bieden werd een Marokkaanse
preventiewerker aangetrokken. Deze richt zijn activiteiten vooral op het centrum
van de gemeente, waar veel Marokkaanse jongeren hun vrije tijd doorbrengen.

Het project voorziet in diverse faciliteiten voor de doelgroep, te weten scho-
ling, werk en recreatie. Wat scholing en werk aangaat, wordt uitgegaan van be-
staande mogelijkheden. Men wil trachten werkloze jongeren of afhakers uit
school warm te laten lopen om weer te gaan leren of om een arbeidsplaats te
accepteren. Eveneens worden er activiteiten in de recreatieve sfeer georganiseerd
om de doelgroep (Marokkaanse jongeren van 12 tot en met 21 jaar) bezig en van
de straat te houden. Welke vorm die activiteiten krijgen, was bij de start van het
preventieproject nog onduidelijk.

Het betreft hier vooralsnog een voorloper van het JWG, de zogenaamde 'tijdelijke
voorziening werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren' (TV), welke van kracht is tot
de werkelijke jeugdwerkgarantiewet in werking treedt. Het grootste verschil tussen deze
voorloper en het JWG ligt in het verplichtende karakter van de laatste. In het kader
van de TV krijgen jongeren tot 21 jaar een deeltijdbaan voor een bepaalde periode
aangeboden. Deze hoeven de werkloze jongeren evenwel niet te accepteren. Die ver-
plichting is er wel in het JWG.
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3 Opzet en methode van het evaluatie-onderzoek

3.1 Inleiding

In de volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe het evaluatie-onderzoek opge-
zet is, welke gegevens er in het kader van de evaluatie verzameld worden en op
welke wijze dit geschiedt. Er worden zowel in de kwalitatieve als in de kwantita-
tieve sfeer data verzameld.

3.2 Kwalitatieve fase van de evaluatie

Het kwalitatieve deel van de evaluatie, dat in tijd overigens parallel loopt aan de
experimentele (kwantitatieve) fase, behelst een inventarisatie rond de proceskant
van het project. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
-organisatiestructuur;
-het aanbod van alternatieve bezigheden;
-werkwijze;
-bereik.

De kwalitatieve gegevens zijn afkomstig uit gerichte interviews en informele ge-
sprekken met de projectmedewerkers zelf en met instellingen (scholen, hulpver-
leningsinstellingen) en personen met wie samengewerkt wordt of die in hetzelfde
veld werkzaam zijn. Ook is informatie van jongeren uit de doelgroep zelf afkom-
stig.

33 Kwantitatieve fase van de evaluatie

Het kwantitatief onderdeel van de evaluatie staat in het teken van de meting van
de effecten van het preventieproject. Onder effecten wordt verstaan datgene wat
het in contact komen met het project en het deelnemen aan de aangeboden faci-
liteiten (scholing, werk, recreatie) door de Marokkaanse jongeren teweegbrengt
op de in de doelstellingen van het project aangegeven punten, nl. de bestrijding
en preventie van een randgroepsituatie en op de criminaliteitscijfers. Dit onder-
deel is quasi-experimenteel van aard.

In de kwantitatieve fase van de evaluatie worden data verzameld uit tweeërlei
bron. Ten eerste uit een steekproef van potentiële cliënten van het project, dat
wil zeggen uit de doelgroep. Dit geschiedt door middel van interviews. Hierbij
gaat het om datgene wat de Marokkaanse jongeren zelf zeggen: zogenaamde
'self-reportgegevens'. Hierna worden de methode van onderzoek, de procedure
bij de steekproeftrekking en het enquête-instrument behandeld.
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Daarnaast worden er uit dossiers van de gemeentepolitie gegevens verzameld om-
trent het criminaliteitsniveau onder Marokkaanse en Nederlandse jongeren in de
gemeente. Informatie daarover komt vanaf paragraaf 3.5 aan de orde.

3.4 Self-reportgegevens: methode van onderzoek

De meeste aandacht van het project gaat uit naar de jongens onder de Marok-
kaanse jeugd, omdat die dè probleemgroep vormen. Dat is de voornaamste reden
dat alleen jongens ondervraagd worden. Een tweede reden is dat Marokkaanse
meisjes bijna niet bereikbaar zijn voor een interview. De jongens worden op twee
momenten geinterviewd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Deze
momenten worden hierna aangeduid met de termen 'voormeting' en `nameting'.

De voormeting betreft een afnamemoment dat voor vrijwel allen valt tussen
september 1988 en eind januari 1989. Enkelen zijn nog voor de zomervakantie
van 1988 ondervraagd. Deze periode is genomen, omdat de voormetingen zo
spoedig mogelijk na de start van het project moesten plaatsvinden om eventuele
effecten (van het project) op de voormetingsgegevens te vermijden. Interviewen
tijdens de zomermaanden bleek onmogelijk te zijn wegens vakanties.

Het streven is de jongens die ondervraagd zijn een jaar na het moment van de
voormeting nogmaals te enquëteren (de nameting). Over de resultaten van die
nameting wordt in het eindrapport bericht.

Ten einde te kunnen vaststellen of eventuele verbeteringen in de situatie van
de doelgroepjongeren een gevolg zijn van de projectactiviteiten, is een controle-
groep nodig. Die zou in dit evaluatie-onderzoek moeten bestaan uit een groep
Marokkaanse jongeren welke geen interventies van het project ondergaat, en die
verder vergelijkbaar is met de groep die daar wel mee te maken heeft. Aan de
hand van de gegevens van deze groep kan nagegaan worden of veranderingen in
de interventiegroep een effect van de projectinterventies zijn. Indien dat het geval
is, zouden die veranderingen niet naar voren moeten komen bij de controlegroep.

Als gevolg van de vrijwilligheid van deelname aan de projectactiviteiten, en
daar de activiteiten in principe voor alle Marokkaanse jongeren open staan, is het
evenwel niet mogelijk vooraf een bepaalde groep jongeren aan te wijzen die als
controlegroep zou kunnen fungeren. Het zou onjuist zijn jongeren ter wille van
deze methodekwestie op voorhand uit te sluiten van participatie in projectactivi-
teiten.

Daarom zal pas bij het analyseren van de resultaten van de nameting blijken of
er binnen de nu (voormeting) geënquêteerde groep een subgroep van niet- of
nauwelijks-deelnemers aan activiteiten te onderscheiden is. Die subgroep kan
dan, indien zij vergelijkbaar is met de wel-deelnemers, als controlegroep dienen.
Mocht de niet-deelnemende groep niet vergelijkbaar zijn, dan betekent dat wel-
licht dat slechts een bepaalde groep van de Marokkaanse jeugd interesse vertoont
in het aanbod.

In het eindrapport zal meer aandacht besteed worden aan het probleem van de
controlegroep.
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3.4.1 Self-reportgegevens: procedure bij de steekproeftrekking

Het oorspronkelijke idee om aan de hand van een adressenlijst uit het bevol-
kingsregister van Gouda de Marokkaanse jongens te bezoeken voor een interview
stuitte op een gebrek aan animo van de kant van de gemeente om een dergelijke
lijst te verschaffen en kon derhalve geen doorgang vinden. Uit overleg met de af-
deling welzijnszaken en het straathoekwerk in de gemeente kwamen de volgende
bezwaren naar voren tegen de bovengenoemde aanpak:
1. er is sprake van aantasting van de privacy;
2. zelfs al zouden de adressen bekend zijn, dan zou de kans dat een enquêteur

binnengelaten wordt bij die jongens/gezinnen, vrijwel nihil zijn (deze gedachte
komt voort uit ervaringen bij eerder onderzoek);

3. indien de enquêteur wel toegang zou krijgen, dan zouden de vragen in het
bijzijn van die vreemde waarschijnlijk niet eerlijk ingevuld worden (onder meer
de combinatie van angst omtrent verblijfsstatus, het feit dat hun adres bekend
blijkt te zijn en vragen over delicten zou negatief kunnen uitwerken op de vali-
diteit van de antwoorden).

In dit overleg werd besloten enkele Marokkaanse enquêteurs te werven die Ma-
rokkaanse jongens op door hen gefrequenteerde plaatsen benaderen voor een
interview. De enquêteurs motiveren potentiële respondenten mee te werken door
het belang van deelname aan het interview te benadrukken. Hierbij wordt erop
gewezen dat op deze wijze hun situatie bekendheid krijgt, zodat aan verbetering
ervan gewerkt kan worden. Ook verklaren zij de jongeren waarom het noodzake-
lijk is dat zij hun naam en adres opgeven en verzekeren hen ervan dat alle ver-
strekte gegevens anoniem blijven. De persoonlijke gegevens zijn vereist, opdat de
geënquêteerde ten behoeve van de nameting getraceerd kan worden.

Een nadeel van deze wijze van steekproeftrekking is dat er selectiviteit kan
optreden. Het is denkbaar dat bijvoorbeeld alleen Marokkaanse jongeren met
affiniteit tot het onderwerp en die gemotiveerd zijn iets aan hun situatie te verbe-
teren, genegen zijn aan een interview mee te werken. Daartegenover kan aange-
voerd worden dat juist die jongeren ook voor het preventieproject het gemakke-
lijkst bereikbaar zijn en daarom een goede weerspiegeling zullen vormen van de
totale groep die door het project kan worden aangesproken (zie paragraaf 5.2).

Er zijn vier Marokkaanse enquêteurs (met enige ervaring) aangetrokken en ge-
instrueerd over het waarom en hoe van de afname. Om een redelijke diversiteit
te bewerkstelligen hebben de enquêteurs gewerkt op verschillende plaatsen, zoals
het Centrum voor Buitenlandse Jongeren, buurthuizen, cafés en bij sportactivitei-
ten. In de vermelde periode zijn zo 92 Marokkaanse jongens geïnterviewd.

3.4.2 Het enquête-instrument

Ten behoeve van het verzamelen van gegevens van Marokkaanse jongens is een
vragenlijst ontwikkeld. De respondenten worden aan de hand van deze vragenlijst
geinterviewd. De lijst voor de voormeting is opgebouwd uit enkele vragenblok-
ken, welke betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
1. achtergrondkenmerken (leeftijd, sociaal-economische status);
2. bezigheden overdag (school, werk, werkloosheid);
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3. vrijetijdsbesteding (uitgaansgedrag, drank-, druggebruik enz.);
4. financiën;
5. delictgedrag, politiecontacten in het jaar voorafgaande aan het moment van

interview (zie bijlage 3);
6. woon- en gezinssituatie;
7. toekomstverwachtingen en -wensen.

Het grootste deel van de antwoorden in de lijst is voorgecodeerd, dat wil zeggen
dat de respondent slechts behoeft te kiezen uit kant-en-klare antwoorden.

3.5 Politiegegevens: opzet van de dataverzameling

Evenals bij de gegevensverzameling onder de Marokkaanse jongeren het geval is,
betreft de dataverzameling bij de politie twee periodes. De eerste strekt zich, zo-
als al eerder vermeld, uit van juli tot en met december 1987. Een aantal redenen
ligt aan de keuze voor deze periode ten grondslag. Ten eerste is het wenselijk dat
op de tweede gegevensverzameling bij de politie het preventieproject zo lang
mogelijk in actie is geweest, aangezien dan de kans op het kunnen registreren van
effecten van de projectactiviteiten zo groot mogelijk moet worden geacht. Dit im-
pliceert dat, gezien de reële start van de activiteiten (nazomer 1988), de tweede
meting het best een periode vanaf de nazomer van 1989 kan beslaan. Vervolgens
komt de duur van de te registreren periode aan de orde. Tegen de achtergrond
van het moment van eindrapportage (vroege zomer van 1990) en de daarvoor
benodigde tijd is gekozen voor een registratieperiode van een half jaar. De twee-
de gegevensverzameling bij de politie betreft daarom de periode juli tot en met
december 1989. De eerste meting gaat over dezelfde periode twee jaar eerder
(1987). Dat de eerste registratieperiode in 1987 valt, vloeit enerzijds voort uit het
feit dat het project tussen juli en december 1988 al activiteiten ontplooide (het-
geen al invloed op de criminaliteitscijfers zou kunnen hebben), en anderzijds uit
de wetenschap dat in die periode (1987) het besluit tot subsidie-aanvraag voor
een project voor de Marokkaanse jeugd in Gouda is gevallen (die periode weer-
spiegelt het best de uitgangssituatie).

Procedure
De bij de politie verzamelde gegevens zijn afkomstig uit mutatiedossiers. Voor
het verzamelen van gegevens uit juist deze dossiers is gekozen, omdat hierin ook
van allerlei contacten gewag gemaakt wordt die men op hoger niveau niet meer
tegenkomt. Bijvoorbeeld contacten tussen agenten en jeugd waarbij de jongeren
slechts worden toegesproken en/of gemaand te vertrekken van de plaats waar zij
zich ophouden.

Over de volgende items zijn per mutatie gegevens verzameld: naam, adres en
woonplaats van de dader (alle gecodeerd), sekse, etniciteit, geboortedatum, da-
tum politiecontact, leeftijd op het moment van het politiecontact, de tijd waarop
het delict gepleegd werd, het type delict waarvoor het contact plaats had en de
afhandeling door de politie.

Wat de registratie van de delicten aangaat, is per jongere het delict geregis-
treerd waarvoor het actuele contact met de politie in eerste instantie tot stand
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gekomen is (één delict per case derhalve). Contacten op grond van verkeersover-
tredingen zijn in de registratie niet meegenomen.

Er bestaan twee criteria voor opname van gegevens uit een mutatie. Om te be-
ginnen was besloten om zowel Nederlandse als Marokkaanse daders (mannen en
vrouwen) op te nemen met het idee een inzicht te verkrijgen in de verhoudingen
tussen beide groepen op enkele terreinen; dit leidde tot het criterium dat de etni-
citeit van de dader(s) in de betreffende mutatie bekend moest zijn voor opname
van de gegevens in het bestand. Het tweede criterium was dat de leeftijd van de
betreffende jongeren tussen 12 tot en met 21 jaar moest liggen (in eerste instan-
tie de doelgroep van het project) en dus uit de mutatie op te maken moest zijn.

Hoewel een beperking van dit type dossiers kan zijn dat de gegevens die zij be-
vatten, tamelijk 'vuil' zijn (ondervraagden kunnen nogal gemakkelijk valse namen,
adressen e.d. opgeven), is zeker niet de indruk ontstaan (onder meer door cross-
referentie tijdens de dataverzameling) dat de opgegeven personalia in hoge mate
onbetrouwbaar zouden zijn.

3.6 Samenvatting

De evaluatie van het preventieproject bestaat uit een kwalitatief en een kwantita-
tief deel. Het kwalitatieve deel houdt zich voornamelijk bezig met de inventarisa-
tie van de proceskant van het project.

Het kwantitatieve gedeelte betreft het meten van de effecten van de project-
activiteiten. Daartoe worden gegevens verzameld uit twee bronnen: Marokkaanse
jongens (de doelgroep zelf) en de politie in Gouda. De jongeren worden aan de
hand van een vragenlijst geïnterviewd, bij de politie worden mutaties over een
bepaald tijdsbestek gecontroleerd, waarbij zowel Nederlandse als Marokkaanse
daders worden gelicht.

Beide kwantitatieve dataverzamelingen vinden twee maal plaats (een 'voorme-
ting' en een 'nameting'). De voormeting bij de jongeren vindt in de tweede helft
van 1988 plaats. Na een jaar worden de jongeren voor de tweede maal geïnter-
viewd (de nameting). De eerste dataverzameling bij de politie heeft betrekking
op de periode juli tot en met december 1987; de nameting betreft hetzelfde tijds-
bestek in het jaar 1989.
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4 De politiegegevens

4.1 Inleiding

In dit gedeelte komen de voormetinggegevens van de politie in Gouda aan de
orde. Deze gegevens worden als eerste behandeld, omdat zij een algemene indruk
verschaffen omtrent de delictniveaus onder zowel Nederlandse als Marokkaanse
jongeren (de doelgroep van het project) in de gemeente. Allereerst wordt de
steekproef beschreven, waarna kenmerken van de jongeren en van de contacten
besproken worden. Vanaf paragraaf 4.5 worden resultaten van enigszins uitgebrei-
dere analyses met betrekking tot de jongens in de steekproef behandeld. Aan het
einde van het hoofdstuk volgt een samenvatting.

4.2 De steekproef

Met inachtneming van eerder vermelde criteria leverde de eerste registratieperio-
de een aantal van 309 relevante mutaties op. De 309 mutaties betroffen 534 jon-
geren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar. Van deze jeugdigen was 25% van
Marokkaanse afkomst. In 88% van de gevallen betrof het een mannelijke dader.
De gemiddelde leeftijd van de jongeren op het moment van het politiecontact
was 16,7 jaar. Van de daders was 73% uit Gouda afkomstig.

43 Socio-demografische kenmerken van de jongeren

Onder de 534 jongeren zijn er 401 van Nederlandse afkomst (75%). Tabel 1 geeft
de verdeling weer van de betrokkenen over sekse en leeftijd.

Tabel 1: Etniciteit en sekse

sekse
Marokkanen Nederlanders

aantal % aantal %

man 132 100,0 335 84,2
vrouw 0 0,0 63 15,8

totaal 132 100 398 100

(in vier gevallen was het geslacht onbekend)

Marokkaanse meisjes zijn niet vertegenwoordigd in de politiestatistieken van
Gouda gedurende de onderzochte periode. Nederlandse meisjes komen in be-
perkte mate wel voor (12% van het totaal). Het opvallendste aspect aan de tabel
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is de verdeling van de nationaliteiten bij de mannen. Wanneer men weet dat on-
geveer 7% van de mannelijke jeugd (van 12 tot 21 jaar) in Gouda uit Marokka-
nen bestaat (Statistisch overzicht 1987 van de gemeente Gouda), kan gesteld wor-
den dat qua politiecontacten de Marokkaanse jongens, met 28%, oververtegen-
woordigd zijn.

Het percentage Marokkaanse jongens dat met de politie in aanraking is geko-
men op het totaal aan Marokkaanse jongens van 12 tot en met 21 jaar in Gouda,
beloopt 33,3%; onder Nederlandse jongens is dat 6,3%. Dit betekent dat binnen
het bekeken halfjaar één op de drie Marokkaanse jongens minstens één maal in
contact met de politie is geweest. Onder de Nederlanders is de verhouding onge-
veer één op veertien.

De gemiddelde leeftijd in de totale groep lag op 16,7 jaar. Van de meisjes was
de gemiddelde leeftijd 15,6 jaar, terwijl die van de jongens op 16,9 jaar lag. Dit
verschil is significant (T(528)=4,07, p<0,01).

4.4 Beschrijving van de politiecontacten

De plaats waar verreweg de meeste delicten worden gepleegd, is de winkelzone
in het centrum van de gemeente. Deze straat is goed voor 23% van het totaal
aan geregistreerde delictplaatsen. Rond negen uur 's avonds worden de meeste
delicten gepleegd.

Het meest voorkomende delict waarvoor het contact met de politie tot stand
kwam, was baldadigheid (25%). Tabel 2 geeft een overzicht van de verdeling van
de in de steekproef aangetroffen delicten.

Tabel 2: Delicten waarvoor politiecontact (in 3 gevallen onbekend)

delict aantal %

(brom)fietsendiefstal 45 8,5
winkeldiefstal 93 17,5
baldadigheid 134 25,2
vernieling 70 13,2
inbraak 42 7,9
mishandeling 25 4,7
diefstal 64 12,1
bedreiging 14 2,6
overig 44 8,3

totaal 531 100

Tabel 3 laat een indeling van de delicten in delicttypen zien. De delicttotaalmaat
is samengesteld uit de som van alle delicten waarvoor contact is geweest. De ver-
mogensdelictenschaal bestaat uit de som van de (brom)fietsendiefstallen, winkel-
diefstallen, inbraken en overige (vaak niet gespecificeerde) diefstallen; de vanda-
lismeschaal bestaat uit de optelling van de frequenties van de items baldadigheid
en vernieling; de maat voor contacten wegens agressieve delicten bestaat uit de
som van de delicten mishandeling en bedreiging. Het in tabel 2 voorkomende
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item 'overig' komt in de samengestelde maten in tabel 3 dus alleen in de totaal-
schaal voor.

Tabel 3: Delicttype waarvoor politiecontact

delicttype aantal %

vermogensdelicten 244 45,9
vandalismedelicten 204 38,4
agressieve delicten 39 7,3
overig 44 8,3

totaal 531 100

Vermogensdelicten vormen de hoofdmoot van de oorzaken voor politiecontacten
van de jongeren. Vandalisme is een goede tweede, terwijl contacten in verband
met agressief gedrag tamelijk zeldzaam zijn.

De meest voorkomende wijze van afhandeling van de situatie door de politie
was een proces-verbaal (pv). Hiervan was in 39% van de contacten sprake. Even-
eens dikwijls voorkomende wijzen van afhandeling waren het opmaken van een
puntenlijst' (16%), het meenemen naar het bureau van politie voor verder ver-
hoor, waarna de jongere naar huis gezonden werd (24%) en het toespreken van
de jongere(n) op straat, waarna eventueel heenzending volgde (10%).

4.5 Nadere analyses

Omdat de meisjes slechts 12% van de steekproef uitmaken en er geen Marok-
kaanse meisjes in de steekproef voorkomen, heeft de rest van de analyses alleen
betrekking op de jongens in de steekproef.

In deze paragraaf wordt eerst nader ingegaan op de achtergrondkenmerken van
de jongens in de steekproef. Daarna wordt er verder ingegaan op de gegevens
over de politiecontacten. Wat deze contacten aangaat, wordt vooral nagegaan of
er verschillen zijn tussen Marokkanen en Nederlanders in typen contacten en af-
handeling en zo ja, welke die verschillen dan zijn.

Het puntensysteem is in 1984 ontwikkeld door een werkgroep van het openbaar minis-
terie en de politie van het arrondissement Rotterdam. Deze ontwikkelden een model
waarbij de beslissing tot seponeren of verbaliseren kan worden genomen op grond van
een negental vaste factoren. De factoren krijgen, afhankelijk van het geval, punten toe-
gekend. Vooraf is vastgesteld bij hoeveel punten een proces-verbaal volgt en bij hoeveel
punten geseponeerd wordt. De negen factoren zijn in drie groepen onder te verdelen,
te weten factoren t.a.v. de dader (leeftijd, houding, recidive en houding van de ouders/
verzorgers), het feit (waarde van de goederen, aantal afzonderlijke feiten) en het slacht-
offer (financieel nadeel, fysiek/psychisch leed) (Van der Hoeven en Van Loon, 1987).
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4.5.1 Socio-demografische kenmerken van de jongens

Onder de jongeren bevinden zich 467 jongens, van wie 72% Nederlands is (N=
335) en 28% Marokkaans (N= 132). In tabel 4 is voor de jongens de verdeling
over etniciteit en leeftijd op het moment van het politiecontact weergegeven. De
jongens zijn in enkele met de self-reportgegevens (hoofdstuk 6) vergelijkbare
leeftijdscategorieën ingedeeld. Marokkanen hebben vooral politiecontact in de
leeftijd van 14-16 jaar, Nederlandse jongens meer in de groep van 17-19 jaar.

Tabel 4: Etniciteit en leeftijd bij aanhouding

Marokkanen Nederlanders
leeftijd aantal % aantal %

12-13 jaar 14 10,6 21 6,3
14-16 jaar 56 42,4 114 34,0
17-19 jaar 53 40,2 147 43,9
20-21 jaar 9 6,8 53 15,8

totaal 132 100 335 100

(X2(3) = 10,30, p <0,05)

Marokkaanse en Nederlandse jongens verschillen significant in gemiddelde leef-
tijd op het moment van aanhouding: de Marokkaanse jongens zijn gemiddeld 16,4
jaar oud en de Nederlandse 17,1 (T(465)=-2,90, p<0,01).

Bijna drie kwart van de betrokkenen woont in Gouda. De overigen wonen in
omliggende gemeenten. Onder de Nederlandse jongens met politiecontacten ko-
men er percentueel meer van buiten Gouda dan onder de Marokkaanse jongens
(resp. 31% en 12%). De verhouding tussen Marokkaanse en Nederlandse jongens
met politiecontacten verschuift, als alleen degenen die in Gouda woonachtig zijn,
onder de loep genomen worden, van resp. 28% tegen 72% (alle jongens) naar
32% tegen 68% (jongens wonend in Gouda).

4.5.2 Politiecontacten van de jongens

Een vergelijking van de Nederlanders met de Marokkanen wat betreft de reden
voor het politiecontact is voor de hand liggend. Tabel 1 van bijlage 2 geeft hier-
van een overzicht. De verschillen tussen Marokkaanse en Nederlandse jongens
zijn significant. Marokkaanse jongens komen vaker voor (brom)fietsendiefstallen,
inbraken en diefstallen (zoals geld en cheques) in contact met de politie, terwijl
de Nederlandse groep zich meer bezig lijkt te houden met vandalisme en balda-
dig gedrag.

Uit tabel 5 wordt duidelijk dat de Marokkaanse jongens vooral wegens vermo-
gensdelicten met de politie contact krijgen. Van alle contacten die Marokkaanse
jongens in de beschouwde periode hadden, was 65% in verband met een vermo-
gensdelict. Bijna de helft van het aantal politiecontacten in verband met vermo-
gensdelicten (42%) komt op het conto van Marokkaanse jongens. Voor vandalis-
mecontacten ligt de zaak ongeveer tegenovergesteld. De helft (49%) van de con-
tacten die Nederlandse jongens hadden, was in verband met zulk gedrag, terwijl
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van de Marokkaanse groep maar 15% wegens vandalisme in aanraking met de
politie is gekomen (bijlage 2, tabel 2). Contacten wegens agressieve delicten zijn
gering in aantal en verschillen percentueel niet wat betreft de Nederlandse en
Marokkaanse groep (bijlage 2, tabel 3).

Tabel 5: Etniciteit en politiecontact wegens vermogensdelict

contact
Marokkaan Nederlander

aantal % aantal %

geen 46 34,8 217 64,8
wel 86 65,2 118 35,2

totaal 132 100 335 100

(X2(1)=33,27, p<0,01)

De leeftijdsverdeling per etnische groep per delicttype levert een significant ver-
schil op voor de contacten wegens vermogensdelicten. In tabel 6 is te zien dat
meer Marokkaanse jongens hiervoor op jongere leeftijd in aanraking met de poli-
tie komen dan Nederlandse. Ook gemiddeld gezien verschilt de leeftijd (T(202) =
-2,66; p<0,01). Marokkanen zijn gemiddeld 16,4 en Nederlanders 17,2 jaar oud.

Tabel 6: Politiecontacten wegens vermogensdelicten per etnische groep per leeftijdsgroep

Marokkaan Nederlander
leeftijd aantal aantal %

12-13 jaar 7 8,1 5 4,2
14-16 jaar 37 43,0 41 34,7
17-19 jaar 39 45,3 52 44,1
20-21 jaar 3 3,5 20 16,9

totaal 86 100 118 100

(X2(3)=10,19; p<0,05)

Wat contacten voor vandalisme aangaat, zijn er geen significante verschillen qua
leeftijdsverdeling of gemiddelde leeftijd tussen de etnische groepen. De gemiddel-
de leeftijd schommelt rond de 16,5 jaar.

De gemiddelde leeftijd verschilt significant tussen de etnische groepen op het
tijdstip van een politiecontact in verband met een agressief delict. Marokkanen
zijn dan jonger dan Nederlanders (16,3 versus 18,3 jaar; T(32)=-2,77, p<0,01).

4.5.3 Recidive

In de steekproef komen enige jongens voor van wie de politiestatistiek binnen de
bekeken periode meer dan één maal melding maakt. Het gaat hier om 40 Neder-
landers en 17 Marokkanen. De 17 Marokkaanse jongens waren samen goed voor
45 politiecontacten (gemiddeld 3 contacten per Marokkaanse recidivist). In totaal
zijn er in de steekproef 132 contacten met Marokkaanse jongens geregistreerd.
Hieruit is op te maken dat het aantal verschillende Marokkaanse jongens dat in
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de periode juli tot en met december 1987 politiecontact had, 104 bedroeg. Dit
houdt in dat van de Marokkaanse jongens 16% recidiveert. De 40 Nederlandse
jongens die meer dan één keer voorkomen, hebben samen 112 politiecontacten
(gemiddeld 3 per individu). Het aantal verschillende Nederlandse jongens met
één of meer politiecontacten beloopt 263, van wie 15% recidiveert.

4.5.4 Afdoening

Wat betreft de afdoening door de politie, is het weinig zinvol een direct onder-
scheid te maken tussen Marokkaanse en Nederlandse jongens. Er zijn immers
significante verschillen tussen beide groepen in de frequenties waarmee diverse
delicten begaan worden. Op basis daarvan is al te verwachten dat ook frequenties
van de wijze van afdoening significant van elkaar zullen verschillen (hetgeen zij
dan ook doen). In tabel 7 is de frequentie van typen afdoening weergegeven.

Tabel 7: Afdoening

wijze van afdoening aantal %

puntenlijst 51 11,9
naar bureau van politie, dan naar huis 57 13,3
naar HALT 9 2,1
bemiddeling 9 2,1
proces-verbaal 173 40,2
verhoor, dan naar huis 49 11,4
in verzekering gesteld 19 4,4
toegesproken op plaats delict dan weggestuurd 45 10,5
voorgeleiding (hulp)officier van justitie 3 0,7
overig/onbekend 52 11,8

totaal 467 100

Interessanter is het te bekijken of, uitgaande van de typen delicten, de wijze van
afdoening per etnische groep verschilt. Bij analyse blijkt dat bij twee delicttypen
de wijze van afdoening significant verschilt tussen Marokkaanse en Nederlandse
jongens (resp. X2(5) = 12,71, p <0,05 en X2(7) = 30,96, p <0,01). Die delicttypen
zijn winkeldiefstal en baldadig gedrag. In het geval van baldadigheid betreft het
te weinig Marokkaanse jongens om daar verdere uitspraken over te kunnen doen
(N=5). Bij winkeldiefstal ligt de zaak anders. Na winkeldiefstal volgt voor Marok-
kanen vaker dan voor Nederlandse jongens het opstellen van een puntenlijst. Ne-
derlandse jongens krijgen bijna dubbel zo vaak een pv opgelegd. Deze verschillen
in afdoening zijn verklaarbaar uit het aanzienlijke verschil in gemiddelde leeftijd
tussen beide groepen jongens op het moment van het politiecontact. De Marok-
kaanse jongens die een winkeldiefstal pleegden, zijn jonger dan de Nederlandse
jongens (resp. 14,6 en 16,5 jaar; T(63)=-2,91, p<0,01).
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4.6 Samenvatting

Uit de politiegegevens komt naar voren dat negen van de tien politiecontacten
een mannelijke persoon betrof. Meisjes zijn dus nauwelijks vertegenwoordigd in
de statistieken. Waar zij wel géregistreerd werden, betrof het in alle gevallen
Nederlandse meisjes. Dit behoeft niet te verwonderen, daar Marokkaanse meisjes
van hun ouders voornamelijk thuis moeten blijven.

De Nederlandse meisjes hebben op wat jongere leeftijd contact met de politie
dan de jongens; zij zijn gemiddeld 16 jaar en (Nederlandse) jongens 17.

Zoals gezegd, komen in het gecontroleerde tijdsbestek verreweg de meeste
contacten die de politie met jeugdigen had, op rekening van jongens. Ruim een
kwart van de contacten betrof Marokkaanse jongens, de rest Nederlandse. Geper-
centeerd op de totale populatie in de gemeente hebben vijf maal zoveel Marok-
kaanse als Nederlandse jongens een politiecontact. Deze cijfers (resp. 33% en
6%) zijn redelijk vergelijkbaar met die welke in andere Nederlandse onderzoeken
(Van der Hoeven, 1985; Junger en Zeilstra, 1989) naar contacten met de (jeugd-)
politie zijn gevonden. Junger en Zeilstra vermelden bijvoorbeeld een geregis-
treerd politiecontact voor 33% van de Marokkaanse jongens en voor 15% van
vergelijkbare Nederlandse jongens (zie paragraaf 1.6.5). Wel moet bedacht wor-
den dat, daar er geen precieze gegevens beschikbaar zijn om de sociaal-economi-
sche status van de jongeren in de politiestatistiek eenduidig vast te stellen, de uit-
komsten van de vergelijking van de Marokkaanse met de Nederlandse groep wel-
licht enige relativering verdienen. Immers, de positie van de Marokkaanse jonge-
ren in dit opzicht is meestal slechter, hetgeen betekent dat de groepen naar alle
waarschijnlijkheid als zodanig niet helemaal vergelijkbaar zijn (Brassé, 1983; Elle-
mers, 1980; Van der Hoeven, 1985; Maliepaard, 1985). Waarschijnlijk zal het per-
centage Nederlandse jongens enigszins stijgen, indien een met de Marokkaanse
groep op sociaal-economisch vlak vergelijkbare groep genomen wordt.

Eveneens met de genoemde onderzoeken vergelijkbare resultaten zijn op het
eerste meetmoment van dit onderzoek gevonden op het punt van leeftijd en de-
licttype. Marokkaanse jongens zijn wat jonger dan de Nederlandse groep op het
moment van het politiecontact. Het zwaartepunt ligt bij de Marokkanen in de
categorie 14-16-jarigen en bij de Nederlanders bij de groep 17-19-jarigen. Tevens
komt de oververtegenwoordiging van politiecontacten wegens vermogensmisdrij-
ven bij Marokkaanse jongens naar voren. Contacten in verband met agressieve
delicten zijn schaars. Nederlandse jongens komen dikwijls in aanraking met de
politie op grond van vandalisme en baldadig gedrag.

Het niveau van recidive verschilt in de onderzochte periode van een half jaar
niet tussen Marokkaanse en Nederlandse jongens (respectievelijk 16% en 15%).
Junger en Zeilstra (1989) en Essers en Van der Laan (1988) rapporteren wel ver-
schillen tussen Nederlandse en Marokkaanse jongens wat betreft recidiveniveau.
In die onderzoeken blijkt 31% van de Nederlandse en 47% van de Marokkaanse
jongens te recidiveren.

Tenslotte blijkt dat de wijze waarop de politie een zaak afhandelt, niet verschilt
voor de etnische groepen. Voor discriminatie in dit proces bestaan geen indica-
ties.
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5 Beschrijving van de self-reportgegevens

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is gewijd aan de onder de Marokkaanse jongens verzamelde gege-
vens. Allereerst wordt de representativiteit van de steekproef bekeken. Daarna
wordt de informatie uit de interviews besproken. Aan het eind van het hoofdstuk
volgt een samenvatting. In hoofdstuk 6 wordt meer gedetailleerd op bepaalde
delen van het datamateriaal ingegaan.

52 Representativiteit van de steekproef

In hoeverre zijn de geënquêteerde jongens representatief voor alle Marokkaanse
jongens in de gemeente?

Met de 92 geïnterviewde jongens is 24% van de totale populatie (ofwel de
doelgroep) van Marokkaanse jongens van 11 tot en met 22 jaar in de gemeente
bereikt. De verdeling van leeftijden in de steekproef en in de populatie is redelijk
vergelijkbaar. In de steekproef zijn de 18-jarigen enigszins oververtegenwoordigd
en de 11-, 12- en 21-jarigen licht ondervertegenwoordigd ten opzichte van de
totale populatie.

In de steekproef is, over de totale groep gezien, van de 16- tot en met 22-jari-
gen 29% werkloos. Uit cijfers van Hagedoorn en Schippers (zie bijlage 1) blijkt
dat het werkloosheidspercentage onder Marokkaanse mannen van 16 tot en met
24 jaar 28% bedraagt. De leeftijdsgroepen verschillen weliswaar enigszins, maar
de percentages komen behoorlijk overeen.

De steekproef lijkt qua leeftijd en bezigheden redelijk representatief te zijn
voor de Marokkaanse jongens in Gouda. Dat neemt niet weg dat er op andere,
niet zo gemakkelijk controleerbare punten, verschillen zouden kunnen bestaan
tussen de jongeren in de steekproef en de gehele populatie, als gevolg van de wij-
ze van steekproeftrekking. Over de meisjes kunnen, wat betreft self-reportgege-
vens althans, geen uitspraken worden gedaan.

53 Socio-demografische kenmerken van de Marokkaanse jongens

Slechts enkelen van de geënquêteerden zijn in Nederland geboren (3%). Dat
houdt in dat de meesten in het kader van een gezinshereniging naar Nederland
gemigreerd zijn. Het gaat bij deze jongens om een wel als 'anderhalfde' generatie
betitelde groep. Gemiddeld verblijven deze jongens sinds zes jaar hier ten lande.

De gemiddelde leeftijd van de jongens is 17 jaar; uiteenlopend van 11 tot en
met 22 jaar. Deze range is iets breder dan die welke als criterium bij het verza-
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melen van de politiegegevens is gesteld (nl. 12 tot en met 21 jaar). Dit komt
voort uit het feit dat de projectmedewerkers ook hulpverleningsactiviteiten bleken
te ontplooien ten aanzien van individuen die iets jonger of ouder waren dan de
oorspronkelijk beoogde leeftijdsgroep.

5.4 School en werk

Van de ondervraagden zit ruim de helft (47 jongens) volledig op school. Een
kwart van de groep werkt, 19 jongens zijn werkloos en 3 jongens zijn partieel
schoolgaand. Vanaf de leeftijd van 17 jaar (d.w.z. na de leerplichtgrens gepas-
seerd te zijn) is het merendeel van de respondenten werkloos of heeft (tijdelijk)
werk. In de leeftijdscategorie van 17-19 jaar zit dan nog maar een derde van de
jongens op school, een derde werkt en de rest is werkloos, en bij de oudsten gaat
nog maar 5% naar school. In deze groep werkt 55% en is 40% werkloos (bijlage
2, tabel 4). Het bereiken van de 17-jarige leeftijd is blijkbaar een belangrijk punt:
het heeft er de schijn van dat de meeste Marokkaanse jongens het liefst zo snel
mogelijk van school gaan.

De meeste jongens zitten op een LTS of hebben dat schooltype als laatste
bezocht (39%). Op de tweede plaats komt het kort middelbaar beroepsonderwijs
(KMBO) met 19%. Het resterende deel van de Marokkaanse jongens (42%)
geeft een gelijkmatige spreiding te zien over diverse schooltypen.

Over het algemeen beoordelen de schoolgaanden de school, de relatie met
klasgenoten en docenten positief. Een derde van de ondervraagden (35%) geeft
te kennen wel eens te spijbelen. Gemiddeld doen zij dat 16,5 uur per maand. Dit
vrij hoge gemiddelde wordt veroorzaakt door enkele jongens in de steekproef, die
blijkbaar notoire spijbelaars zijn. De meesten (69%) spijbelen acht uur per
maand of minder met een gemiddelde van vier uur per maand.

Degenen die huiswerk meekrijgen, geven aan dat zij dat meestal wel maken
(38% soms, 60% vaak). Bijna een derde van de jongens zegt voldoende resulta-
ten op school te behalen (cijfers tussen 5% en 6%) en 63% goede resultaten (tus-
sen 6% en 8). De meesten zijn nooit van school gestuurd (70%), 16% is dit twee
maal of vaker overkomen.

Van degenen die niet meer schoolgaand zijn (42 jongens), heeft drie kwart zijn
laatste opleiding niet afgemaakt. Onder de werkende groep alleen ligt dit percen-
tage op 57%; degenen van deze groep die de school wel afmaakten, zaten op een
LTS of het KMBO. Gemiddeld is deze groep ruim een jaar van school af op het
moment van interviewen. Bijna drie kwart van de jongens (72%) met een baan
werkt full-time. Een kwart van deze jongens bevalt de arbeid matig tot slecht
(28%). De relatie met de chef en de collega's op het werk wordt in het algemeen
als goed betiteld.

In de steekproef bevinden zich 19 werklozen. Van hen heeft 95% zijn laatste
opleiding niet afgemaakt, een veel hoger percentage dan in de werkende groep
dus. Bijna de helft van hen (47%) heeft tussen het moment van van school ko-
men en het tijdstip van werkloos worden gewerkt. De gemiddelde arbeidsperiode
besloeg negen maanden. Veelal (67%) ging het om een tijdelijke baan. De werk-
lozen zitten gemiddeld zeven maanden zonder werk (uiteenlopend van 1 tot 22
maanden). Twee derde van hen (68%) is bezig met het zoeken van werk. Dat
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doen zij door middel van advertenties, via uitzendbureaus en/of het arbeidsbu-
reau. Op één na staan alle werklozen ingeschreven bij het arbeidsbureau.

5.5 Vrijetijdsbesteding

De meeste Marokkaanse jongens (45%) besteden 2 à 3 avonden per week bui-
tenshuis (tabel 8). Aan degenen die twee of minder avonden per week weg zijn,
is gevraagd waarom zij meestal thuis blijven (tabel 9). Een kwart van deze res-
pondenten zegt dat zij van hun ouders niet (vaker) mogen, en een bijna even
groot percentage (23%) gaat weinig uit, omdat zij het thuis gezellig vinden. Even-
eens 23% geeft 'geen zin om weg te gaan' als reden op om thuis te blijven, het-
geen zou kunnen samenhangen met de omstandigheid dat zij het thuis wel naar
hun zin hebben. Tenslotte blijft een redelijk aantal jongens veel thuis om huis-
werk te maken.

Evenzo is aan hen die drie of meer avonden per week uitgaan (48 jongeren),
de vraag voorgelegd waarom zij dit doen. Voor de helft van deze jongens (52%)
was het zoeken van vertier met vrienden de aanleiding. Naast dit argument werd
door 41% als reden voor frequent uitgaan opgegeven dat men het thuis niet
gezellig of prettig ervoer.

Tabel 8: Aantal avonden thuis besteed

uitgaansgedrag aantal %

elke avond thuis/1 avond per week weg 24 26,0
2 of 3 avonden weg 41 44,5
4 tot 6 avonden 17 18,5
elke avond weg 10 10,9

totaal 92 100

Tabel 9: Reden van thuisblijven

reden aantal %

mag niet zo vaak weg 12 27,3
thuis is het gezellig 10 22,7
huiswerk 7 15,9
geen zin om weg te gaan 10 22,7
overig 5 11,5

totaal 44 100

Dezelfde groep jongens (zij die drie maal per week of vaker uitgaan) is gevraagd
waar zij dan het meest naar toe gaan en of zij die plaatsen vooral in gezelschap
dan wel alleen bezoeken. Tabel 10 geeft een overzicht van de plaatsen welke Ma-
rokkaanse jongens die veel uitgaan frequenteren. De jongens die dikwijls uitgaan
in de avonduren, begeven zich voornamelijk naar een buurthuis of een café en/of
disco. De meesten gaan met twee of meer vrienden erop uit (81%).
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Tabel 10: Plaats van tijdsbesteding van respondenten die drie of meer avonden per week
uitgaan

plaats aantal %

buurthuis 24 52,2
café of disco 11 23,9
op straat zijn 6 13,0
overig 5 10,9

totaal 46 100

(door 2 respondenten niet beantwoord)

Het merendeel van de jongens (76%) geeft aan geen alcohol te gebruiken. De 22
jongens die alcoholhoudende dranken nuttigen, drinken gemiddeld 17 glazen per
week. De meesten geven aan enkele malen per maand aangeschoten te zijn
(59%). Het is waarschijnlijk te veronderstellen dat dit voornamelijk in het week-
end (discobezoek e.d.) voorkomt.

Drie kwart van de ondervraagden gebruikt naar eigen zeggen nooit hasjiesj. Als
iemand wel hasjiesj gebruikt, gebeurt dit meestal in een frequentie van één tot
enkele malen per week (17%). Harddruggebruik, zoals cocaïne en heroïne, komt
onder de geënquêteerde groep zo goed als niet voor (2%).

Gemiddeld hebben de jongens ongeveer 220 gulden per maand te besteden. In
tabel 11 is het gemiddeld besteedbaar inkomen per maand weergegeven, uitge-
splitst naar de bezigheden van de jongens.

Tabel 11: Hoeveelheid te besteden geld per maand

bezigheid overdag guldens

volledig schoolgaand (N=47) f 62,-
partieel schoolgaand (N= 3) f 283,-
werkend (N=23) f 440,-
werkloos (N =19) f 335,-

Zoals te verwachten was, hebben degenen die werken, de grootste hoeveelheid
geld om uit te geven (f 440,-). Toch is dit bedrag, in de wetenschap dat verreweg
de meeste jongens full-time werken, niet hoog. Waarschijnlijk dragen de jongens
een aanzienlijk deel van hun verdiensten af aan het gezinshoofd. Deze praktijk
leidt, zo is uit ervaringen van de preventiewerker gebleken, in vele gevallen tot
probleemsituaties. Zij die volledig schoolgaan, zijn het minst kapitaalkrachtig
(f 62,-). Bijna 87% van de Marokkaanse jongen verkrijgt zijn inkomsten uit werk,
van zijn ouders, of via een uitkering (resp. 28%, 48% en 11%). Van de overigen
doen er enkelen zwart werk (3%) om aan geld te komen. Een enkeling geeft
diefstal, familie (bv. broers) of een studiebeurs als inkomstenbron op.
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5.6 Delictgedrag

Aan alle betrokkenen zijn vragen gesteld omtrent bepaalde vormen van delict-
gedrag. In tabel 12 is achtereenvolgens samengevat hoeveel van de Marokkaanse
jongens opgeven elk type gedrag in het jaar voorafgaande aan de afname ten
minste één maal vertoond te hebben, welk percentage dit aantal op het totaal aan
ondervraagde jongens (92) vormt en met welke frequentie dat gedrag gemiddeld
vertoond werd.

Tabel 12: Delictfrequentie

delict

bekladden/graffiti
vernielen telefooncel
vernielen lantaarn(paal)
vernielen ruiten
vernielen auto
vernielen fiets
vernielen in openbaar vervoer
vernielen andere dingen
stelen fiets
winkeldiefstal
zwartrijden
brandje stichten
bedreiging
iemand in elkaar slaan
inbreken
heling

min. één maal gedaan gemiddelde
aantal % frequentie

9 9,8 14,8
3 3,3 4,0
4 4,3 1,5
7 7,6 4,3

11 12,0 5,8
10 10,9 4,6
5 5,4 4,5

10 10,9 3,7
13 14,1 8,8
30 32,6 22,0
29 31,5 20,4

6 6,5 3,2
14 15,2 4,9
6 6,5 1,2

18 19,6 3,7
19 20,7 13,9

Een aantal typen delicten springt er uit wat betreft het percentage Marokkaanse
jongens dat zich daaraan schuldig maakt. Winkeldiefstal, zwartrijden, bedreiging,
inbreken en heling worden relatief door veel van de jongens opgegeven. Sommige
van deze delicten zijn het jaar voorafgaande aan de voormeting nogal frequent
begaan: winkeldiefstal gemiddeld 22, zwartrijden 20 en heling 14 maal. Het item
'vernielen andere dingen' omvat vandalistisch gedrag ten aanzien van parkeer-
automaten, vuilnisbakken, oude huizen, spullen thuis (opzettelijk) en een winkel.

5.7 Woonsituatie en verhouding met ouders

Van de ondervraagde Marokkaanse jongens wonen er 78 (85%) op het tijdstip
van de afname thuis. De rest woont zelfstandig, bij familieleden of pleegouders.
Van 96% van degenen die thuiswonend zijn, wonen beide ouders nog thuis. Van
de vaders van de respondenten is 92% ongeschoold. Iets meer dan de helft van
de vaders is werkloos (55%).

De meeste jongens vinden het thuis wel gezellig en hebben nooit ruzie met hun
ouder(s) (57%). Het gebruik van lichamelijk geweld wordt niet altijd geschuwd
door de ouders of andere familieleden blijkens de meldingen van de jongens
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(tabel 13). Een kwart van de jongens krijgt een paar maal per jaar klappen, en
17% nog in frequentere mate.

Tien procent van de respondenten zegt wel eens van huis weggelopen te zijn.
Twee derde heeft dat nog nooit gedaan en de rest heeft dat meer dan één maal
gedaan.

Tabel 13: Frequentie thuis geslagen

frequentie aantal %

nooit 53 57,6
een paar keer per jaar 23 25,0
één of enkele keren per maand 16 17,4

totaal 92 100

5.8 Toekomstplannen

Tenslotte is nagegaan wat de jongens in de toekomst willen gaan doen. Meer dan
de helft van hen wil een opleiding volgen (54%). Daarnaast ambieert 39% een
werkkring; 7% heeft (nog) geen ideeën omtrent datgene wat zij later willen.

Het blijkt dat 75% van de werklozen in de groep een opleiding prefereert. Ge-
geven het feit dat 95% van hen de laatst gevolgde opleiding niet afmaakte,. lijkt
het erop dat zij op hun besluit om af te haken terugkomen.

Een veelheid van antwoorden volgde op de vraag om een specificatie van het
type werk of opleiding dat men in gedachten had voor de toekomst. Van de meer
dan één maal gegeven antwoorden is in tabel 14 een beknopt overzicht gemaakt.
Een uitgebreidere tabel is in bijlage 2 (tabel 5) opgenomen.

Tabel 14: Toelichting toekomstplannen

plannen aantal %

LBO 42 45,6
(K)MBO 18 19,6
MAVO/MEAO/HAVO 9 9,8
weet het (nog) niet 23 25,0

totaal 92 100

Veel belangstelling bestaat er voor opleidingen elektronika en voor mogelijkhe-
den tot opleiding in het KMBO. Voor activiteiten (werk of scholing) in de me-
taalsector (een voorschakelcursus in dit veld valt onder de opleidingsfaciliteiten
van het preventieproject) is weinig belangstelling (slechts twee jongens, zie bijlage
2, tabel 5), hetgeen ook uit ervaringen van de preventiewerker blijkt.
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5.9 Samenvatting

In het kader van de evaluatie van het project zijn 92 Marokkaanse jongens tussen
11 en 22 jaar ondervraagd. De geënquëteerde groep is gemiddeld 17 jaar oud.
Alle jongens zijn in Gouda woonachtig, maar op drie na is geen van hen in Ne-
derland geboren. Gemiddeld zijn de gemigreerden sinds zes jaar in dit land.

Ruim de helft van de jongens zit op school. De meest bezochte schooltypes zijn
de LTS en het KMBO.

Van de werkenden onder de respondenten (een vierde van de groep) heeft
43% de laatst bezochte school afgemaakt. Gemiddeld zijn zij ongeveer een jaar
van die school af en werken zij sinds een zelfde periode. De meesten hebben een
volledige baan. Het werk bevalt de meesten goed. Deze groep is financieel het
krachtigst.

Twintig procent van de ondervraagden was werkloos, en wel sinds gemiddeld
zeven maanden. Slecht 5% van deze groep heeft zijn laatst bezochte opleiding
afgemaakt. De helft van die jongens heeft wel gewerkt tussen het moment van
school verlaten en werkloosheid. Gemiddeld besloeg de werkperiode drie kwart
jaar. Meestal betrof het tijdelijk werk. Twee derde van de groep werklozen is ac-
tief op zoek naar werk (advertenties, uitzendbureaus, enz.). Vrijwel allen hebben
zich ingeschreven bij het arbeidsbureau. Drie kwart van de werkloze jongens wil
in de toekomst weer een opleiding volgen.

Wat vrijetijdsbesteding aangaat, zegt bijna de helft van de jongens 2 à 3 avon-
den per week buitenshuis te besteden. Jongens die twee avonden of minder uit-
gaan, geven als redenen op dat zij niet vaker weg mogen, dat het thuis gezellig is
of dat zij geen zin hebben weg te gaan. Jongens die frequenter uitgaan, doen dit
naar eigen zeggen om plezier te gaan maken met hun vrienden, of omdat zij de
situatie thuis onprettig vinden. Voornamelijk zoeken zij dat vertier in buurthuis
of café. Zowel wat alcohol- als hasjgebruik betreft, geeft drie kwart van de groep
op niet-gebruiker te zijn. Harddruggebruik komt binnen de groep zo goed als niet
voor.

Het grootste deel van de jongens (85%) woont thuis bij zijn ouders. De meeste
(57%) jongens vinden het thuis wel gezellig. Ongeveer 40% heeft wel eens ruzie
en een zelfde percentage wordt wel eens geslagen. Eén op de drie jongens is wel
eens weggelopen van huis. Van de vaders van de jongens, die bijna allen onge-
schoold arbeider zijn, is ruim de helft werkloos.

Uit de antwoorden op de vragen naar delictgedrag blijkt dat de meest voor-
komende delicttypen voornamelijk in de sfeer van de vermogensdelicten liggen.
Het betreft dan vooral winkeldiefstallen, inbraak en heling. Deze delicten worden
zowel met hoge frequentie als door veel verschillende individuen begaan. Buiten
de vermogenssfeer liggend, maar eveneens veel voorkomend, zijn bedreigingen en
zwartrijden.
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6 Leefsituatie en delictgedrag

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden uitkomsten van een nadere analyse van het self-report-
materiaal beschreven. Deze sectie is grotendeels ingedeeld aan de hand van enke-
le aandachtsvelden, namelijk schoolfunctioneren, uitgaansgedrag en gezinsfunctio-
neren.

Uit de diverse vragen omtrent delictgedrag zijn een totaaldelictmaat, een schaal
voor vermogensdelicten en schalen voor vandalisme en agressief gedrag tegenover
personen geconstrueerd.

In hetgeen volgt, wordt allereerst de inhoud en de wijze van constructie van
deze nieuwe schalen behandeld. Vervolgens worden enige socio-demografische
kenmerken in combinatie met delictgedrag besproken. Dan komen achtereenvol-
gens de onderwerpen gezinsfunctioneren, schoolfunctioneren en uitgaansgedrag
aan de beurt, waarna bekeken wordt in hoeverre de jongeren in een meervoudige
probleemsituatie verkeren. De verbanden tussen delictgedrag en probleemsituatie
worden behandeld. Als laatste worden de antwoorden geanalyseerd die de Ma-
rokkaanse jongens gaven op de vragen over contacten met de politie in verband
met delictgedrag. Deze worden vergeleken met de politiecijfers uit hoofdstuk 4.

Aan het eind van het hoofdstuk volgen een samenvatting van de belangrijkste
resultaten en enige conclusies.

6.2 De delictschalen

In de vragenlijst komen 16 items over delictgedrag aan de orde. Met behulp van
factoranalyse is nagegaan of er, uitgaande van deze 16 items, duidelijke factoren
naar voren komen. Dat bleek niet het geval. Door een drie-factorenoplossing
werd slechts 45,6% van de variantie verklaard (van de eerste tot en met de derde
factor resp. 23,7%, 11,5% en 10,3%). Diverse items laadden hoog op meer dan
een factor. Daarnaast was het niet goed mogelijk de verschillende factoren con-
ceptueel te benoemen.

Op grond van deze resultaten is besloten eenvoudigweg een aantal nieuwe
delictmaten te vormen die het resultaat zijn van de som van de antwoorden op
'losse' delictvragen (zie Dickes, 1988). Op deze wijze zijn twee groepen van vier
nieuwe delictmaten geconstrueerd. De eerste groep van vier berust qua construc-
tie op de in de vragenlijst voor elk delicttype voorkomende vraag 'heb je het laat-
ste jaar wel eens ..'. De tweede groep van vier nieuwe delictmaten bestaat uit fre-
quentiegegevens, gebaseerd op de in de vragenlijst bij elk delicttype voorkomen-
de vraag 'zo ja, hoe vaak heb je dat gedaan?' (deze vraag volgt telkens op 'heb je
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het laatste jaar wel eens ..'). Kortom, de eerste groep van vier nieuwe delictmaten
draait om wel/niet gegevens (het aantal personen van de betreffende groep dat
wel eens zo'n delict begaan heeft in het jaar voorafgaande aan de meting, ofwel
prevalentie), de tweede groep om frequentiegegevens (het aantal gepleegde delic-
ten, ofwel incidentie).

De vier delictmaten binnen elk van de twee groepen bestaan uit:
1. een totaaldeictmaat, gevormd door alle (16, zie bijlage 3) items met betrekking

tot delictgedrag;
2. een maat voor vermogensdelicten, gevormd door de delicttypen fietsendiefstal,

winkeldiefstal, inbreken en heling;
3. een maat voor vandalisme, gevormd door de items graffiti, vernielen van tele-

fooncellen, lantaarns, ruiten, auto's, fietsen, openbaar vervoer, en overige din-
gen, en het item brand stichten;

4. een maat voor agressief gedrag tegenover personen, gevormd door de vragen
over bedreiging en in elkaar slaan.

Bij het bekijken van de prevalentie delictmaten wordt duidelijk dat 65% van de
ondervraagde jongens opgeeft het jaar voorafgaande aan het interview één of
meer van de gevraagde typen delicten minstens één maal gepleegd te hebben (ta-
bel 15). Eén of meer verschillende vermogensdelicten heeft 52% van de respon-
denten minimaal een keer gepleegd (tabel 16).

Tabel 15: Prevalentie delicttotaal i

delicten aantal %

geen enkel delict 32 34,8
wel delict(en) 60 65,2

totaal 92 100

Tabel 16: Prevalentie vermogensdelicten

vermogensdelicten aantal %

geen enkel vermogensdelict 44 47,8
wel vermogensdelict(en) 48 52,2

totaal 92 100

Aan vandalistisch gedrag heeft 47% van de jongens zich minimaal één maal
schuldig gemaakt (bijlage 2, tabel 6).

Agressieve delicten komen relatief weinig voor onder de Marokkaanse jonge-
ren. Zeventien jongens (19%) zeggen minstens één maal agressief jegens perso-
nen geweest te zijn (bijlage 2, tabel 7).

De frequentiemaat voor het delicttotaal geeft aan dat 12% van de ondervraag-
den opgeeft het jaar voorafgaande aan de afname van de vragenlijst één delict
begaan te hebben. Negenenveertig jongens (53%) hebben twee of meer delicten
gepleegd (tabel 17).
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Tabel 17: Incidentie delicttotaal

frequentie aantal %

geen enkele keer 32 34,8
1 keer 11 12,0
2 tot 10 keer 30 32,6
11 tot 100 keer 14 15,2
meer dan 100 keer 5 5,4

totaal

Tabel 18: Incidentie vermogensdelicten

92 100

frequentie aantal %

geen enkele keer 45' 48,9
1 keer 15 16,3
2 tot 10 keer 20 22,0
11 tot 100 maal 10 11,0
meer dan 100 maal 2 2,2

totaal 92 100

' Tabel 16 geeft aan dat er 44 respondenten zijn zonder vermogensdelicten, terwijl deze
tabel het aantal van 45 geeft. Dit is te wijten aan één respondent die aangegeven heeft
één type vermogensdelict wel eens begaan te hebben, maar die op de vraag 'hoe vaak
dan' het antwoord '0' heeft ingevuld.

Uit de frequentiemaat voor vermogensdelicten blijkt dat 15 Marokkaanse jongens
(16%) één vermogensdelict gepleegd hebben; 12 jongens (13%) hebben tussen 11
of meer vermogensdelicten gepleegd (tabel 18).

Tien jongens hebben zich het laatste jaar één maal aan vandalisme schuldig ge-
maakt (11%), zeven (8%) tussen 11 en 100 maal (bijlage 2, tabel 8).

Tenslotte hebben zes ondervraagden zich één maal agressief tegenover anderen
gedragen (6,5%). Elf jongens zeggen twee maal of nog vaker dergelijk agressief
gedrag begaan te hebben (bijlage 2, tabel 9).

De exacte, aantallen delicten zijn in tabel 19 te zien. De frequentie voor het
delicttotaal bestaat voor ruim de helft uit vermogensdelicten. Agressieve en van-
dalismedelicten komen relatief weinig voor. Het in de totaalmaat, maar niet in
een van de andere maten, vervatte item zwartrijden is in de tabel gescheiden op-
genomen. Dit gedrag vormt meer dan een kwart van alle delicten.

Tabel 19: Frequenties diverse delictschalen en zwartrijden

delicttype aantal delicten %

vermogensdelicten 1092 51,9
vandalismedelicten 346 16,4
agressieve delicten 76 3,6
zwartrijden 592 28,1

totaal 2106 100
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63 Socio-demografische kenmerken en delictgedrag

In deze paragraaf komen enige kenmerken van de Marokkaanse jongens, zoals
leeftijd en dagelijkse bezigheden, in combinatie met de delictmaten aan de orde.

Zoals eerder is vermeld, lopen de leeftijden van de respondenten uiteen van 11
tot en met 22 jaar. Ten einde een handzame leeftijdsindeling te verkrijgen, zijn
de jongeren ingedeeld in vier leeftijdscategorieën (11-13, 14-16, 17-19 en >20
jaar). Als houvast bij deze indeling werd rekening gehouden met aspecten als
leerplicht, verdeling van aantallen respondenten over de categorieën en van leef-
tijden per categorie. De indeling levert het in tabel 20 aangegeven resultaat op.

Tabel 20: Categorisering van leeftijden

leeftijd aantal %

11-13 jaar 15 16,3
14-16 jaar 24 26,1
17-19 jaar 33 35,9
20 jaar en ouder 20 21,7

totaal 92 100

In de steekproef bevinden zich drie jongens die partieel schoolgaan. Die zijn in
de volgende analyses bij de volledig schoolgaanden opgenomen op grond van het
feit dat twee van deze drie nog slechts sinds een maand naast hun schooltijd
werkten (gemiddeld 10 uur per week). De derde had geen bezigheden naast
school.

Zijn er nu aanwijsbare verschillen tussen jongeren van verschillende leeftijden
aangaande het al dan niet plegen van delicten en wat betreft de mate waarin dat
gebeurt?

Allereerst blijkt uit de absolute aantallen delicten per leeftijdsgroep (bijlage 2,
tabel 10) dat de delictscores voornamelijk zijn opgebouwd uit vermogensdelicten.
Dit geldt vooral voor de jongeren van 14 jaar en ouder. Vandalisme heeft een
relatief groot aandeel in de delictscore van de groep in de leeftijd van 11-13 jaar.

Vervolgens wordt de verdeling der respondenten in de verschillende leeftijds-
groepen over de delictschalen bekeken. Slechts bij de vandalismemaat treedt een
significant verschil op tussen de verschillende leeftijdsgroepen (tabel 21). Vooral
van de leeftijdsgroep tot en met 13 jaar hebben meer Marokkaanse jongens het
afgelopen jaar één (of meer) vandalismedelict(en) begaan dan de oudere Marok-
kaanse jongens.

De overige prevalentiematen (totaalmaat, vermogensdelictenmaat en agressie-
delictmaat) laten geen significante verschillen tussen de vier leeftijdsgroepen zien.
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Tabel 21: Leeftijd en prevalentie vandalisme

vandalisme

11-13 jaar 14-16 jaar 17-19 jaar >20 jaar

N % N % N % N %

geen 7 46,6 14 58,3 19 57,6 18 90,0
wel 8 53,4 10 41,7 14 42,4 2 10,0

totaal 15 100 24 100 33 100 20 100

(X2(3)=8,62, p<0,05)

Wanneer men kijkt naar de incidentie per leeftijdsgroep, dan valt op te maken
dat er op geen van de delictschalen significante verschillen waar te nemen zijn
tussen de groepen als totaal, wat betreft het gemiddeld aantal delicten. Evenmin
verschilt het gemiddeld aantal gepleegde delicten per dader significant tussen de
leeftijdsgroepen.

Uitgaande van de dagelijkse activiteit van de jongere blijkt dat de opbouw van
de delictscore bij de werkende groep nogal afwijkt van die bij de scholieren en de
werkloze groep. De score van de eerstgenoemde groep bestaat voor het grootste
deel uit zwartrijden en vandalisme. Bij de andere groepen vormen juist de vermo-
gensdelicten de hoofdmoot van de totale delictscore (bijlage 2, tabel 11).

Vervolgens komen de prevalentie delictmaten aan de orde. Er zijn significante
verschillen tussen groepen met diverse bezigheden op de totaaldelictmaat en op
de vermogensdelictmaat (resp. tabel 22 en 23). De agressiemaat en de vandalis-
memaat laten geen verschillen zien tussen de onderscheiden groepen. De tabellen
tonen dat vooral van schoolgaande Marokkaanse jeugd en van de werkloze Ma-
rokkaanse jongens zich een grote proportie schuldig maakt aan delictgedrag in
het algemeen en aan het begaan van vermogensdelicten.

Tabel 22: Activiteiten en prevalentie delicttotaal

delicten

geen
wel

(part) school werk werkloos

N % N % N %

12 24,0 14 60,9 6 31,6
38 76,0 9 29,1 13 68,4

totaal 50 100 23 100 19 100

(X2(2)-9,55, p<0,01)

Tabel 23: Activiteiten en prevalentie vermogensdelicten

vermogensdelicten

geen
wel

(part) school werk werkloos

N % N % N %

19 38,0 18 78,3 7 36,8
31 62,0 5 21,7 12 63,2

totaal 50 100 23 100 19 100

(X2(2)=11,39, p<0,01)
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Er bestaan geen significante (maar wel aanzienlijke) verschillen tussen de gemid-
delde delictscores van de schoolgaande, werkende en werkloze Marokkaanse jon-
gens in de steekproef op de verschillende delictmaten. Kruistabellen tonen echter
aan dat de scholierengroep en de werkloze groep meer notoire delictplegers tel-
len (jongeren met vijf of meer feiten op hun naam) wat betreft het delicttotaal en
inzake vermogensdelicten (tabel 24 en 25).

Tabel 24: Activiteiten en incidentie delicttotaal

(part) school werk werkloos

aantal delicten N % N % N %

geen 12 24,0 14 60,9 6 31,6
1-4 delicten 17 34,0 4 17,4 S 26,3
>5 delicten 21 42,0 5 21,7 8 42,1

totaal 50 100 23 100 19 100

(x2(4)=9,72, p<0,05)

Tabel 25: Activiteiten en incidentie vermogensdelicten

(part) school werk werkloos

aantal vermogensdelicten N % N % N %

geen 19 38,0 18 78,3 8 42,1
1-4 delicten 20 40,0 3 13,0 5 26,3
>5 delicten 11 22,0 2 8,7 6 31,6

totaal 50 100 23 100 19 100

(X2(4) = 12,07, p <0,05)

Als tabel 24 naast tabel 25 wordt gelegd, dan wordt duidelijk dat vooral veel
werkloze Marokkaanse jongens frequent vermogensdelicten begaan. Het aantal
plegers van vijf of meer vermogensdelicten onder de schoolgaanden is ten opzich-
te van het aantal plegers van vijf of meer delicten (totaal) relatief sterk gedaald
(van 42% naar 22%). De schoolgaanden maken zich kennelijk ook frequent
schuldig aan ander delictgedrag. In het voorgaande bleek dat veel jongeren in de
leeftijd tot en met 13 jaar vernielingen plegen. Uit nadere analyse komt naar vo-
ren dat het aantal notoire vandalen (jongeren met vijf of meer vandalismefeiten
op hun naam) onder de schoolgaande groep enigszins (doch niet significant)
hoger is dan onder de werkloze groep.

Resumerend kan geconcludeerd worden dat, terwijl het delictniveau onder de
ondervraagde Marokkaanse jongens relatief hoog is (en dan vooral op het punt
van vermogensdelicten), het blijkbaar niet zo is dat simpelweg gesteld kan wor-
den dat het jongeren in een bepaalde leeftijdsgroep zijn die zich te buiten gaan
aan (een bepaald type) delictgedrag. Alleen op het gebied van vandalisme komen
in de groep van 11 tot 13 jaar meer vandalen voor dan in de oudere leeftijdsgroe-
pen. Dat impliceert evenwel niet dat zij ook significant meer vandalismedelicten
plegen. De analyse op de frequentiematen toont namelijk geen significant verschil
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aan in de mate waarin de onderscheiden leeftijdsgroepen zich met vandalisme
bezighouden.

Het zijn voornamelijk jongens uit de schoolgaande of werkloze groep die delic-
ten begaan, waarbij in de werkloze groep het accent wat meer ligt op de vermo-
gensdelicten, en in de schoolgaande groep vandalistisch gedrag wat meer voor-
komt.

6.4 Gezinsfunctioneren, schoolfunctioneren en uitgaansgedrag

Tijdens de enquête is aan elke ondervraagde jongere een aantal vragen gesteld
dat betrekking heeft op drie terreinen. Die drie gebieden zijn school, thuissituatie
en vrijetijdsbesteding.

Nagegaan is nu of op elk van die gebieden tussen de originele individuele
items zodanige samenhangen bestaan dat de constructie van een nieuwe, dat on-
derwerp omvattend concept, mogelijk was.

Binnen elk van de drie hiervoor genoemde onderwerpen bleek het inderdaad
mogelijk een schaal te construeren uit een aantal van de op het respectievelijke
onderwerp betrekking hebbende vragen. Voor het maken van de schalen is ge-
bruik gemaakt van het computerprogramma Homals (een computerprogramma
voor de homogeniteitsanalyse van nominale variabelen). In dit geval is deze me-
thode gebruikt als eendimensionale schalingstechnieke (Gift, 1981; Van de Geer,
1985). Voor elk van de drie aandachtsgebieden wordt hieronder aangegeven wel-
ke vragen gebruikt zijn bij het vervaardigen van de conceptmaat.

Uit de vragen 'hoeveel dagen per week zit je op school', 'hoe vind je het op
school', 'spijbel je wel eens', 'hoe is de relatie met je leraren', 'maak je je huis-
werk' en 'ben je wel eens van school gestuurd', is met behulp van bovengenoem-
de schalingstechniek de variabele 'schoolfunctioneren' samengesteld.

Evenzo is uit de vragen \vaar woon je', 'vind je het gezellig thuis', 'heb je wel
eens ruzie met je ouders' en 'ben je wel eens weggelopen', de variabele 'gezins-
functioneren' geconstrueerd.

Als laatste is een schaal met de benaming 'uitgaansgedrag' gevormd door sa-
menvoeging van de vragen 'hoeveel avonden per week ga je uit', 'als je uitgaat,
ga je dan meestal alleen of met anderen uit', 'hoeveel glazen alcohol drink je per
week', ' ben je wel eens dronken' en 'gebruik je wel eens hasj'.

De verdeling van de respondenten over de categorieën van de drie schalen is
weergegeven in de tabellen 26, 27 en 28.

De eigen values op respectievelijk de eerste en tweede dimensie voor de schalen bedra-
gen achtereenvolgens: gezinsfunctioneren 0,5417 en 0,3007; schoolfunctioneren 0,3624 en
0,1933; uitgaansgedrag 0,5550 en 0,2804.
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Tabel 26: Kwaliteit van gezinsfunctioneren

gezinsfunctioneren aantal %

goed
matig
slecht

54
23
15

58,7
25,0
16,3

totaal 92 100

Tabel 27: Kwaliteit van schoolfunctioneren

schoolfunctioneren aantal %

goed
matig
slecht

54
21
17

58,7
22,8
18,5

totaal 92 100

Tabel 28: Mate van uitgaansgedrag

uitgaansgedrag aantal %

intensief
matig
gering

16
23
53

17,4
25,0
57,6

totaal 92 100

Zoals uit tabel 26 valt op te maken, zijn er gemiddeld bij zes op de tien Marok-
kaanse jongens niet veel problemen binnen het gezin. Van de overigen kan ge-
zegd worden dat zij thuis meer problemen ondervinden. Op school gaat (dan wel
'ging', afhankelijk van het gegeven of de respondent op het tijdstip van het inter-
view nog schoolgaand was of niet; indien de respondent niet (meer) naar school
gaat, hadden de vragen betrekking op de laatste school die hij bezocht) het met
een 19% van de ondervraagden slecht; van de rest is bij een op de drie de situa-
tie op school matig, bij de anderen goed (tabel 27). Bijna 60% van de Marok-
kaanse jongens vertoont een gering uitgaansgedrag. De overblijvende 42% heeft
een matig tot intensief uitgaanspatroon (tabel 28).

6.5 Verbanden tussen gezinsfunctioneren, schoolfunctioneren en uit-
gaansgedrag

In deze paragraaf worden de verbanden tussen de facetten schoolfunctioneren,
gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag onder de loep genomen. Bij de beschrijvin-
gen dient in gedachten te worden gehouden dat eventuele significante verbanden
tussen de concepten niet direct als oorzakelijke samenhangen geduid moeten
worden.
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In eerste instantie komen de correlationele samenhangen tussen de factoren aan
de orde. In tabel 29 zijn Pearson correlatiecoëfficiënten tussen de variabelen
schoolfunctioneren, gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag aangegeven.

Tabel 29: Correlaties tussen schoolfunctioneren, gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag

uitgaansgedrag gezinsfunctioneren

gezinsfunctioneren -0,48•
schoolfunctioneren -0,49•

• p<0,001

0,37•

Uit tabel 29 kan, op basis van de significanties, afgeleid worden dat de drie facto-
ren sterk samenhangen. Minder soepele gezinsprocessen gaan gepaard met een
intensiever uitgaansgedrag en een slechter schoolfunctioneren; een en ander geldt
vice versa. Concreter: een respondent die veel problemen op een terrein heeft,
heeft het waarschijnlijk op de andere twee gebieden ook moeilijk.

Uit kruistabellen wordt een indruk verkregen omtrent de getalsmatige samen-
hangen tussen de concepten. Het blijkt dat de jongeren, als het functioneren van
het gezin stroever wordt, een significant intensiever uitgaansgedrag beginnen te
vertonen (bijlage 2, tabel 12). Evenzo bestaat er een significante samenhang tus-
sen gezinsfunctioneren en schoolfunctioneren. Bij een minder soepele gezinssitua-
tie komt een slechter schoolfunctioneren naar voren. In tabel 13 van bijlage 2 is
waarneembaar dat Marokkaanse jongeren die het thuis niet naar hun zin hebben,
op school meer problemen hebben dan degenen die de gezinssituatie positiever
beoordelen. Als laatste is ook de combinatie uitgaansgedrag en schoolfunctione-
ren significant. De jongeren die intensief uitgaan, doen het slechter op school dan
degenen die weinig uitgaansgedrag vertonen (bijlage 2, tabel 14).

6.6 Probleemsituatie

Het is interessant na te gaan of personen die op meer concepten simultaan 'nega-
tief' scoren (bv. intensief uitgaansgedrag in combinatie met slecht schoolfunctio-
neren) en die daarom meer de 'probleem'- of 'randgroep'-situatie benaderen,
meer delictgedrag vertonen dan degenen die op maar één concept zo'n negatieve
score hebben. Daartoe is als volgt een conceptvariabele 'probleemsituatie' gecon-
strueerd uit de schalen school-, gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag. Van iedere
respondent is de score op elk van de drie schalen bekeken. Afhankelijk van de
combinatie van scores op de schalen is hij ingedeeld in een 'probleemgroep met
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als categorieën 'zwaar', 'matig' en 'geen'.7 Dit levert de in tabel 30 gegeven fre-
quentieverdeling op.

Tabel W. Probleemsituatie

probleemsituatie aantal %

zwaar
matig
geen

20
21
51

21,7
22,8
55,4

totaal 92 100

Ruwweg één op de vijf van de Marokkaanse jongeren in de steekproef vertoont
in hoge mate kenmerken van een probleemsituatie, een ander vijfde vertoont eni-
ge kenmerken. Ruim de helft van de respondenten verkeert niet of nauwelijks in
een probleemsituatie.

Probleemgroepkenmerken komen voornamelijk voor bij jongens van 17 jaar en
ouder (tabel 31). Gesteld kan worden dat jongens tot en met 16 jaar (nog) geen
tekenen van een probleemsituatie vertonen.

Tabel 31: Leeftijd en probleemsituatie

11-13 jaar 14-16 jaar 17-19 jaar >20 jaar

probleemsituatie N % N % N % N %

zwaar
matig
geen

0
2

13

0,0
13,3
86,7

1
3

20

4,2
12,5
83,3

12
10
11

36,4
30,3
33,3

7
6
7

35,0
30,0
35,0

totaal 15 100 24 100 33 100 20 100

(X2(6)=24,93, p<0,01)

Het zijn, zoals te verwachten was na tabel 31, vooral de werkloze en tot op zeke-
re hoogte eveneens de werkende jongeren die veel probleemgroepkenmerken
vertonen (bijlage 2, tabel 15). De schoolgaande jeugd zit niet of nauwelijks in een
probleemsituatie.

7 De concepten gezins-, schoolfunctioneren en uitgaansgedrag zijn respectievelijk gecate-
goriseerd in 'goed', 'matig', 'slecht' (gezins- en schoolfunctioneren) en 'gering', 'matig'
en 'intensief (uitgaansgedrag). Wanneer voor het gemak de categorieën voorgesteld
worden door de getallen 1, 2 en 3, dan bestaat de probleemcategorie `zwaar' uit de ant-
woordcombinaties 3-3-3,34-2 (en andere volgorden), 3-3-1 (en andere volgorden) en 3-
2-2 (en andere volgorden). De categorie 'matig' is gevormd uit de combinaties 1-2-3 (en
andere volgorden), 1-1-3 (en andere volgorden), 1-2-2 (en andere volgorden), en 2-2-
2. De laatste categorie 'geen' is gevormd uit de combinaties 1-1-2 (en andere volgor-
den) en 1-1-1.
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6.7 Probleemsituatie en delictgedrag

In deze paragraaf worden de verbanden bekeken tussen de mate waarin Marok-
kaanse jongeren in een probleemsituatie verkeren en delictgedrag.

Als eerste is gecontroleerd of er verschillen zijn in de prevalentie in delictge-
drag per probleemcategorie. Significante verschillen zijn op geen van deze delict-
maten aantoonbaar. In tabel 16 van bijlage 2 is het percentage personen binnen
elke probleemcategorie weergegeven dat minimaal één (type) delict gepleegd
heeft het afgelopen jaar. Zichtbaar is wet dat vooral velen van degenen die in
hoge mate in een probleemsituatie verkeren, delicten begaan.

Qua incidentie bestaat een significant verschil tussen de drie probleemcatego-
neen op de totaal- en vermogensdelictenmaat. Steeds is het de groep met veel
kenmerken van een probleemsituatie die eruit springt wat betreft het aantal ge-
pleegde delicten. Een en ander is weergegeven in tabel 32 en in tabel 17 van bij-
lage 2.

Tabel 32: Probleemsituatie en incidentie (delicttotaal)

zwaar matig geen
aantal delicten N % N % N %

geen
1-4 delicten
>5delicten

4
3

13

20,0
15,0
65,0

7
6
8

33,3
28,6
38,1

21
17
13

41,2
33,3
25,5

totaal 20 100 21 100 51 100

(X2(4)=9,66, p<0,05)

In tabel 18 van bijlage 2 is het gemiddeld aantal gepleegde delicten per delictfre-
quentie schaal af te lezen. De totaalmaat en de maat voor vermogensdelicten le-
veren significante verschillen op wat betreft het gemiddeld aantal gepleegde delic-
ten per probleemcategorie. Het is vooral de zware groep die veel delicten begaat.
Ook op de (niet significante) vandalismemaat is deze trend zichtbaar.

Nagegaan is hoeveel delicten van elk type door de jongeren in de verschillende
probleemsituaties zijn gepleegd. De uitkomsten zijn gegeven in tabel 33 (vergelijk
tabel 19). De groep jongeren die in de meest negatieve situatie verkeert (catego-
rie 'zwaar'), is - absoluut gezien - op alle fronten behalve agressieve delicten
koploper, en dit terwijl zij uit het kleinste aantal personen bestaat. Meer dan bij
de overige groepen bestaat haar score voornamelijk uit vermogensdelicten.
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Tabel 33: Delictfrequenties per probleemcategorie

zwaar matig geen

aantal % aantal % aantal %

vermogensdelict 802 56,4 153 40,5 137 44,8
vandalismedelict 159 11,2 108 28,6 79 25,8
agressiedelict 17 1;2 32 8,5 27 8,8
zwartrijden 444 31,2 85 22,5 63 20,6

totaal 1422 100 378 100 306 100

Binnen de groep met de meeste problemen begaan de werkloze jongens het
grootste aantal delicten. Zij zijn goed voor 69% van alle delicten en voor 66%
van de vermogensdelicten in die groep. Wanneer men de enige scholier in de
probleemgroep, die enigszins een 'uitbijter' vormt, niet meerekent, stijgen de
voornoemde percentages tot resp. 88% en 96%. Deze groep van tien werklozen
met veel problemen is tenslotte verantwoordelijk voor 46% van het totaal aan de-
licten en 48% van alle vermogensdelicten.

Resumerend blijkt bijna de helft van de jongens in de steekproef matig tot veel
probleemkenmerken te vertonen. Deze respondenten vallen voor het grootste
deel in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 19 jaar; er bevinden zich relatief
veel werklozen onder. Percentueel gezien zijn er geen significante verschillen tus-
sen groepen met veel, enige of weinig kenmerken van een probleemsituatie in de
mate van delictgedrag. Qua frequentie springt de 'zware' groep eruit. Afgezien
van agressieve en vandalistische delicten begaan respondenten uit deze groep, zo-
wel gezien over het gemiddeld aantal gepleegde delicten, als gecategoriseerd naar
niet-, incidentele en notoire delictplegers, veel (vermogens)delicten. Daarbij ko-
men verreweg de meeste delicten op naam van de werkloze jongens in de groep
met veel problemen.

Het blijkt kortom dat uit de groep die in een negatieve situatie zit, percentueel
niet meer Marokkaanse jongens delicten gaan plegen dan uit groepen in betere
omstandigheden, maar dat degenen in de negatieve groep die iets uithalen, dat
veel vaker doen dan degenen die in een positievere situatie verkeren. De meest
actieven inzake delictgedrag zijn dan de werkloze jongens.

6.8 Self-reportpolitiecontacten

In deze sectie worden de politiecontacten van de Marokkaanse jongeren belicht.
In de interviews met de jongeren is per delictitem informatie ingewonnen over
contact met de politie in verband met dat delict. Er is niet gevraagd naar de fre-
quentie van politiecontacten voor elk type delict, omdat dat naar verwachting te
onbetrouwbare resultaten zou opleveren. De beschikbare gegevens geven daarom
slechts inzicht in het aantal jongeren per delict dat daarvoor op zijn minst één
politiecontact had het jaar voorafgaande aan het meetmoment (prevalentie).

Het is van belang de hier gepresenteerde resultaten te onderscheiden van die
in het hoofdstuk politiegegevens (hoofdstuk 4). Onderhavige uitkomsten zijn
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gebaseerd op uitspraken van de jongeren zelf, terwijl die in het hoofdstuk politie-
gegevens afkomstig zijn uit politiedossiers.

Eerst worden de politiecontacten die de jongeren hadden, per delictschaal be-
schouwd. Ook wordt het verband tussen het aantal begane delicten en politiecon-
tact in verband met die delicten nagegaan. Tenslotte wordt bekeken of er ver-
schillen zijn tussen Marokkaanse jongeren uit de onderscheiden leeftijdsgroepen
en leefsituaties in aantallen politiecontacten.

6A1 Prevalentie politiecontacten

Bijna één op de vier jongens (23%) zegt met de politie in aanraking te zijn geko-
men wegens een vermogensdelict. Bij vandalisme ligt dit cijfer op 14%. Slechts
zes jongeren hebben politiecontact op grond van agressieve gedragingen tegen-
over anderen (tabel 34). In totaal heeft, over alle delictitems gezien, 33% van de
jongeren één of meer politiecontacten gehad in het afgelopen jaar. In verreweg
de meeste gevallen was de aanleiding een vermogensdelict.

Tabel 34: Aantal respondenten met politiecontact

contact

totaal vermogens vandalisme agressie

N % N % N % N %

geen 62 67,4 71 77,2 79 85,9 86 93,5
wel 30 32,6 21 22,8 13 14,1 6 6,5

totaal 92 100 92 100 92 100 92 100

6.82 Delictgedrag en politiecontacten

Marokkaanse jongeren die zeggen veel delicten te begaan, hebben meer contac-
ten met de politie (in verband met die delicten) dan jongeren die niet zoveel uit-
halen. Dit geldt zowel voor de delicttotaal schaal, als voor de vermogens- en van-
dalismeschaal. De resultaten zijn weergegeven in tabel 35 en in de tabellen 19, 20
en 21 van bijlage 2.

Tabel 35: Prevalentie delicttotaal en politiecontact

contact
geen 1-4 del. >5 del.

N % N % N %

geen 32 100,0 18 69,2 12 35,3
wel 0 0,0 8 30,8 22 64,7

totaal 32 100 26 100 34 100

(X2(2) = 31,46, p < 0,01)

Uit elke tabel is op te maken dat vooral van de groep notoire delictplegers (vijf
keer of meer), velen het laatste jaar wel politiecontact(en) wegens het betreffen-
de delictgedrag hadden. Slechts op het punt van agressieve delicten heeft geen
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van de vier respondenten die aangeven het afgelopen jaar vijf of meer van derge-
lijke handelingen verricht te hebben contact met de politie gehad in verband
daarmee. Van de jongeren die één tot vier van zulke delicten hebben begaan, is
de helft daarvoor in aanraking met de politie geweest.

In het algemeen kan uit deze gegevens de conclusie getrokken worden dat jon-
geren die veelvuldig delicten begaan, grote kans maken in verband-daarmee met
de politie in aanraking te komen.

6.8.3 Socio-demografische kenmerken en politiecontacten

Tabel 22 van bijlage 2 verschaft een overzicht van het percentage respondenten
per leeftijdsgroep met één of meer politiecontacten. Er zijn geen significante ver-
schillen tussen de groepen. Gemiddeld zijn de jongens 16,9 jaar oud op het mo-
ment van het politiecontact.

Van de werkloze groep heeft het hoogste percentage personen contact met de
sterke arm gehad. De werkende groep en de scholieren scoren laag qua percenta-
ge respondenten met contacten (bijlage 2, tabel 23).

6.8.4 Probleemsituatie en politiecontacten -

Van de Marokkaanse jongens die in diverse opzichten in een negatieve situatie
verkeren (veel probleemgroepkenmerken), heeft een significant hoger percentage
politiecontact gehad in het laatste jaar dan van de groep die dergelijke kenmer-
ken in mindere mate vertoont (tabel 36). Met de wetenschap uit de paragrafen
6.7 en 6.8.2 is dat logisch.

Tabel 36: Probleemsituatie en politiecontact

contact

zwaar matig geen

N % N % N %

geen 8 40,0 14 66,7 40 78,4
wel 12 60,0 7 33,3 11 21,6

totaal 20 100 21 100 50 100

(X2(2)=9,66, p<0,05)

6.9 Self report- en politiegegevens vergeleken

Uit recent onderzoek komt naar voren dat de validiteit van self-reportgegevens
inzake delinquent gedrag juist onder Marokkaanse jongens lager is dan onder
Nederlandse, Turkse of Surinaamse (Junger en Zeilstra, 1989). Binnen het bestek
van deze evaluatie (en de beschikbare data) is een directe toetsing van de validi-
teit evenwel onhaalbaar. Hiervoor zou een terugkoppeling van de self-reportde-
lictgegevens van elke persoon naar de politiegegevens over diezelfde persoon (of
andere officiële gegevens) nodig zijn. Daar de namen van de jongeren die geïn-
terviewd zijn, slechts in gecodeerde vorm voorhanden zijn, is dit niet mogelijk.

62



Een globale vergelijking tussen self-report- en politiegegevens kan echter wel
getrokken worden.

Om de -self-reportdata met de politiegegevens te kunnen vergelijken dient er
uitgegaan te worden van de Marokkaanse jongens in de politiegegevens. Tevens
moeten uit de self-reportgroep de respondenten van 12 tot 21 jaar worden gelicht
(zoals in paragraaf 53 uiteengezet, is de leeftijdsrange in de self-reportgegevens
iets breder dan bij de politiegegevens). Die groep bestaat uit 83 jongens. Wan-
neer dat gebeurd is, kunnen de volgende vergelijkingen gemaakt worden.

Van de 83 respondenten zegt 29% minimaal één maal met de politie in aanra-
king te zijn geweest; uit de officiële cijfers blijkt eveneens 33% van alle Marok-
kaanse jongeren in de gemeente minstens één politiecontact gehad te hebben.
Hoewel deze cijfers goed overeenkomen, moet bedacht worden dat de self-re-
portantwoorden betrekking hebben op een periode van een jaar en de politie-
gegevens op een half jaar. Deze periodes overlappen elkaar voor een deel van de
respondenten. Daarnaast komen in de politiegegevens nu en dan tamelijk triviale
zaken voor (bv. toespreken en wegsturen), waarbij men zich kan afvragen of die
door de jongeren als een politiecontact worden geïnterpreteerd. Daarbij komt
nog dat op het interview alleen informatie ingewonnen wordt omtrent datgene
wat gevraagd wordt, in dit geval omtrent politiecontacten wegens bepaalde typen
delictgedrag. Niet te vergeten speelt mee dat die vragen bedreigend op de jonge-
re kunnen overkomen, hetgeen aanleiding kan geven tot een onderschatting van
het aantal politiecontacten.

Waarschijnlijk is het self-reportpercentage politiecontacten wat aan de lage
kant. Anderzijds beslaan de politiegegevens een periode van een half jaar, en
kunnen, over een heel jaar gerekend, de genoemde percentages wat hoger uit-
komen.

De gemiddelde leeftijd van de Marokkaanse jongens van 12 tot en met 21 jaar
met politiecontact (self-report) is 16,5 jaar, bij de politiegegevens ligt de gemid-
delde leeftijd voor de vergelijkbare groep op 16,4 jaar. Deze cijfers komen goed
overeen.

Wat betreft de delicten waarvoor het contact met de politie tot stand kwam,
blijkt zowel uit de officiële als uit de self-reportgegevens dat het vooral om ver-
mogensdelicten gaat. Contacten wegens vandalisme of agressieve delicten zijn
veel geringer in aantal. De percentuele verhouding bij de politiegegevens tussen
contacten wegens vermogens-, vandalisme- en agressiedelicten is resp. 74%, 17%
en 9%. Wat de self-reportgegevens aangaat, is de verhouding 53%, 38% en 9%.
Contacten wegens vermogensdelicten zijn in de politiedossiers wat frequenter dan
in de self-reportgegevens. Daarentegen komen contacten wegens vandalisme in
de self-reportdata weer wat meer voor. Een verklaring zou kunnen zijn dat de
vandalisme-incidenten wat onschuldiger van aard zijn en/of voor de politie wat
minder zwaar tellen dan delicten in de vermogenssfeer, waardoor er relatief meer
van de laatste vermeld en behandeld worden. Ook is het 'dark number' bij vanda-
lisme hoger dan bij vermogensdelicten. Immers, daders van vandalisme worden
minder gemakkelijk door de politie betrapt. Het percentage politiecontacten voor
agressieve delicten is in beide gegevensbronnen gelijk. De validiteit van de self-
reportgegevens met betrekking tot delictgedrag lijkt, voor zover controleerbaar
aan de hand van de politiegegevens, niet onder de maat.
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6.10 Samenvatting

Uit de doelgroep van het preventieproject zijn 92 Marokkaanse jongens geinter-
viewd. Uit de analyses komt naar voren dat er een subgroep te onderscheiden is
die zowel op onderwijsgebied als op het terrein van hun gezinssituatie en uit-
gaansgedrag relatief veel problemen heeft. In het voorgaande is deze verzameling
Marokkaanse jongens omschreven als veel probleemgroepkenmerken hebbend.
Niet alleen is gebleken dat een dergelijke groep zich door de combinatie van de
genoemde kenmerken profileert, maar ook is aan het licht gekomen dat er een
sterke onderlinge samenhang is tussen het functioneren van het gezin, het func-
tioneren op school en de manier van vrijetijdsbesteding. Al naar gelang de situa-
tie op een van de gebieden beter is, wordt er op de andere leefgebieden even-
eens 'positiever' gescoord.

Het aantal jongens in de steekproef met veel problemen bedraagt 20. Opval-
lend is de leeftijdsverdeling binnen deze groep: 95% is 17 jaar of ouder en hier-
van is weer twee derde tussen 17 en 19 jaar. De helft van de jongens in de pro-
bleemgroep is werkloos. Deze werkloze jongens vormen samen meer dan de helft
van het totaal aantal werklozen in de steekproef. Vele van de problemen thuis
vloeien voort uit ontevredenheid rond het feit dat de jongere een groot deel van
zijn inkomsten moet afdragen aan zijn ouders. Dat wordt duidelijk uit zowel de
maandelijks te besteden bedragen als uit ervaringen van de medewerkers van het
project met de jongeren. Voor schoolgaanden speelt dit (nog) nauwelijks een rol,
hetgeen voor een deel het geringe aantal probleemgevallen onder hen kan ver-
klaren.

Voor het preventieproject betekent deze wetenschap dat de projectdoelstelling
'preventie probleemsituatie' vooral van toepassing is op de Marokkaanse jongens
tot 16 jaar. Dat blijkt immers de groep te zijn die nog nauwelijks problemen ver-
toont. Deze jongeren zijn, omdat zij nog leerplichtig zijn, relatief gemakkelijk via
de school te bereiken. Daarnaast profiteren ook werkende jongeren van de hulp-
verlening op het preventieve vlak. `

Het werken aan een positieverbetering voor Marokkaanse probleemgroepjon-
geren als doelstelling blijkt nadrukkelijk van belang voor de groep werkloze Ma-
rokkaanse jongens van 17 tot en met 19 jaar. Daaronder bevinden zich de meeste
jongens met veel problemen.

De derde doelstelling van het preventieproject is het voorkomen en bestrijden
van problemen (overlast voor het publiek en winkeliers) als gevolg van groepsvor-
ming van Marokkaanse jongens in de winkelstraten van het stadscentrum. Ook
het tegengaan van crimineel gedrag van deze jongeren behoort tot deze doelstel-
ling-

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er vooral vermogensdelicten
begaan worden. Dit type delicten vormt meer dan de helft van het totaal aan
delicten. Verder is gebleken dat meer dan de helft van de jongens het jaar voor-
afgaande aan het interview een of meer malen een vermogensdelict gepleegd
heeft. Vandalisme en vooral agressieve delicten scoren zowel qua frequentie als
qua aantallen daders veel minder hoog. Het blijkt dat vooral de schoolgaande
jeugd en de werklozen delictgedrag vertonen. Onder de schoolgaanden betreft
het wat meer vandalisme; de werklozen zijn actiever op het terrein van de vermo-
gensdelicten.
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De jongens die op elk terrein (gezinssituatie, school en uitgaansgedrag) veel pro-
blemen tentoonspreiden, vormen de meest actieve groep wat delictgedrag aan-
gaat. Voor het grootste deel van de delicten gepleegd door jongeren in de groep
met veel problemen, zijn de werklozen binnen deze groep verantwoordelijk. Deze
kleine groep (tien jongens) heeft bovendien bijna de helft van het totaal aan (ver-
mogens)delicten op haar naam. Als deze kleine groep betrokken kan worden in
(meer) gestructureerde bezigheden zoals scholing of arbeid, zou dat een grote
daling van de criminaliteitscijfers onder de Marokkaanse jongeren teweeg kunnen
brengen.

Eén op de drie jongens is het afgelopen jaar naar eigen zeggen met de politie
in contact gekomen voor delictgedrag. Naarmate een jongen meer uithaalt, stijgt
de kans dat de politie hem pakt.

Tussen de vier leeftijdsgroepen zijn er geen verschillen in percentages jongens
met politiecontacten. Het zijn vooral de werkloze jongens die in aanraking met
de politie kwamen. Van de groep jongens die veel problemen thuis en op school
heeft en die er ook een intensief uitgaanspatroon op na houdt, heeft een hoger
percentage contacten met de politie gehad dan van de groepen waarmee het
beter gaat op de drie genoemde gebieden. Die probleemgroep scoort dan ook,
naar de totale delictfrequentie gezien, het hoogst; hierin, zo is gebleken, zijn de
meest notoire delictplegers te vinden. Dat in de probleemgroep een groot aantal
jongens in aanraking met de politie is gekomen, behoeft derhalve niet te verwon-
deren.
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7 Procesbeschrijving van het eerste projectjaar

7.1 Inleiding

Het project ontplooit activiteiten in zowel de praktijkgerichte als de beleidsmati-
ge sfeer.

De praktijkgerichte activiteiten betreffen contacten van de preventiewerker met
de doelgroep. Veel tijd wordt besteed hulpverlening. In de gemeente Gouda zijn
diverse faciliteiten gecreëerd dan wel aangepast en beschikbaar gesteld voor jon-
geren uit de doelgroep. Zo nodig verwijst de preventiewerker die belangstellen-
den direct daarheen of anders naar instanties dan wel personen die hen verder
kunnen helpen met hun wensen.

Beleidsmatig gezien vindt vanuit het project frequent overleg plaats met andere
instellingen die zich bezighouden met dezelfde problematiek. Er wordt getracht
activiteiten en werkwijzen te coordineren en op elkaar af te stemmen. Ook wor-
den samenwerkingsverbanden opgezet.

De spits van dit hoofdstuk wordt afgebeten met het behandelen van een be-
langrijk resultaat van de ontstane samenwerking tussen verschillende instellingen,
namelijk de totstandkoming van het preventieteam. Direct daarop aansluitend
komen de werkzaamheden van de leden van dit preventieteam aan de orde.

Een uiteenzetting over de faciliteiten die in het eerste projectjaar voor de Ma-
rokkaanse jeugd georganiseerd werden, wordt in de laatste paragrafen gegeven.
Achtereenvolgens worden daar de mogelijkheden op het gebied van scholing,
werkgelegenheid en sport/recreatie besproken.

7.2 Het preventieteam

7.2.1 Ontstaansgeschiedenis

In het onderwijs in Gouda wordt de beperkte doorstroming van Marokkaanse
leerlingen naar het voortgezet onderwijs als een groot knelpunt gezien. De
Marokkaanse jongeren zijn oververtegenwoordigd in het LBO (48% in Gouda in
april 1988). Bovendien is er veel uitval. De stichting Release is daarom een on-
derwijsproject begonnen met als doel het informeren van de lokale en landelijke
overheden over deze situatie en het bieden van een goed afgestemde hulpverle-
ning aan de Marokkaanse jongeren die problemen hebben in het regulier onder-
wijs. Het onderwijsproject startte in november 1988 voor de periode van een jaar.
Ten behoeve van het project werd een Marokkaanse onderwijskracht voor 20 uur
per week aangetrokken.
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Rond dezelfde tijd werden ook door verschillende andere instellingen problemen
gesignaleerd met betrekking tot Marokkaanse jongeren. Op initiatief van de ge-
meente, de preventiewerker en een buurthuis is daarop, in een ruimte in dit
buurthuis (dat zich bevindt in de buurt waar de overlast het meest speelde), een
recreatief georiënteerd activiteitenaanbod gerealiseerd, dat speciaal op deze
groep gericht is. Dit aanbod is een experiment voor een jaar, dat wordt gefinan-
cierd door de gemeente. Ten behoeve van de nieuwe faciliteiten is, in het kader
van de werkgelegenheidsverruimende maatregel, vanaf april 1989 een Marok-
kaanse activiteitenleider aangesteld.

7.2.2 Vorming van het preventieteam

Het idee en besluit om de functies van de preventiewerker, onderwijskracht en
activiteitenleider te bundelen in een zogenaamd preventieteam kwam voort uit
overleg tussen de gemeente, de betrokken instellingen (resp. stichting voor versla-
vingszorg Midden-Holland, Release en het bij het Regionaal Samenwerkingsver-
band Jeugdhulpverlening (RSJ) ondergebrachte `project bijzondere groepen'; pro-
ject-BG, zie hierna) en de betrokken functionarissen. Hierbij golden de volgende
overwegingen:
-de functies zijn goed afgestemd op elkaar;
-de informatie wordt gebundeld en komt op efficiënte wijze terecht bij de di-

verse subsidiegevers;
-men kan elkaar beter ondersteunen;
-er kan efficiënter gewerkt worden.

Het preventieteam is rond maart 1989 op volle sterkte in werking getreden. Vra-
gen over onderwijs werden reeds sinds december 1988 aan de onderwijskracht
doorgespeeld.

Het zoëven aangehaalde project-BG is een door het Ministerie van WVC voor
een periode van twee jaar gesubsidieerd project voor allochtone jongeren in Gou-
da. Dit project richt zich op de analyse van de coordinatie en de werkwijzen van
hulpverleningsinstellingen zelf, spoort knelpunten op en heft die zoveel mogelijk
op. De analyse is gebaseerd op een centrale registratie van de instroom bij de
diverse instellingen. Het project-BG wil door middel van een integrale aanpak
komen tot een stroomlijning van de hulpverlening aan allochtone jongeren.

De relatie preventieteam/project-BG is gewaarborgd door het deelnemen van
de allochtone maatschappelijk werker van het project-BG, die een consultatieve
taak bij een aantal hulpverlenende instanties heeft, aan de wekelijkse vergaderin-
gen van het preventieteam. Deze medewerker biedt tevens begeleiding aan het
preventieteam.

De onderlinge communicatie en afstemming van werkwijzen tussen het pro-
ject-BG en het preventieproject wordt tevens bevorderd door de vertegenwoor-
diging van zowel de coordinator van het straathoekwerk (van de stichting voor
verslavingszorg Midden-Holland) als van de coordinatrice van het project-BG
(van het RSJ) in de projectgroep van het preventieproject.

Ten aanzien van het preventieteam wordt de rol van werkgever vervuld door
de stichting voor verslavingszorg Midden-Holland waar het preventieproject een
onderdeel van is. De onderwijskracht werd daarom vanuit de stichting Rélease
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gedetacheerd bij de eerstgenoemde stichting. De preventiewerker en de activitei-
tenleider waren daar reeds werknemers. Deze constructie geeft zekerheid omtrent
organisatorische en administratieve ondersteuning.

7.2.3 Taken van de leden van het preventieteam

De taken van de drie leden van het preventieteam zijn onderscheiden en comple-
mentair. De taakafbakening is als volgt.

Pmventiewerker.
-het verrichten van onderzoek met het WODC;
-het onderhouden van straatcontacten met de doelgroep;
-het bemiddelen bij en begeleiden van huisvestingsproblemen, schulden en an-

dere problemen;
-in- en extern verwijzen;
-het signaleren van ontwikkelingen en trends binnen de doelgroep;
-het bevorderen van het activiteitenaanbod voor de doelgroep.

Onderwijskracht:
-het geven van individuele voorlichting over onderwijsmogelijkheden aan de

doelgroep;
-het geven van individuele hulpverlening bij problemen op school;
-het onderhouden van contacten met sleutelfiguren op scholen;
-het registreren van gesignaleerde problemen en die doorgeven aan het pro-

ject-BG.

Activiteitenleider.
-het realiseren van het activiteitenaanbod;
-het signaleren van individuele problemen;
-het werven van deelnemers onder de doelgroep, pr-activiteiten;
-kasbeheer;
-het begeleiden van vrijwilligers.

73 Werkzaamheden van de leden van het preventieteam

De volgende paragrafen betreffen de ervaringen en contacten van de drie leden
van het preventieteam. De feiten die rond de ervaringen en contacten van de
preventiewerker vermeld zijn, hebben betrekking op de periode vanaf het mo-
ment van zijn aanstelling tot de zomer van 1989. De informatie met betrekking
tot de onderwijskracht betreft de tijdspanne vanaf december 1988 tot zomer 1989,
en de gegevens over de activiteitenleider beslaan nog slechts een korte periode,
namelijk vanaf ongeveer april tot de zomer van 1989.

7.3.1 Ervaringen en contacten van de preventiewerker

In de eerste twee maanden van het project zijn door de preventiewerker de wij-
ken van de gemeente verkend, is bekeken welke groepen jongeren zich in de di-
verse wijken ophouden en op welke tijdstippen dit het geval is. Op basis van deze
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kennis en de gelegde contacten is vanaf begin mei 1988 gestart met hulpverle-
ningsactiviteiten. Op straat en in buurthuizen (bv. het centrum voor buitenlandse
jongeren), cafés enz. worden Marokkaanse jongeren op de hoogte gebracht van
het bestaan van het project. Maar ook indirect wordt het bestaan van de nieuwe
mogelijkheden aan de jongeren uitgedragen, bijvoorbeeld via voorlichting op
scholen. Daarnaast wordt de doelgroep duidelijk gemaakt dat zij ook voor con-
crete hulp (bv. bij problemen met ouders) bij de preventiewerker terecht kunnen.
Via wekelijkse spreekuren in de moskee tracht de preventiewerker in contact te
komen met de ouders van de jongeren.

Het grootste deel van de tijd (58%) houdt de preventiewerker zich bezig met
groepscontacten (contacten met doelgroepjongeren). De rest van zijn tijd be-
steedt hij voornamelijk aan de individuele begeleiding van jongeren. Twee derde
van de tijd is hij op straat en in buurthuizen actief. Een kwart van de tijd wordt
op kantoor doorgebracht.

Naast de contacten die de preventiewerker op eigen initiatief legt, komen de
belangrijkste signaleringen en doorverwijzingen bij hem terecht via:
-de politie;
-het regionaal samenwerkingsverband jeugdhulpverlening (RSI);
-het HALT-bureau;
-de stichting buitenlandse jongeren;
-de stichting jeugd en gezin;
-het CBB;
-verschillende buurthuizen.

7.3.2 De hulpvragen uit de doelgroep

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van aantallen klanten en hun
problemen. De vragen van de jongeren zijn ingedeeld naar de probleemgebieden.
Dat zijn: huisvesting, onderwijs, relatie met ouders, contacten met instellingen en
invullen van formulieren, en politie/justitie. Tenslotte is er nog een restcategorie
diversen.

Het totaal aantal klanten waarmee de preventiewerker in het eerste projectjaar
minstens één maal contact heeft gehad, bedraagt 115. Het zijn allemaal Marok-
kaanse jongens. Met ongeveer 40 van die groep onderhoudt hij min of meer
regelmatige contacten.

Huisvesting (22 klanten)
Veelal betreft het jongeren die van huis weglopen of dat overwegen. De oorzaak
ligt steeds in de 'slechte' relatie met vader (zie ook punt 3). Daarnaast zijn er
jongeren die om andere redenen problemen krijgen, zoals:
-Toewijzing van woning duurt te lang. Dat heeft tot gevolg dat jongeren gaan

zwerven tot zij ergens onderdak gevonden hebben.
-Indien een jongere een woning heeft gekregen, is er veel inspanning en steun

nodig om hem het zelfstandig wonen bij te brengen. Zelfstandig wonen behoort
niet tot de Marokkaanse cultuur en is de jongere niet van huis uit bijgebracht.
Dikwijls beginnen de moeilijkheden al wanneer de borgsom voldaan moet
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worden. Vervolgens duiken er problemen op rond inrichting, koken en omgaan
met geld.

-Incidenten waar de jongeren geen raad mee weten, bv. als er een reparatie in
de woning moet gebeuren.

Onderwijs (28 klanten)
De meeste vragen op onderwijsgebied komen van jongeren die al enige jaren
scholing in Nederland achter de rug hebben en die hun opleiding niet afgemaakt
hebben. Na enkele maanden werken, meestal via uitzendbureaus, willen zij weer
een opleiding gaan volgen. Ook zijn er onder de hulpvragers nieuwkomers uit
Marokko die daar middelbaar onderwijs hebben genoten en die hier verder wil-
len leren. Voor bijna alle jongeren geldt dat een zwak punt de beheersing van
Nederlandse taal is.

In het kader van beschrijving van de ervaringen van de onderwijsmedewerkster
van het preventieteam komt later in dit hoofdstuk het onderwerp onderwijs nog-
maals aan de orde.

Knelpunten:
-Het plaatsen van deze jongeren in het regulier onderwijs verloopt zeer moei-

zaam.
-De jongeren hebben geen inzicht in het aanbod en in de inhoud van opleidin-

gen. Tevens ontbreekt het aan kennis omtrent het type werk waar een oplei-
ding toe leidt.

-De verwachtingen wat betreft onderwijs zijn meestal te hoog. Dit resulteert
erin dat de jongeren gedemotiveerd raken, wanneer zij er achter komen wat de
mogelijkheden zijn met het te behalen diploma of certificaat.

-De ouders van de jongeren hebben geen inzicht in het Nederlandse onderwijs
systeem. De taal vormt een tweede barrière en als gevolg zijn zij weinig betrok-
ken bij de schoolactiviteiten van en rond hun kroost. Dit heeft als effect dat de
jongere van huis uit weinig gestimuleerd wordt.

Relatie tussen jongen en ouders (23 klanten)
Veel jongeren hebben problemen met vader. Het ontstaan van deze problemen in
de (meestal vader-zoon-)relatie heeft te maken met een aantal factoren:
-vó6r de gezinshereniging:

a. vader is nauwelijks betrokken bij de morele opvoeding van het kind;
b. het kind is onbekend met de macht van de vader.

-ná de gezinshereniging:
a. enerzijds zijn er teleurstellingen aan de kant van het kind over de positie die

vader bekleedt en over de positie die hijzelf heeft in Nederland;
b. anderzijds is vader teleurgesteld in zijn kind. Dat vertoont naar zijn idee

afwijkend gedrag. Bovendien betekent de komst van de kinderen dikwijls een
financiële achteruitgang in plaats van de geplande vooruitgang, hetgeen
eveneens demoraliserend is voor het gezinshoofd en spanningen oproept.

De problemen die hieruit voortvloeien, uiten zich in onenigheden over:
-de tijden van thuiskomen van de kind;
-de bijdrage van de jongere in het onderhouden van het gezin;
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-het niets uitvoeren: werkloos zijn en niet schoolgaand.

Een moeilijk punt is dat sommige ouders de preventiewerker niet als gespreks-
partner wensen te accepteren. Via de moskeespreekuren wordt getracht alsnog
contact tot stand te brengen.

Problemen met instellingen (17 klanten)
In de meeste gevallen hebben problemen die jongeren hebben met instellingen,
te maken met uitkeringen. Taal speelt op dit punt een belangrijke rol; bemidde-
ling door en/of meegaan van de preventiewerker naar de betreffende instantie is
daarom veelal noodzakelijk om de problemen op te lossen.

Het grootste knelpunt is de onbekendheid van de jongeren met de regels van
de verschillende instellingen. Dit is dikwijls de reden van het ontstaan van onno-
dige moeilijkheden. Daarnaast zijn er veel vragen met betrekking tot het invullen
van formulieren.

Politie en justitie (15 klanten)
De hulpvragen met betrekking tot politie of justitie komen zowel van de kant van
deze instanties als van de kant van de Marokkaanse jongeren. De hulpvragen van
de jongeren concentreren zich rond de volgende onderwerpen:
-het verschaffen van duidelijkheid over bekeuringen en bemiddeling hierin;
-alternatieve straffen;
-discriminerend optreden van de politie.

Anderzijds worden er door de politie jongeren naar de preventiewerker verwezen.
Ook geeft de politie signalen aan hem door, wanneer er sprake is van baldadig-
heid of overlast op een bepaalde plaats door Marokkaanse jongeren. De preven-
tiewerker probeert de zaak dan op een voor alle partijen bevredigende manier op
te lossen.

Diversen (16 klanten)
In de restcategorie diversen vallen hulpvragen die niet concreet te maken hebben
met de hiervoor onderscheiden probleemgebieden (bv. brieven schrijven naar
particulieren, helpen met verhuizingen, informatie over faciliteiten voor vrijetijds-
besteding).

7.3.3 Ervaringen en contacten van de onderwijsmedewerkster

De onderwijskracht is begonnen met het leggen van contacten met diverse scho-
len en instellingen op het gebied van jeugdhulpverlening. Dat resulteerde in de
begeleiding van 14 leerlingen (2 meisjes en 12 jongens). De helft van de klanten
kon op relatief korte termijn geholpen worden. De anderen krijgen regelmatige
begeleiding op het terrein van scholing en het zich handhaven binnen het gezin
en op school.

Enerzijds wordt geprobeerd het gezin van de leerling meer bij het schoolgebeu-
ren te betrekken, anderzijds tracht de medewerkster de school meer inzicht te
verschaffen in de specifieke problemen van het Marokkaanse gezin.
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Met betrekking tot de scholen bestaan de volgende knelpunten:
-Op veel scholen is er ten aanzien van Marokkaanse kinderen weinig deskundig-

heid aanwezig wat betreft het signaleren van de juiste oorzaak van de proble-
men, het omgaan met het probleem en het zoeken naar een oplossing.

-De scholen hebben het moeilijk met het benaderen van de ouders van de
Marokkaanse leerling door taalproblemen en onbekendheid met Marokkaanse
normen en waarden. Daardoor verloopt de communicatie vaak moeizaam en
sorteert nauwelijks effect.

-De toetsen die op school moeten worden afgelegd, sluiten niet aan op de bele-
vingswereld van Marokkaanse leerlingen, omdat zij gebaseerd zijn op Neder-
landse standaardbegrippen. De scores van een Marokkaanse leerling geven dik-
wijls niet de werkelijke capaciteiten van de leerling weer. Overigens houdt een
aantal scholen hiermee wel rekening.

Knelpunten met betrekking tot de Marokkaanse ouders:
-Veel Marokkaanse ouders zijn afkomstig van het Marokkaanse platteland en

hebben zelf hooguit lager onderwijs gehad. Zij hebben geen inzicht in de mo-
gelijkheden die een hoog niveau van scholing in de (toch al complexe) Neder-
landse maatschappij opent.

-De ouders zijn in die zin betrokken dat zij graag zouden zien dat de kinderen
doen wat de school van hen eist; dat zijn goede prestaties, huiswerk doen en
afspraken nakomen. Een belangrijk verschil met Nederlandse ouders is echter
dat Marokkaanse ouders de school verantwoordelijk achten voor het verloop
van de schoolloopbaan van hun kind en voor het gedrag van hun kind. De
school wordt een minstens zo grote opvoedende rol toegekend als die van het
gezin. Vertoont het kind gedragsproblemen, dan gaan de ouders ervan uit dat
de school daar maatregelen tegen treft. De school rekent dit evenwel niet tot
haar taak.

Ofschoon het merendeel van de hulpvragers uit jongens bestaat, benadrukt de
onderwijsmedewerkster dat Marokkaanse meisjes een probleemgroep vormen die
nog onzichtbaar is voor hulpverleningsinstellingen. Naar haar mening zal de
groep Marokkaanse meisjes die om hulp vraagt, de komende jaren groeien.
Meestal gaat het daarbij om een vastgelopen relatie tussen vader en dochter.

7.3.4 Ervaringen en contacten van de activiteitenleider

Ongeveer vanaf april 1989 is een activiteitenaanbod in de recreatieve sfeer in een
buurthuis van start gegaan. Deze faciliteiten worden opgezet onder leiding van de
activiteitenleider van het preventieteam. Daarnaast draagt deze zorg voor het
verloop van de interne organisatie. Bij de uitvoering krijgt hij steun van zeven
Marokkaanse vrijwilligers (allen jongens van 17-18 jaar). De vrijwilligers moeten,
is het streven, uiteindelijk ook zelfstandig de werkzaamheden voort kunnen zet-
ten. De financiële zaken van de recreatieruimte worden via het buurthuis afge-
wikkeld.

De inhoud van het recreatie-aanbod wordt bepaald door de activiteitenleider
en zijn medewerkers, waarbij ruggespraak met de rest van het preventieteam
wordt gehouden. Uiteraard is er een open oor voor wensen uit de doelgroep,
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doch die zijn niet direct beleidsbepalend. Het aanbod wordt vooral bepaald door
mogelijkheden die, eventueel in samenwerking met andere instellingen, eenvoudig
realiseerbaar zijn en het beschikbare budget.

De recreatieruimte is vooral via mond-op-mondreclame populair geworden. Er
wordt niet gericht gewerkt aan het bekend maken van het bestaan ervan. Gezien
de bezoekersaantallen (gemiddeld 35 per dag) lijkt dat momenteel niet echt
noodzakelijk. De bezoekers laten zich in positieve zin uit over het aanbod aan ac-
tiviteiten. Er is vraag naar meer. De meeste deelnemers zijn afkomstig uit de wijk
waar het aanbod gerealiseerd is.

De preventiewerker en de onderwijsmedewerkster zijn minimaal één maal per
week gedurende ongeveer twee uur in de recreatieruimte aanwezig. Dan wordt de
stand van zaken doorgesproken, de activiteiten worden gecoordineerd en jonge-
ren met problemen kunnen 'ter plekke' te'woord gestaan worden. In het alge-
meen worden jongeren die met kleine problemen komen, bv. formulieren invul-
len, door de activiteitenleider zelf geholpen. In andere gevallen worden de jonge-
ren doorgestuurd naar de preventiewerker of de onderwijsmedewerkster, dan wel
direct naar de instantie die zij nodig hebben.

De onder de jongeren gesignaleerde problemen betreffen voornamelijk huisves-
ting, school en problemen thuis. Vooral in de leeftijdsgroep van 17 tot 19 jaar
hebben de jongens veel problemen thuis, omdat zij 'anders denken' (dan hun
ouders). Deze jongens worstelen met vragen omtrent hun identiteit en hebben
veelal het idee dat 'alles toch zinloos is'.

7.4 De aangeboden faciliteiten

In dit gedeelte worden de in het eerste projectjaar (zomer 1988 tot zomer 1989)
ten behoeve van de doelgroep gerealiseerde mogelijkheden behandeld. Die liggen
op het gebied van scholing, werkgelegenheid en recreatie. Tevens worden de tot
nog toe bereikte resultaten vermeld.

7.4.1 Activiteiten en resultaten op het gebied van scholing

Eerder (paragraaf 2.8) zijn de plannen van het preventieproject op scholings-
gebied uiteengezet. Samengevat: er zou getracht worden Marokkaanse probleem-
jongeren te interesseren deel te nemen aan (een) cursus(sen) metaaltechniek.
Twee van dergelijke cursussen zouden beschikbaar zijn, één op een zeer laag
(voorschakel) startniveau en de ander (daarop aansluitend) van iets hoger niveau
(nulklas). Daarnaast zou er een cursus verzorging zijn, voornamelijk gericht op de
meisjes. De cursussen zelf zouden niet door het preventieproject georganiseerd
worden, maar bestonden als zodanig reeds binnen het deeltijd-KMBO.

In werkelijkheid bleken in het schooljaar 1988-1989 de zaken enigszins anders
uit te pakken. Het uitgangspunt van twee op elkaar aansluitende eenjarige me-
taalcursussen was gebaseerd op de situatie in het schooljaar 1987-1988, toen die
cursussen inderdaad plaatsvonden. De ervaringen ermee waren evenwel nogal
negatief: het gestelde eindniveau werd door slechts twee Marokkaanse jongeren
gehaald, de leerlingen waren erg weinig gemotiveerd, het CBB werd opgericht en
had een overlappende doelgroep (zie verder). Dit alles resulteerde in het schrap-
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pen van de nulklas in het jaar 1988-1989. De cursus op het laagste niveau bleef
over. De opleiding dient gezien te worden als 'laatste-kans'-onderwijs. Het doel
van de cursus was de leerlingen te laten doorschakelen naar een reguliere CBB-
cursus of naar een arbeidsplaats.

Daarnaast is op het CBB een extra cursus metaal (buiten het reguliere CBB-
cursusaanbod) met verlaagd instroomniveau gestart, die ook voor jongeren uit de
doelgroep van het preventieproject interessant zou kunnen zijn. Deze nieuwe
scholingsmogelijkheid wordt eveneens behandeld.

De voorschakelklas in de verzorgende richting had plaats zoals gepland. Hierna
worden de verschillende cursussen besproken.

1. Voorschakelcursus metaal (deeltijd-KMBO)
Als instroomeis voor de voltijd voorschakelcursus metaal voor het schooljaar
1988-1989 gold een opleidingsniveau van 2e à 4e klas lagere school. De nadruk
lag, gezien de korte tijd dat de jongeren in Nederland waren, op het Nederlands.
Daarnaast werd er natuurlijk les gegeven in de richting metaal (mechanische
technieken). Dit gebeurde zowel op praktisch als op theoretisch niveau.

Inshnom en resultaten: Het schooljaar 1988-1989 is met 13 Marokkaanse leerlin-
gen gestart. Gemiddeld waren zij ongeveer anderhalf jaar in Nederland. Hun
leeftijden lopen uiteen van 17 tot 25 jaar. De leerlingen waren afkomstig uit het
VSO (9), het dag- en avondonderwijs voor volwassenen (2), het centrum voor
basiseducatie en het deeltijd-KMBO (elk één). Geen van de leerlingen werd via
het preventieproject geworven.

Aan het einde van het schooljaar in 1989 konden de volgende resultaten geno-
teerd worden. Vier leerlingen zijn getest en aangenomen op het CBB, twee ande-
ren zijn afgewezen. Eén leerling bleek tijdens het schooljaar een te hoog niveau
te hebben en is naar een interne opleiding van een bedrijf overgestapt. Twee
leerlingen zijn tijdens het schooljaar al snel gestopt met het idee om buiten de
metaalsector te gaan werken, twee anderen zijn vervroegd van school gegaan en
zullen na de zomervakantie worden geholpen om werk in de metaalsector te vin-
den, en de laatste twee zijn wegens gedragsproblemen van school verwijderd. In
de loop van de cursus stak een aantal (bekende) problemen de kop op. Dat
waren:
-regelmatig te laat komen;
-veelvuldig verzuim;
-problemen met betalingen;
-problemen met kinderbijslag/studiefinanciering;
-geen huiswerk maken.

Ernstiger problemen waren, naar het oordeel van de school:
-weinig motivatie;
-het ontbreken van respect tegenover het personeel;
-de bijzonder grote intolerantie tegenover elkaar.

2 Voorschakelcursus verroiging (deeltijd-MBO)
Informatie over de voorschakelcursus verzorging (instroomeisen, werving e.d.) is
vermeld in paragraaf 2.8.
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Instroom en resultaten: In het cursusjaar 1988-1989 hebben 12 Marokkaanse meis-
jes in de leeftijd van 16 tot 22 jaar deelgenomen aan de cursus. Allen hadden hun
opleiding voortijdig afgebroken. Geen van de deelneemsters was verwezen door
het preventieproject.

Waarschijnlijk zullen twee deelneemsters in het komende schooljaar (1989-
1990) een OVDB-opleiding in Den Haag gaan volgen.

3. Extra cursus metaal (CBB)
De betere leerlingen uit het VSO worden doorverwezen naar het reguliere CBB,
waar onder meer cursussen elektrotechniek en metaal verzorgd worden. Hoewel
de metaalcursussen op het CBB oorspronkelijk niet bij het preventieproject be-
trokken waren, wordt er op deze plaats toch verder op ingegaan, daar in de loop
van het schooljaar 1988-1989 voor de doelgroep een extra opleidingsmogelijkheid
in de richting metaal gecreëerd is.

In oktober 1988 startte aan het CBB een reguliere (eenjarige) cursus in de
richting elektrotechniek/metaal. De volgende instroomeisen gelden voor deze
CBB-cursus:
-minstens 17 jaar zijn;
-ingeschreven staan bij het arbeidsbureau;
-de hele week (34 uren per week) beschikbaar zijn;
-legaal in Nederland verblijven;
-behoorlijk (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands kunnen communiceren;
-het niveau van de 5e à 6e klas van de lagere school hebben.

Of de jongeren het vereiste niveau hebben, wordt nagegaan met behulp van een
test Nederlands en een test rekenen. Omdat de instroomeisen redelijk hoog zijn,
komt maar een zeer beperkt aantal Marokkaanse jongeren voor de CBB-cursus
sen in aanmerking.

Op grond hiervan en van ervaringen in het schooljaar 1987-1988 werd in over-
leg en samenwerking met het arbeidsbureau besloten daarnaast een nieuwe CBB-
cursus metaal te laten starten in december 1988 met verlaagde instroomeisen (4e
klas lagere school) en met een wat langere cursusduur: 18 maanden (in plaats van
één jaar). Als eindniveau wordt geschoold werknemer of doorstroming naar cur-
sussen van het Centrum Vakopleiding voor Volwassenen (CVV)a aangehouden.
In concreto betekent deze cursus een teruggaan naar het niveau van de KMBO-
voorschakelcursus (zie punt 1 hiervoor) om in het eerste halfjaar het niveau van
de 6e klas van de lagere school te bereiken, waarna met de inhoud van het regu-
liere CBB-programma begonnen wordt. In de eerste periode van de cursus wordt
ongeveer 80% van de tijd besteed aan algemeen vormend onderwijs: Nederlandse
taal, rekenen en maatschappij-oriëntatie.

Een CVV is een opleidingsinstituut van de overheid voor personen van minimaal 18
jaar. Er worden technische opleidingen gegeven die afgestemd zijn op de vraag uit het
bedrijfsleven. De cursussen zijn sterk praktisch gericht.
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Instroom: Aan deze nieuwe CBB-cursus van 18 maanden nemen negen Marokka-
nen deel. Over resultaten valt nog niets te melden, daar de cursisten pas een der-
de van de opleiding achter de rug hebben.

Vooruitzichten schooljaar 1989-1990: De vooruitzichten voor het cursusjaar 1989-
1990 zijn niet rooskleurig. De voorschakelcursus metaal zal, wegens te geringe be-
langstelling (minder dan het vereiste minimum van 12 leerlingen), geen doorgang
vinden. Ook de voorschakelcursus verzorging wordt opgeheven. De reden is dat
vanaf het komend schooljaar de instroomdrempel voor de 'gewone' cursus verzor-
ging van het CBB (zie paragraaf 2.8) wordt opgeheven, zodat een voorschakelcur-
sus overbodig wordt.

Het CBB zal naar alle waarschijnlijkheid wel weer een verlengde cursus metaal
met verlaagd instroomniveau organiseren.

7.4.2 Werkgelegenheid

Op het gebied van werkgelegenheid zijn er, zoals in hoofdstuk 2-is uitgelegd, in
het kader van het preventieproject drie alternatieven. Dat zijn het werkproject,
het jeugdwerkgarantieplan en werkervaringsplaatsen.

1. Het werkproject
In paragraaf 2.8 is uiteengezet wat de activiteiten van het werkproject behelzen.
Die omschrijving was gebaseerd op informatie over het jaar voorafgaande aan de
start van het preventieproject. Er hebben zich op dit punt in het jaar 1988-1989
geen wezenlijke veranderingen voorgedaan ten opzicht van het vorige jaar, zodat
de beschrijving ook voor het eerste projectjaar geldig is.

Deelname: In de periode april 1988 tot april 1989 hebben zich tien allochtone
(waaronder acht Marokkaanse) en 21 Nederlandse jongens aangemeld. De Ma-
rokkanen waren in deze periode sterker vertegenwoordigd dan dezelfde periode
van het jaar daarvoor. De leeftijden van de deelnemers liepen uiteen van 15 tot
21 jaar.

De nieuwe leerlingen werden voor het grootste deel naar het werkproject ver-
wezen door de stichting Release en een jongerenopvangcentrum. Er zijn (nog)
geen Marokkanen via het preventieproject verwezen. Ook zijn er - ondanks ge-
sprekken - geen verwijzingen van het arbeidsbureau (heroriëntering) of van het
bureau werk en scholing (zie volgende paragraaf).

In de loop van het jaar hebben 30 van de 33 jongens het werkproject verlaten.
Negen deelnemers (waaronder drie Marokkaanse) hebben werk gevonden, één is
een opleiding gaan volgen, twaalf zijn verhuisd en de overigen zijn om uiteen-
lopende redenen gestopt. De periode van deelname liep uiteen van één week tot
meer dan een half jaar.

In principe mogen de jongeren zo lang blijven als zij zelf willen. De jongens
die het jongerenopvangcentrum verwijst, kunnen slechts zolang deelnemen als zij
in dat centrum verblijven. Zij worden meestal na vrij korte tijd naar instellingen
buiten de gemeente doorverwezen, met als gevolg dat deze jongeren meestal
maar kort in het werkproject meedraaien. Dit proces is de reden van het grote
aantal 'verhuizingen'.
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De Nederlandse jongens blijven over het algemeen langer dan de Marokkaanse
jongens (als men degenen die uitvallen wegens verhuizing, niet meerekent, ge-
middeld anderhalf maal zo lang). Met de Marokkaanse groep zijn er problemen
wat betreft het maken en nakomen van afspraken. Marokkaanse deelnemers
willen wel een vak leren en een diploma halen, maar zien minder dan de Neder-
landse jongens in dit type activiteiten. Hun kritiek is dat er geen diploma wordt
uitgereikt, dat er geen vooruitzichten zijn en vooral dat er nauwelijks sprake van
betaling is. Het komt wel voor dat Marokkaanse jongens komen vragen naar
werk; zodra zij echter in de gaten krijgen dat de verdiensten op f 100,- per
maand liggen, slinkt het animo zienderogen.

Toch worden nogal wat jongens die meedoen, weer gemotiveerd om naar
school te gaan. Anderen stromen door naar het bedrijfsleven. De belangstelling
voor deze werkplaatsen lijkt daardoor langzaam te groeien.

2 JWG- en WEP plaatsen
Tot nog toe blijkt er in de doelgroep weinig tot geen belangstelling voor WEP-
en JWG-plaatsen te zijn. Dat komt ook naar voren uit het type vragen die in het
eerste jaar op de preventiewerker afgevuurd werden (zie paragraaf 73.2); daar
waren vrijwel geen vragen over werk bij. Marokkaanse jongeren beschouwen an-
dere instanties zoals het arbeids- of uitzendbureau wellicht als meer aangewezen
om vragen over werk beantwoord te krijgen.

Daarnaast is er in Gouda een actief bureau voor werk en scholing (W&S)°, dat
getuige zijn jaarverslag 1988 een behoorlijke bekendheid geniet. Het bureau
W&S wierf voor JWG-plaatsen door middel van aanschrijvingen het afgelopen
jaar actief onder jongeren. Ten aanzien van WEP-plaatsen werd niet actief ge-
worven, daar vanuit diverse instellingen, zoals het arbeidsbureau, de gemeentelij-
ke sociale dienst, het VSO en het deeltijd-KMBO, cliënten werden doorverwe-
zen. Ook meldden zich moeilijk plaatsbaren aan via de heroriënteringsregeling.

Het probleem rond JWG- en WEP-plaatsen lijkt, indien men afgaat op opmer-
kingen van de Marokkaanse jeugd zelf, niet zozeer te liggen in de inhoud van de
activiteiten en het bereikte niveau dan wel in het daaraan gekoppelde belonings-
systeem. Bovendien wordt het feit dat het gaat om een tijdelijke baan, niet posi-
tief beoordeeld.

Kritiek op WEP-plaatsen en het JWG wordt overigens niet alleen door de jon-
geren geuit. Vanuit diverse scholen klinken geluiden op dat het een weinig zin-
volle zaak is leerlingen op te leiden om hen daarna naar dergelijke regelingen toe
te moeten sturen. Beter is het naar een normaal betaalde arbeidsplaats te stre-
ven.

Vooruiaichren ~*gelegenheid 1989-1990
Voor het komende jaar (1989-1990) zijn, daar er geen significante veranderingen
op dit terrein in het verschiet liggen, de verwachtingen van de teamleden niet
hooggespannen op het punt van de werkgelegenheid.

° Het bureau W&S is een initiatief van de gemeente Gouda met medewerking van het
gewestelijk arbeidsbureau Gouda.
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7.4.3 Recreatieve activiteiten

Bij de aanvang van de projectactiviteiten was de wijze waarop de recreatieve acti-
viteiten hun beslag zouden krijgen, nog niet vast omlijnd. In deze paragraaf wordt
behandeld wat in het eerste projectjaar op recreatief gebied gerealiseerd werd
voor jongeren uit de doelgroep en hoe groot de belangstelling was die daarvoor
vanuit deze groep aan de dag gelegd werd.

In het voorgaande (paragraaf 7.2) is al kort ter sprake gekomen dat in het
vroege voorjaar van 1989 een Marokkaanse activiteitenleider is aangesteld. Met
zijn aanstelling is de organisatie van recreatieve activiteiten in een stroomversnel-
ling terechtgekomen.

Ook voordat de activiteitenleider aangesteld werd, waren er (sinds september
1988) door de preventiewerker (met hulp van twee Marokkaanse vrijwilligers)
reeds sportactiviteiten (zaalvoetballen) voor Marokkaanse jongeren georgani-
seerd. Deze vonden één middag per week plaats in een sportzaal, die grenst aan
het buurthuis waar de recreatie-activiteiten plaatsvinden. Het sportgebeuren is na
de aanstelling van de activiteitenleider in meer gestructureerde vorm voortgezet.
's Middags sporten jongeren van 10-14 jaar, ongeveer 30 jongens (zes groepen
van vijf) en 's avonds de ouderen (15-20 jaar), eveneens in zes groepen van vijf.

Vanaf april 1989 is in het genoemde buurthuis door de gemeente een verdie-
ping beschikbaar gesteld voor recreatieve activiteiten ten behoeve van Marok-
kaanse jongeren. Dit buurthuis ligt in de omgeving waar zich veel problemen
rond en met de Marokkaanse jeugd manifeste(e)r(d)en. Met het opzetten van de
voetbalmiddagen werd een teruggang van de overlast geconstateerd door de wijk-
agent en de omwonenden. Dit droeg bij aan het verkrijgen van toestemming en
financiële steun van de gemeente voor het organiseren van verdere bezigheden
voor de jongeren. Het oogmerk was in eerste instantie de overlast verder terug te
dringen. Het activiteitencentrum is acht dagdelen per week geopend. De midda-
gen zijn bestemd voor de jonge bezoekers in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De
ouderen kunnen 's avonds terecht. Per dag zijn er gemiddeld 35 bezoekers, gelij-
kelijk verdeeld over de jonge én oudere groep. Onder de jongeren bevinden vrij
veel Marokkaanse meisjes (gemiddeld de helft). In de oudere groep worden die
niet aangetroffen.

Voor de leden van het preventieteam kent het recreatie-aanbod nog een ande-
re functie dan alleen het verminderen van de overlast buiten door de jongeren
binnen bezig te houden. In de recreatieruimte worden contacten met doelgroep-
jongeren onderhouden en verstevigd, en worden nieuwe contacten opgedaan.
Enerzijds verkrijgt het bestaan en streven van het preventieteam op deze wijze
meer bekendheid. Aan de andere kant groeit het vertrouwen van de jongeren in
het team, omdat er veel (informele) contacten met de teamleden zijn. De team-
leden krijgen op hun beurt meer inzicht in individuele problemen van de verschil-
lende jongeren uit de doelgroep. Naast de recreatiezaal bevindt zich een spreek-
ruimte, die bedoeld is om ter plekke met een jongere apart verder te kunnen pra-
ten over zijn/haar problemen.

Vooruitzichten ircrratie-aanbod 1989-1990
In het seizoen 1989-1990 zullen, naar te voorzien is, de recreatieve activiteiten in
de bestaande, en wellicht enigszins uitgebreide, vorm voortgezet worden.
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7.5 Samenvatting

Een belangrijk moment in het eerste projectjaar is de vorming van het preventie-
team. Dit is samengesteld uit de preventiewerker, een medewerkster op onder-
wijsgebied en een leider voor de activiteiten op recreatief terrein. Zodoende kun-
nen nu diverse taken die oorspronkelijk op de schouders van de preventiewerker
rustten, verdeeld worden. Dit heeft tot voordeel dat er meer tijd voor de client
vrijkomt en dat meer toegespitste kennis beschikbaar is.

De preventiewerker onderhoudt vooral de (straat)contacten met de doelgroep
en verleent ad hoc hulp. Zijn ervaringen wijzen uit dat er veel vragen en proble-
men heersen onder de jongeren rond huisvesting, onderwijs, instellingen zoals het
arbeidsbureau, politie en relatie met ouders (vader).

De onderwijsmedewerkster geeft voorlichting en hulp op onderwijsgebied. Toch
komt zij in haar dagelijks werk ook vragen tegen die gaan over huisvesting en
geld. Haar werkterrein is derhalve breder dan het onderwijsgebied alleen. De
Marokkaanse meisjes zijn naar haar ervaring een probleemgroep die nauwelijks
door hulpverleningsinstellingen wordt bereikt.

De activiteitenleider verzorgt het ontspanningsaanbod. Dit aanbod is gebaseerd
op gesignaleerde behoeften onder de doelgroepjongeren en op datgene wat finan-
cieel en praktisch haalbaar is. De belangstelling is groot. Jongeren met proble-
men worden geholpen of doorverwezen. Het zijn vooral oudere jongeren die pro-
blemen hebben, en wel op het gebied van wonen, scholing en ouderrelatie.

De start van de onderwijsactiviteiten van het preventieproject en van de leden
van het preventieteam vond wat betreft de aanvang van het schooljaar 1988-1989
eigenlijk iets te laat plaats om nog deelnemers voor opleidingen in dit seizoen te
kunnen werven. Wat betreft de cursussen metaaltechniek is er weinig belangstel-
ling te bespeuren onder de Marokkaanse jongens (vergelijk paragraaf 5.8, bijlage
2, tabel 5). Het arbeidsrelevent zijn van deze studierichting lijkt nauwelijks een
rol te spelen. Het vak staat in laag aanzien en heeft een slechte naam. Wellicht
ook als gevolg van deze factoren zijn er geen directe doorverwijzingen door het
preventieteam naar de speciale cursussen of naar het regulier onderwijs aantoon-
baar. Aan de andere kant kan, gezien de werkwijze van het preventieteam op het
gebied van onderwijs en in het algemeen, gesteld worden dat het niet aanneme-
lijk is dat er direct naar cursussen kan worden verwezen. Eerder zullen er aan
een belangstellende jongere aanwijzingen verschaft worden over de door hem of
haar te ondernemen acties ten einde het gewenste doel te bereiken.

Het leeuwedeel van de activiteiten van de teamleden op onderwijsgebied (en
daar niet alleen) komt neer op het verlenen van concrete hulp in min of meer
urgente gevallen. Het accent ligt meer op het op school houden van de Marok-
kaanse jongeren die daar (nog) zitten dan op het werven van jongens uit de pro-
bleemgroep om die naar een cursus metaal te krijgen. Dat blijkt een vrijwel on-
doenlijke zaak te zijn.

Kort gezegd worden er vooral preventieve activiteiten (preventie schooluitval
e.d.) ontplooid. Het curatieve proces verloopt tot nu toe minder vlot. De jonge-
ren die al in een probleemsituatie verkeren (voornamelijk werklozen), zijn voor
een deel wel bereikbaar, maar niet of nauwelijks te interesseren voor scholing (of
werk). Het motivatiegebrek komt voor een deel voort uit negatieve schoolervarin-
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gen. Anderzijds vindt een aantal onder hen een uitkering in combinatie met veel
vrije tijd geen onaangename situatie.

Voor de jongeren blijkt het onderwijs een onoverzichtelijk gebied, zowel qua
inhoud als qua aanbod. Vooral op het punt van eenjarige cursussen, waar de si-
tuatie continu verandert, is het niet eenvoudig gebleken inzicht te krijgen in het
aanbod. Volgens de jongeren zelf werkt het demotiverend dat er aan het eind
van de rit geen werk wordt gegarandeerd (hoewel er soms wel geholpen wordt).
Het belang van een opleiding zien zij niet goed in. Bovendien hebben zij geen
concrete ideeën over het soort arbeid waartoe de opleiding leidt. De ouders van
de jongeren kunnen hun nauwelijks helpen of motiveren, daar zij geen inzicht
hebben in het schoolsysteem.

Op het terrein van de werkgelegenheid zijn er door het preventieproject in het
eerste jaar weinig resultaten geboekt. Dat is een gevolg van het gebrek aan
belangstelling onder de doelgroep voor arbeidsplaatsen in het kader van het JWG
of voor WEP-plaatsen. Het geringe animo onder de jongeren komt voort uit het
tijdelijke karakter van de banen en uit de minimale verdiensten.

Het percentage Marokkaanse jongeren in het werkproject was in 1988 hoger
dan in het voorgaande jaar. Maar ook onder deze groep waren er geen jongeren
die via het preventieproject daar terecht waren gekomen.

Gezien de populariteit van de in de recreatieve sfeer georganiseerde activitei-
ten kan dit onderdeel van het preventieproject qua aantrekkingskracht succesvol
worden genoemd. Dat hiermee wordt voorzien in een behoefte, bewijzen de be-
zoekersaantallen. Als direct gevolg is de overlast in de buurt sindsdien sterk ver-
minderd. Of deze activiteiten evenwel succesvol zijn in de zin van het voorkomen
van een randgroepsituatie, is op dit moment nog niet te zeggen. Voor het preven-
tieteam fungeert het lokaal als een plaats voor contacten met de doelgroep. In de
spreekruimte kan met jongeren individueel doorgepraat worden, als zich op dat
moment de noodzaak voordoet. Het achterliggende idee luidt via de recreatie-
activiteiten vertrouwen winnen, jongeren motiveren en steun bieden, kortom pre-
ventieve acties ondernemen.
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8 Conclusies

In dit laatste hoofdstuk worden op basis van de gerapporteerde gegevens enige
conclusies getrokken. Hierbij dient in acht te worden gehouden dat zij gegrond
zijn op een tussenstand van zaken, namelijk één jaar activiteiten van het tweejari-
ge preventieproject.

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de projectdoelstellingen en -activiteiten in fei-
te van tweeërlei aard zijn, namelijk preventief en curatief. Indirect is het streven
gericht op het tegengaan van probleem- en crimineel gedrag.

Het preventieve deel van de activiteiten, in de doelstellingen omschreven als
`preventie randgroepsituatie', is in principe op de gehele doelgroep van toepas-
sing. Inhoudelijk bestaan deze preventieve activiteiten uit het verlenen van ge-
richte hulp in reactie op vragen van jongeren uit de doelgroep die te kennen
geven met problemen te zitten. De contacten met de jongeren worden gelegd tij-
dens de recreatie-activiteiten of elders, bijvoorbeeld in buurthuizen, door de
leden van het veldteam op persoonlijk initiatief.

De opkomst voor de ontspanningsactiviteiten is aanzienlijk. Er komen veel
Marokkaanse jongeren van diverse leeftijden en allooi. Dit heeft enkele positieve
aspecten:
1. De jongeren zijn 'van de straat', hetgeen vanuit de criminaliteitspreventieve op-

tiek positieve effecten kan hebben (ook gezien het feit dat vooral degenen die
een intensief uitgaansgedrag vertonen, veel delicten plegen). De overlast in de
buurt van de recreatieruimte is in ieder geval verminderd.

2. Omdat veel jongeren dikwijls aanwezig zijn bij de activiteiten, raken zij en hun
problemen bij de teamleden bekend. De teamleden kunnen daarop inspelen.
Dit schept een vertrouwensband. Daarnaast krijgen de teamleden zelf de nodi-
ge bekendheid en het (zeker bij de ouders) benodigde aanzien. Ook Marok-
kaanse jongeren die niet aan activiteiten deelnemen, leren hen, via mond-op-
mondreclame kennen als potentiële hulpverleners.

3. Werklozen onder de bezoekers lopen minder gevaar geïsoleerd te raken, om-
dat zij contact houden met werkende en schoolgaande jongeren uit hun eigen
groep.

4. De Marokkaanse jeugd kan deelnemen aan andere activiteiten welke in hetzelf-
de buurthuis georganiseerd worden en waar veel Nederlandse jeugd komt. Dit
bevordert de integratie van de groepen.

De ontspanningsactiviteiten worden door de teamleden beschouwd als een ingang
tot de jongeren. Dit neemt niet weg dat deelname aan recreatie-activiteiten tame-
lijk vrijblijvend is. In SEC-terminologie betekent dat dat de binding van de jonge-
ren met de samenleving hierdoor waarschijnlijk nauwelijks versterkt zal worden.
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Bovendien dient ervoor gewaakt te worden de recreatie-activiteiten te aantrekke-
lijk te maken. Een te grote aanzuigende werking zou immers jongeren van school
kunnen houden en dus zelfs negatief kunnen werken.

De preventieve kant van het werk moet worden beschouwd als een lange-ter-
mijnonderneming, waarvan de positieve effecten op den duur moeten uitmonden
in een hoger niveau van maatschappijkennis en scholing, in een betere positie
voor de Marokkaanse jeugd als geheel en in minder deviant gedrag.

Uiteindelijk zijn de preventieve activiteiten vooral van nut voor de schoolgaan-
den en werkenden in de doelgroep. Globaal zijn dat namelijk degenen die, zoals
uit de self-reportgegevens naar voren komt, niet in een randgroeppositie zitten.
Ook werklozen profiteren wel van preventieve hulp, bijvoorbeeld op het gebied
van gezins- of huisvestingsproblemen; ten aanzien van hen houdt dit echter veel-
eer een voorkomen van nog verder in de problemen raken in dan een voorkomen
van het ontstaan van een minder (betrekkelijk) positieve situatie, zoals bij de
schoolgaanden en werkenden. Voor de werklozen zijn de curatieve activiteiten
van meer belang.

De preventieve activiteiten zijn, als proces in ieder geval, tijdens het eerste jaar
goed uit de verf gekomen. Het veldteam kan qua opzet en werkwijze een succes
genoemd worden. Of deze werkwijze voor de doelgroepjongeren positieve effec-
ten heeft, kan nog niet gezegd worden.

De andere - curatieve - kant van de projectactiviteiten, gebaseerd op de doel-
stelling positieverbetering voor de jongeren, staat er minder gunstig voor. Het
gaat hier om het op zo kort mogelijke termijn doorbreken van een negatieve spi-
raal waarin Marokkaanse jongeren verkeren. Dit is te beschouwen als het be-
werkstelligen van een noodzakelijke uitgangspositie voor de hiervoor genoemde
verbetering op lange termijn.

Deze doelstelling heeft voornamelijk betrekking op de werklozen in de doel-
groep. Een relatief groot deel (percentueel gezien) van de werkloze jongeren be-
vindt zich in een probleemsituatie, zo blijkt uit de self-reportgegevens. Zij hebben
thuis problemen, vertonen een intensief uitgaansgedrag en functioneerden op
school slecht. Het delictniveau in deze groep is hoog. In gedachten moet worden
gehouden dat het wat betreft de probleemgroep, in absolute cijfers, om vrij gerin-
ge aantallen jongens gaat.

Preventieve activiteiten hebben ten aanzien van hen slechts in beperkte mate
zin. Om uit de misère te komen zouden zij eigenlijk in de eerste plaats aan werk
of aanvullende scholing geholpen moeten worden. Pas als dat lukt, zullen verdere
acties van preventieve aard werkelijk impact kunnen hebben.

Van de werkloze jongens heeft 95% geen diploma wegens voortijdig school
verlaten. Het belang van een diploma blijkt tot op zekere hoogte uit het gegeven
dat van de werkenden 43% wel een diploma heeft. Het heeft er de schijn van dat
de Marokkaanse jongens het gewicht van een dergelijk certificaat wel inzien. De
voorkeur van drie kwart van de werkloze jongens gaat namelijk - ongeacht de
mate waarin zij in een probleemsituatie verkeren - uit naar scholing.

Via het project zijn tot nog toe geen werkloze jongens direct aan werk of scho-
ling geholpen. Dit is niet zozeer aan de werkwijze van de teammedewerkers te
wijten als wel aan de houding van de doelgroep. De groep wordt wel bereikt,
maar de ervaringen van de medewerkers leren dat zij niet geinteresseerd zijn in
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het werk- en scholingsaanbod. Een bijkomend effect van de moeilijkheden die,
ten aanzien van de werkloze groep, rond het scholings- en arbeidsaanbod door de
teamleden worden ervaren, is dat men moet vrezen dat, juist waar het deze rela-
tief delinquente groep betreft, er op het gebied van criminaliteitsbestrijding (de
derde doelstelling van het project) weinig bereikt wordt. De werkloze jongens
met veel problemen (11% van de gehele steekproef) zijn immers goed voor bijna
de helft van alle door de groep begane delicten.

Het onderwerp van de gedurende het eerste projectjaar aangeboden scholingscur-
sus (metaal) is gekozen op basis van de marktvraag naar arbeidskrachten in deze
sector, van de hoogte van het kennisniveau waarop het onderwerp kan worden
behandeld en van de beschikbare faciliteiten. Helaas is dus gebleken dat er onder
de werkloze Marokkaanse jongens nauwelijks ambities bestaan voor een opleiding
in de richting metaal. Een ander uitgangspunt bij de keuze van de richting van
een eventuele nieuw op te zetten cursus zou gebleken interesse vanuit de doel-
groep kunnen zijn. Een zekere mate van arbeidsmarktrelevantie dient daaraan
uiteraard gepaard te gaan. Een probleem is dat uit de interviews onder de werk-
lozen onder de jongens qua opleidingswensen echter geen consistent patroon
naar voren komt, zodat de keuze voor een bepaalde richting niet hierop geba-
seerd kan worden. Vooralsnog lijken keuzes omtrent - indien daartoe zou wor-
den besloten - op te zetten scholingsfaciliteiten voor deze groep (noodgedwon-
gen) op de genoemde criteria gebaseerd te moeten blijven.

Evenzo geringe belangstelling leggen de werkloze Marokkaanse jongens tot nog
toe aan de dag voor tijdelijke banen in het kader van het JWG (nu nog de 'tijde-
lijke voorziening': TV) of de WEP-regeling. Een verbreding van het arbeidsaan-
bod is echter niet op stel en sprong te realiseren. Wel moet bedacht worden dat
niet meer dan een vierde van de Marokkaanse werklozen van 17 tot 22 jaar mo-
menteel een baan ambieert; de rest prefereert het naar school terug te gaan.

Aangaande het JWG (waarvan de invoering reeds vijf maal is uitgesteld) gaan
er de laatste tijd stemmen op uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), om deze regeling helemaal niet te activeren en de huidige situatie te
laten voortbestaan, dat wil zeggen door te werken met de 'tijdelijke voorziening'.
Deze gedachte komt voort uit de ervaringen met de TV. In een aantal gemeenten
(in totaal werken er ruim 500 gemeenten mee) zijn die dermate goed dat men
liever afziet van de invoering van het JWG. Landelijk maken per jaar ongeveer
9000 jongeren gebruik van deze regeling. Bovendien heeft de VNG op het JWG
tegen dat de jongeren bezwaarlijk kunnen worden verplicht een tijdelijke arbeids-
plaats te accepteren, als zij na die periode toch weer zonder werk zitten, omdat
hun verder niets wordt geboden.

Mocht op dit punt de situatie inderdaad ongewijzigd blijven, dat wil zeggen dat
de TV gehandhaafd wordt, dan zal op een andere wijze (dan dwangmatig)
getracht moeten worden de motivatie vanuit de doelgroep voor dit soort tijdelijke
werkplaatsen op te krikken. Dat zal niet meevallen, omdat de jongeren deze ba-
nen juist op grond van hun tijdelijk karakter en in financieel opzicht geringe ver-
diensten verwerpen.

Enigszins opmerkelijk is dat qua sociaal-economische situatie vergelijkbare werk-
loze Nederlandse jongens voor hetzelfde werk- en scholingsaanbod meer belang-
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stelling tonen (dan de Marokkaanse), getuige cijfers van het werkproject, het bu-
reau W&S en het CBB. Ook nemen zij langer deel aan deze faciliteiten. Dit zou
als een indicatie opgevat kunnen worden voor verschillende perspectieven die de
etnische groepen erop na houden. Deze gedachte vindt ondersteuning in het feit
dat veel van de vragen die op het team worden afgevuurd en de problemen waar-
mee de Marokkaanse jongeren in het dagelijks leven te maken hebben, bij verge-
lijkbare Nederlandse jongeren in veel mindere mate voorkomen. De Marokkaan-
se jongens ontberen, naast voldoende kennis omtrent de diverse alternatieven die
voor hen op onderwijsgebied open liggen (inhoud, mogelijkheden daarna), het
zicht op de voordelen op langere termijn van de beslissing om van dergelijke fa-
ciliteiten gebruik te maken. Wanneer het maken van een bewuste keuze voor een
bepaald type scholing of arbeidsplaats wordt bemoeilijkt, dan kan dat een nega-
tieve uitwerking hebben op zowel het nemen van een beslissing om al een oplei-
ding te gaan volgen, als op de motivatie om door te zetten.

Op onderwijsgebied is duidelijk een breuk waar te nemen bij het bereiken van de
17-jarige leeftijd. De Marokkaanse jongens gaan dan massaal van school. Rond
die leeftijd neemt het aantal problemen dat de jongens hebben op diverse leefge-
bieden, toe. Het is onduidelijk wat de precieze oorzaak van het schoolverlaten is.
Marokkaanse ouders kunnen hun kinderen weinig steun bieden in hun onderwijs-
carrière, daar zij vrijwel geheel onbekend zijn op dit terrein. Toch zijn zij, volgens
de teamleden, niet faliekant tegen doorleren. Dikwijls zien de jongens zelf geen
toekomst meer in de gevolgde opleiding en spelen negatieve schoolervaringen
een rol. Ook het idee geld te gaan verdienen oefent aantrekkingskracht op de
jongens uit. Helaas blijkt -vooral voor degenen die geen diploma hebben be-
haald - maar al te vaak dat het krijgen van een baan geen sinecure is. Dit geldt
des te meer wanneer de beheersing van het Nederlands en hun sociale vaardig-
heden onder de maat zijn.

Vóór alles lijkt het van belang dat de Marokkaanse jongeren zich zo goed
mogelijk scholen en hun opleiding afmaken. Om dat te bewerkstelligen zouden zij
meer inzicht moeten verwerven in de onderwijs- en arbeidsmarkt. Pas dan im-
mers, in het zicht van de toekomstige voordelen (meer kans op interessante en
beter betaalde arbeid), kunnen zij gemotiveerd raken door te leren.

Een middel om dat te bereiken kan het aanbieden van extra informatie aan de
Marokkaanse jongeren en hun ouders zijn over het onderwijssysteem en de (on-)
mogelijkheden op arbeidsgebied in dit land. Op dit terrein worden reeds activitei-
ten ondernomen door de teamleden. Het is aan te raden, ten behoeve van
schoolgaande jongeren, acties te ondernemen ten einde op de school een gestruc-
tureerd informatie-aanbod te realiseren inzake de genoemde onderwerpen. In het
kader van dit aanbod zouden, om een concrete impressie van diverse velden te
krijgen, uitstapjes naar verschillende opleidingsinstellingen en/of bedrijven kun-
nen worden georganiseerd.

Wat de ouders aangaat, lijkt het vooralsnog noodzakelijk die informatie in de
moedertaal te verschaffen, daar hun beheersing van het Nederlands in de meeste
gevallen zeer beperkt is. Zij zouden door middel van voorlichtingsdagen of -avon-
den, waar eventueel ook andere onderwerpen behandeld worden, geinformeerd
kunnen worden.
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Een en ander lijkt tamelijk simpel, maar is, wegens de hoge werkdruk in het
onderwijs en de beperkte bereikbaarheid van de ouders, voorspelbaar een onder-
neming waarvoor een lange adem en misschien zelf extra menskracht vereist is.
Bovendien strekt dit type maatregelen niet direct ten voordele van de huidige
Marokkaanse werkloze jongeren.

Ten aanzien van de werkloze groep zijn derhalve andere acties nodig, willen er
zoden aan de dijk gezet worden. De te treffen maatregelen zouden wat betreft
scholingscursussen en arbeidsplaatsen een maximale participatie van werkloze
Marokkaanse jongens moeten bewerkstelligen. Zonder zijn toevlucht te zoeken
tot een sanctiesysteem (zoals het JWG) is dat geen eenvoudige zaak. Daarnaast
kan de vraag gesteld worden of de betreffende jongeren onder de dreiging van
een sanctie erg gemotiveerd bezig zullen zijn. Aan de ene kant zullen zij een straf
willen vermijden, aan de andere kant kan hetgeen hun aangeboden wordt toch
slechts van tijdelijke aard zijn, hetgeen slechts het vooruitschuiven van de proble-
men betekent. Bovendien zijn criminaliteitsverhogende effecten niet op voorhand
uit te sluiten (jongeren die een korting op hun inkomen willen compenseren).

Animo onder de werklozen om zich te scholen of om een JWG. of WEP-plaats
te accepteren zou bij voorkeur moeten voortvloeien uit de kennis omtrent onder
andere eventuele lange-termijnvoordelen.

Het opzetten van een korte, goedkope en eenvoudig te realiseren scholings-
oriëntatiecursus zou, gezien het feit dat de meesten van hen een opleiding willen
gaan doen, wellicht voor een aantal werklozen op korte termijn soelaas kunnen
bieden. Die cursus zou realistische informatie moeten verschaffen over de scho-
lingsmogelijkheden op hun niveau in de gemeente of de regio, over de inhoudelij-
ke facetten van die opleidingen en de toekomstmogelijkheden.

Tenslotte is het duidelijk geworden dat de coordinatie tussen de scholen ter
plaatse niet optimaal is. Dientengevolge bestaat er een gebrek aan kennis om-
trent elkaars activiteiten. Het is bijzonder moeilijk gebleken in kaart te brengen
welke opleidingsfaciliteiten (in het bijzonder inzake de eenjarige opleidingen)
wanneer beschikbaar zijn. Voor de Marokkaanse jeugd zal dat in extra hoge mate
gelden. Hier zijn verbeteringen mogelijk en nodig. Een (half)jaarlijks te actualise-
ren verwijsgids waarin alle opleidingsmogelijkheden in de gemeente zijn opgeno-
men, zou, indien op alle scholen aanwezig, reeds in vele gevallen uitkomst bie-
den. Deze zou ook werklozen met belangstelling voor verdere scholing van pas
kunnen komen. Een dergelijke gids komt binnenkort beschikbaar.

Het geheel samenvattend kan gesteld worden dat de preventiekant van het pro-
ject als proces goed functioneert. De curatieve zijde is vooralsnog minder succes-
vol, hetgeen te wijten is aan desinteresse bij de momenteel werkloze jongens.
Deze groep vertoont het meeste delictgedrag. Als het delictniveau blijvend om-
laag gebracht moet worden, dan zullen naar twee richtingen acties moeten plaats-
vinden. Ten eerste dient via specifieke maatregelen de werkloze groep met scho-
ling dan wel arbeid beziggehouden te worden. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Ten
tweede moet voorkomen worden dat de huidige schoolgaande jeugd voortijdig
hun opleiding verlaat en werkloos wordt. Dit is wellicht mogelijk door middel van
gerichte voorlichting in het onderwijs en laagdrempelige preventieve hulpverle-
ningsfaciliteiten buiten school.
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Bijlage 1: Positie Marokkanen (E. Hagedoorn en L. Schippers)

Het betreft cijfers verstrekt door het Gewestelijk Arbeidsbureau, en afkomstig uit
het rapport 'Jonge Marokkanen op de arbeidsmarkt in Gouda' van E. Hagedoorn
en L. Schippers (oktober 1987).
- In Gouda leven 561 Marokkanen in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. Deze

groep is samengesteld uit 309 mannen en 252 vrouwen. Van deze 561 Marok-
kaanse jongeren is 26,4% (148 personen) werkloos. Ter vergelijking is in tabel 1
het percentage werklozen met de Nederlandse nationaliteit in dezelfde leeftijds-
categorie opgenomen.

Tabel 1: Werkloosheidspercentage Marokkanen en Nederlanders in Gouda in de leeftijd
van 16 t/m 24 jaar

sekse
Marokkaan Nederlander

% %

man 28 7
vrouw 24 9

Van de Marokkaanse werklozen in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 24 jaar in
de gemeente Gouda heeft een groot deel alleen lager onderwijs genoten; dit is
het geval bij 47% van de vrouwen en bij 72,1% van de mannen.

Een overzicht van de duur van de werkloosheid in deze leeftijdscategorie is op-
genomen in tabel 2. Ter vergelijking zijn ook in deze tabel weer de gegevens van
de Nederlandse jongeren in dezelfde leeftijd (uit Gouda) weergegeven.

Tabel 2: Duur van de werkloosheid van Marokkaanse en Nederlandse jongeren in de
leeftijd van 16 t/m 24 jaar in Gouda

duur

1 jaar of korter
tussen 1 en 2 jaar
2 jaar of langer

totaal

Marokkaan Nederlander

man vrouw man vrouw

54%
18%
28%

33%
30%
37%

72%
14%
14%

68%
16%
16%

100% 100% 100% 100%
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Bijlage 2: Tabellen bij het interimrapport

Tabel 1: Etniciteit en type delict waarvoor politiecontact

Marokkanen Nederlanders

delicttype aantal % aantal %

(brom)fietsdiefstal 15 11,5 25 7,5
winkeldiefstal 16 12,3 49 14,7
baldadigheid 7 5,4 115 34,4
vandalisme 13 10,0 50 15,0
inbraak/insluiping 20 15,4 18 5,4
mishandeling 4 3,1 16 4,8
diefstal 35 26,9 26 7,8
bedreiging 7 5,4 7 2,1
overig 13 10,0 28 8,4

totaal 130 100 334 100

(X2(8)=75,6, p<0,01; 3 ontbrekende antwoorden)

Tabel 2: Etniciteit en politiecontact wegens vandalisme

Marokkanen Nederlanders

contact aantal % aantal %

geen 112 84,8 170 50,7
wel 20 15,2 165 49,3

totaal 132 100 335 100

(X2(1)=44,62, p<0,01)

Tabel 3: Etniciteit en politiecontact wegens agressie

Marokkanen Nederlanders

contact aantal % aantal %

geen 121 91,7 312 93,1
wel 11 8,3 23 6,9

totaal 132 100 335 100

(ns.)
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Tabel 4: Leeftijd en activiteiten overdag

11-13 jaar 14-16 jaar 17-19 jaar >20 jaar

bezigheid N % N % N % N %

(part) school 15 100,0 23 95,8 11 33,3 1 5,0
werken 0 0,0 1 4,2 11 33,3 11 55,0
werkloos 0 0,0 0 0,0 11 33,3 8 40,0

totaal 15 100 24 100 33 100 20 100

(X2(6)=55,28, p<0,01)

Tabel 5: Toelichting toekomstplannen

ideeën aantal %

LTS (niet gespecificeerd) 3 3,3
LTS autotechniek 9 9,8
MTS (niet gespecificeerd) 2 2,2
(K)MBO 16 17,4
MAVO 5 5,4
MEAO 2 2,2
HAVO 2 2,2
eigen zaak beginnen 3 3,3
metaal 2 2,2
elektronika 10 10,9
administratief werk 2 2,2
houtbewerking 5 5,4
tuinbouw 4 4,3
scheepvaart 2 2,2
metselen 2 2,2
maakt niet uit wat 4 4,3
weet het (nog) niet 6 6,5
overig /niet beantwoord 13 14,1

totaal 92 100

Tabel 6: Prevalentie vandalisme

vandalisme aantal %

geen enkel vandalismedelict 58 63,0
wel vandalismedelict(en) 34 47,0

totaal 92 100
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Tabel 7: Prevalentie agressiedelicten

agressie aantal %

geen enkel agressiedelict 75 81,5
wel agressiedelict(en) 17 18,5

totaal 92 100

Tabel 8: incidentie vandalisme

frequentie aantal %

geen enkele keer 59' 64,1
1 keer 10 10,9
2 tot 10 keer 16 17,4
11 tot 100 maal 7 7,7

totaal 92 100

' Tabel 6 in deze bijlage geeft aan dat er 58 respondenten zijn zonder vandalismedelicten,
terwijl deze tabel het aantal van 59 geeft. Dit is te wijten aan één respondent die aan-
gegeven heeft één type vandalismedelict wel eens begaan te hebben, maar die op de
vraag 'hoe vaak dan' het antwoord '0' heeft ingevuld.

Tabel 9: Incidentie agressiedelicten

frequentie aantal %

geen enkele keer 75 81,5
I keer 6 6,5
2 tot 10 keer 10 10,9
11 tot 100 maal 1 1,1

totaal 92 100

Tabel 10: Leeftijd en dclictfrequentie

11-13 jaar 14-16 jaar 17-19 jaar >20 jaar

type delict N % N % N % N %

vermogensdelict 44 37,9 465 61,3 518 46,0 65 60,7
vandalismedelict 35 30,2 114 15,0 194 17,2 3 2,8
agressiedelict 33 28,4 22 2,9 15 1,3 6 5,6
zwartrijden 4 3,4 157 20,7 398 35,4 33 30,8

totaal 116 100 758 100 1125 100 107 100
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Tabel 11: Delictfrequentie per dagelijkse bezigheid

(part) school werk werkloos
type delict N % N % N %

vermogensdelict 535 55,1 24 15,9 533 54,2
vandalismedelict 192 19,8 47 31,1 107 10,9
agressiedelict 55 5,7 12 7,9 9 0,9
zwartrijden 189 19,5 68 45,0 335 34,0

totaal 971 100 151 100 984 100

Tabel 12: Gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag

goed matig slecht
uitgaansgedrag N % N % N %

intensief 2 3,7
matig 11 20,4
gering 41 75,9

9
5
9

39,1
21,7
39,1

5 33,3
7 46,7
3 20,0

totaal 54 100 23 100 15 100

(X2(4)=25,83, p<0,01)

Tabel 13: Gezinsfunctioneren en schoolfunctioneren

goed matig slecht
schoolfunctioneren N % N % N %

goed 38 70,4
matig 11 20,4
slecht 5 9,3

13
4
6

56,5
17,4
26,1

5 33,3
6 40,0
6 40,0

totaal 54 100 23 100 17 100

(X2(4) = 14,44, p< 0,01)

Tabel 14: Uitgaansgedrag en schoolfunctioneren

intensief matig gering

schoolfunctioneren N % N % N %

goed
matig
slecht

3
5
8

18,8
31,3
50,0

11
6
6

47,8
26,1
26,1

40 75,5
10 18,9
3 5,7

totaal 16 100 23 100 53 100

(X2(4) = 22,36, p < 0,01)
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Tabel 15: Probleemsituatie en dagelijkse bezigheden

(part.)school werkend werkloos

probleemsituatie N % N % N %

zwaar 1 2,0 9 39,1 10 52,6
matig 9 18,0 7 30,4 5 26,3
geen 40 80,0 7 30,4 4 21,1

totaal 50 100 23 100 19 100

(X2(4) = 33,79, p <0,01)

Tabel 16: Probleemsituatie en prevalentie delictgedrag (in %)

type zwaar matig geen

totaal 80 67 59
vermogensdelicten 65 52 47
vandalisme 50 29 35
agressie 25 14 18

(alle maten ns.)

Tabel 17: Probleemsituatie en incidentie vermogensdelicten

zwaar matig geen

vermogensdelicten N % N % N %

geen 8 40,0 10 47,6 27 52,9
1.4 delicten 3 15,0 7 33,3 18 35,3
>S delicten 9 45,0 4 19,0 6 11,8

totaal 20 100 21 100 51 100

(X2(4) = 10,24, p <0,05)

Tabel 18: Probleemsituatie en incidentie (gemiddeld aantal)

type delict zwaar matig geen

totaal' 71 18 6
vermogensdelict'' 40 7 3
vandalisme 8 5 2
agressie 1 2 1

• delicttotaal F(2)=7,00, p<0,01;
•' vermogensdelicten F(2)=4,27, p<0,01; overige maten n.s.)
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Tabel 19: vermogensdelicten en politiecontact

politiecontact

geen delict 111 delicten >5 delicten

N % N % N %

geen
wel

45 100,0 20 71,4 6 31,6
0 0,0 8 28,6 13 68,4

totaal 45 100 28 100 19 100

(X2(2) = 36,26, p < 0,01)

Tabel 20: Vandalismedelicten en politiecontact

politiecontact
geen delict 1-4 delicten >5 delicten

N % N % N %

geen
wel

59 100,0 12 75,0 8 47,1
0 0,0 4 25,0 9 52,9

totaal 59 100 16 100 ' 17 100

(X2(2) = 32,37, p < 0,01)

Tabel 21: Agressiedelicten en politiecontact

politiecontact
geen delict 1-4 delicten >5 delicten

N % N % N %

geen 75 100,0 7 53,8 4 100,0
minimaal één 0 0,0 6 46,2 0 0,0

totaal 75 100 13 100 4 100

(X2(2) = 39,01, p <0,01)

Tabel 22: Leeftijd en politiecontact

11-13 jaar 14-16 jaar 17-19 jaar >20 jaar
contact N % N % N % N %

geen 10 66,6 17 70,8 21 63,6 14 70,0
wel 5 33,3 7 29,2 12 36,4 6 30,0

totaal 15 100 24 100 33 100 20 100

(ns.)
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Tabel 23: Dagelijkse activiteit en politiecontact

contact

(part.)school werkend werkloos

N % N % N %

geen 36 72,0 18 78,3 8 42,1
wel 14 28,0 5 21,7 11 57,9

totaal 50 100 23 100 19 100

(X2(2)=7,25, p<0,05)
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Bijlage 3: Overzicht van de delictvragen in de self-reportlijst

-Heb je het afgelopen jaar dingen vol geklad met stiften of met een spuitbus,
zoals een muur of een tramhuisje of in de tram/bus?

-Heb je het afgelopen jaar wel een met opzet iets beschadigd of kapot ge-
maakt?
- Bijvoorbeeld een telefooncel
- Bijvoorbeeld een straatlantaarn
- Bijvoorbeeld ruiten ingooien of opzettelijk met een voetbal kapot schieten
- Bijvoorbeeld een auto
- Bijvoorbeeld een fiets
- Bijvoorbeeld in bus/tram/trein dingen
- Andere dingen

-Heb je het afgelopen jaar wel eens een fiets gestolen?

-Heb je het afgelopen jaar wel eens iets uit een winkel meegenomen, zonder te
betalen?

-Ben je het afgelopen jaar wel eens zonder te betalen meegereden in een tram,
metro of bus?

-Heb je het afgelopen jaar wel eens een brandje aangestoken, bv. in een kelder,
een fietsenbox of een houten keet, of ergens anders?

-Heb je het afgelopen jaar wel eens met opzet iemand op straat, op school, in
de disco of in een café lastig gevallen of bedreigd?

-Heb je het afgelopen jaar wel eens met opzet iemand op straat, op school, in
de disco of in een café in elkaar geslagen of zo geslagen dat die naar de dokter
moest?

-Ben je het afgelopen jaar wel eens zonder toestemming ergens naar binnen ge-
klommen - in een school of huis - met de bedoeling iets mee te nemen?

-Heb je het afgelopen jaar wel eens iets gekocht of verkocht waarvan je eigen-
lijk wel wist/het idee had dat het gestolen was?
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Bijlage 4: Samenstelling van de begeleidingscommissie

Voorzitter: mw. J. Gorter-Koningh, wethouder gemeente Gouda

Secretaris: J.P. Woudstra, medewerker afd. sociaal-cultureel werk en jeugd- en
jongerenwerk, sector Welzijnzaken, Zorg en Cultuur, Gemeente
Gouda

Leden: mw. mr. N.J. de Ruyter, adj. commissaris politie Gouda
mw. E.M. Vervoorn, coordinator onderwijsvoorrangsgebied Gouda-
Moordrecht
H. Hammann, coordinator bureau Halt, Gouda
mw. R. Bergshoeff, coordinator project 'bijzondere groepen', stich-
ting Regionaal Samenwerkingsverband Jeugdhulpverlening Midden-
Holland
M. Luyten (tot 1-10-1989) en A. Eriks, leerplichtambtenaren,
Gouda
H. van Strien (tot 1-8-1989) en R. van den Berg, coordinatoren
stichting Verslavingszorg Midden-Holland

Supervisie: mw. dr. J. Junger-Tas, hoofd WODC, Ministerie van Justitie
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Kl Geschikt of niet gèschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
L.J.M. Kooien; C.J. Wl ebrens E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
EJ.M. Bamndse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie
M.I. Zeilsla; H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij politie
en justitie
PJ. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind. Een vergelijking met de curatele
drs. E.M. Nabom

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
GJ. Tellouw; G. Susanne
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