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Dit rapport bevat de uitkomsten van een kleinschalig evaluatie-onderzoek naar
het jeugdreclasseringsproject dat op 1 oktober 1990 in de Rijksinrichting voor
jongens 't Nieuwe Lloyd (opvang) te Amsterdam van start is gegaan. Het rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van diverse personen, waaronder maatschappelijk werkers van de participerende gezinsvoogdij-instellingen, medewerkers van RI 't Nieuwe Lloyd en leden van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen. Een woord van dank aan hen allen is op zijn
plaats.
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Samenvatting en discussie

Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die gedetineerd zijn in de Rijksinrichting voor jongens 't Nieuwe Lloyd. Het project richt zich op preventief
gehechten en veroordeelden tot een tuchtschool- of arreststraf die, los van het
feitelijke dagprogramma van de inrichting, geen (extra) begeleiding of speciale
aandacht ontvangen in het kader van een maatregel van kinderbescherming
(ots), een maatschappelijk werkonderzoek van de Raad voor de kinderbescherming of een persoonlijkheidsonderzoek in de inrichting. Geconstateerd werd
namelijk dat deze jeugdigen zowel tijdens als na afloop van hun verblijf in
de opvanginrichting in de regel geen enkele vorm van (extra) begeleiding of
nazorg ontvangen. Doel van het project is, door middel van een vrijwillig
hulpaanbod een zo kansrijk mogelijke terugkeer van de jeugdigen in de samenleving te creëren.
Op verzoek van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen, die
het project heeft geïnitieerd en begeleid, heeft het WODC het project geëvalueerd. Centraal in dit onderzoek stond de vraag of, en in welke mate, het
project voorziet in de gesignaleerde behoefte aan hulp en begeleiding onder de
gedetineerde jeugdigen. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop het
project in de praktijk functioneerde, aan de inhoud van de geboden begeleiding
en aan de kenmerken van de jeugdigen die voor begeleiding door het project in
aanmerking kwamen.
In totaal zijn gegevens verzameld van de 176 jeugdigen die tussen 1 oktober
1990 en 1 april 1992 als (potentiële) cliënten voor het project zijn aangemeld.
Voor de dataverzameling is vooral gebruikgemaakt van een registratieformulier
dat door de begeleidend maatschappelijk werkers werd ingevuld. In dit formulier werd, behalve naar de kenmerken van de aangemelde jeugdigen en de
inhoud van de geboden begeleiding, gevraagd naar de aard van de eventuele
hulpvraag en problematiek van de aangemelde jeugdigen. Van het verzamelen
van laatstgenoemde informatie via interviews met de betrokken jeugdigen is
om praktische redenen, waaronder taalproblemen, afgezien. Andere informatiebronnen waaruit geput is, zijn `weekstaten' van de departementale directie
Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, de pupillenadministratie van RI 't
Nieuwe Lloyd, gesprekken met sleutelinformanten, schriftelijke stukken en
bijgewoonde vergaderingen van eerdergenoemde projectgroep.
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Het project
Het jeugdreclasseringsproject in RI 't Nieuwe Lloyd (verder Lloyd-project
genoemd) wordt uitgevoerd door de Amsterdamse gezinsvoogdij-instellingen
Vereniging Humanitas, Vereniging Pro Juventute en Stichting voor Jeugd en
Gezin-HVO. Deze instellingen participeren sinds 1981 in het Intakeplatform,
een gezamenlijk hulpverleningsproject ten behoeve van zestien- en zeventienjarigen met ernstige en/of herhaalde politie- en justitiecontacten (zie Beljaars,
1990 en 1992). Maatschappelijk werkers die zich bezighouden met de begeleiding van jeugdigen in het kader van het Intakeplatform, zijn (tevens) gedeeltelijk vrijgesteld voor de begeleiding van jeugdigen die voor het Lloyd-project
worden aangemeld.
De signalering van jeugdigen die tot de doelgroep van het Lloyd-project
behoren, verloopt via de intake in de opvanginrichting. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de jeugdige geen formele (justitiële) begeleidingstitel heeft,
worden zijn gegevens doorgegeven aan de coordinator van het Lloyd-project.
Na te hebben gecheckt of er misschien niet alsnog een kinderbeschermingsmaatregel zal worden uitgesproken of een persoonlijkheidsonderzoek zal worden afgenomen, schakelt de coordinator een maatschappelijk werker van één
van de vier participerende gezinsvoogdij-instellingen in, die de jeugdige een
hulpaanbod doet. Men streeft ernaar om het eerste contact tussen de jeugdige
en de maatschappelijk werker binnen driemaal 24 uur na opname van de jeugdige in de opvanginrichting te laten plaatsvinden.
De geboden begeleiding gaat uit van hulpvraag van de jeugdige en is vrijwillig van aard. Doel van de begeleiding is, zoals gezegd, het creëren van een
zo kansrijk mogelijke terugkeer van de jeugdige in de samenleving. Om dit
doel te realiseren, worden in de oorspronkelijke projectopzet twee belangrijke
taken onderscheiden. Enerzijds dienen de maatschappelijk werkers hulp te bieden bij het oplossen van de (psycho-sociale) problemen waarmee de gedetineerde jeugdigen kampen. Anderzijds vormen voorlichting en advies aan de
justitiële autoriteiten belangrijke instrumenten om invloed uit te oefenen op de
detentiesituatie van de jeugdige (verlof, schorsing preventieve hechtenis en
dergelijke). Omdat het Lloyd-project expliciet is gericht op het vergemakkelijken van de overgang van de gesloten opvanginrichting naar de vrije maatschappij en niet op langdurige hulpverlening, wordt ervan uitgegaan dat het
contact met de jeugdigen niet langer dan gemiddeld drie maanden hoeft te
duren. Binnen deze periode moet het mogelijk zijn om de begeleiding af te
ronden danwel om een doorverwijzing naar een andere instelling voor voortgezette hulp en/of nazorg te realiseren. Het aantal te begeleiden jeugdigen
bedraagt volgens het projectplan zo'n honderd per jaar.
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Uitkomsten van het onderzoek
Gedurende de onderzochte periode van anderhalf jaar zijn in totaal 444 jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd (opvang) opgenomen. Van deze jeugdigen werden
er 176, oftewel 40%, bij het Lloyd-project aangemeld voor begeleiding. Na
een moeizame start, waarbij het aantal aanmeldingen gedurende de eerste vijf
maanden van het project achterbleef bij de verwachting, werd de prognose
van honderd potentiële `Lloyd-projectklanten' per jaar vanaf maart 1991 ruimschoots gehaald.

Kenmerken van de aangemelde jeugdigen
Leeftijd en achtergrond
Van de jeugdigen die bij de coordinator van het Lloyd-project werden aangemeld, was 76% zestien of zeventien jaar oud. De meeste jeugdigen waren van
Marokkaanse afkomst (34%), gevolgd door jeugdigen van Nederlandse afkomst
(27%). Surinamers, Antillianen, Turken en anderen maakten maximaal 10%
van de groep (potentiële) Lloyd-projectklanten uit. Van de aangemelde jeugdigen verbleef 23%, voorzover bekend, illegaal in Nederland. Het betrof hier
voornamelijk jeugdigen van (vermoedelijk) Marokkaanse afkomst. De rest had
de Nederlandse nationaliteit (35%) of verbleef in ieder geval legaal in Nederland (35%). Van de illegale jeugdigen had 80% noch een vaste woon- of verblijfplaats noch een vaste dagbesteding (opleiding of werk). De overige 20%
illegalen werkte `zwart'. Van de jeugdigen met de Nederlandse nationaliteit
danwel een legale verblijfstatus had slechts 5% geen vast woon- of verblijfplaats en 33% geen vaste dagbesteding. Minder dan 20% van alle jeugdigen
had, voorafgaand aan hun opname in de opvanginrichting, contact met een
instelling op het gebied van (jeugd)hulpverlening.

Problematiek en hulpvraag
Bijna 75 % van de aangemelde jeugdigen kampte volgens de maatschappelijk
werkers met (vrij) ernstige problemen. Bij de jeugdigen van Nederlandse
afkomst c.q. met een legale verblijfstatus, waar dit percentage 65 bedroeg,
ging het vooral om problemen op het gebied van school/werk en in de relatie
met de ouders/verzorgers. De illegale jeugdigen zouden nagenoeg allemaal
kampen met problemen, welke rechtstreeks uit hun illegale status voortvloeiden; geen werk, geen inkomen, geen huisvesting, geen geldige verblijfspapieren, enzovoort.
Het percentage jeugdigen dat gebruik wenste te maken van het vrijwillige
hulpaanbod van het Lloyd-project, bedroeg 77. In 48% van de gevallen betrof
het een verzoek om hulp die in principe door de maatschappelijk werkers van
het Lloyd-project geboden kon worden. Deze jeugdigen hadden een 'realiseer-
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bare' hulpvraag. De resterende 29 % wilde eveneens hulp, maar volgens de
maatschappelijk werkers waren er bij hen geen mogelijkheden om de gevraagde
hulp te verlenen. Als reden voor het niet kunnen bieden van de gevraagde hulp
werd onder meer genoemd de illegale verblijfstatus van de jeugdige, de aard of
ernst van de problematiek en/of het onvoldoende gemotiveerd zijn van de jeugdige. Van een dergelijke `niet-realiseerbare' hulpvraag was sprake bij 80 % van
de illegalen en ongeveer 10% van de Nederlandse respectievelijk legale buitenlandse jeugdigen. Het aantal jeugdigen dat geen hulp wenste, bedroeg zowel
onder de Nederlandse als onder de legale en illegale jeugdigen ongeveer 20%.
Kijken we naar de aard van de hulpvraag van de jeugdigen, dan zien we dat
de realiseerbare hulpvraag van de circa 70% Nederlandse en legale buitenlandse jeugdigen vooral betrekking had op school (38%) en op de terugkeer
naar huis c.q. de relatie met de ouders/verzorgers (25%). Dagbesteding, huisvesting, het regelen van een alternatieve sanctie en praatcontacten stonden centraal in tien tot vijftien procent van de hulpvragen van deze jeugdigen. De- in
hoofdzaak illegale-jeugdigen met een niet-realiseerbare hulpvraag wilden
onder andere geholpen worden met het vinden van werk en het regelen van een
uitkering, van huisvesting en/of van geldige verblijfspapieren.

Over het verblijf van de 176 jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd kan worden
opgemerkt dat 95 % preventief gehecht was en dat ruim 42 % van de jeugdigen
in de opvanginrichting was geplaatst naar aanleiding van gewelddelicten (met
name diefstal met geweld (art. 312 WvSr.). De gemiddelde duur van de detentie bedroeg bijna zeven weken. Vergelijken we de groep Lloyd-projectklanten
met de groep jeugdigen die in de onderzochte periode eveneens in de opvanginrichting is opgenomen maar die niet bij het Lloyd-project is aangemeld, dan
zien we weinig verschillen wat betreft achtergrond, opnametitel, verblijfsduur
en dergelijke van de jeugdigen. Hetzelfde geldt voor de vergelijking met de
`Jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen 1990/1991' voorzover deze betrekking
hebben op de populatie van de ópvanginrichtingen (Linckens, 1991 en 1992).
Geconcludeerd kan worden dat de groep Lloyd-projectklanten overeenkomt
met de `doorsneepopulatie' van een opvanginrichting.

Kenmerken van de geboden begeleiding
Gegevens omtrent de kenmerken van de geboden begeleiding zijn bekend van
145 van de 176 jeugdigen (82%).
De aanmelding
In exact 50% van de gevallen vond het eerste contact tussen de maatschappelijk
werker en de jeugdige plaats binnen driemaal 24 uur na opname in de opvanginrichting. De gemiddelde duur van de aanmeldingsprocedure bedroeg één dag
langer dan aanvankelijk was afgesproken: vier in plaats van drie dagen. Er zijn
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geen aanwijzingen dat het uitlopen van de aanmeldingsprocedure het gevolg
was van een te trage signalering van potentiële Lloyd-projectklanten door de
RI 't Nieuwe Lloyd, of van het uitlopen van de tweede fase van de aanmelding: het checken van de informatie en het inschakelen van een maatschappelijk werker door de coordinator van het Lloyd-project. Beide fasen duurden
gemiddeld even lang (twee dagen). Het uitgangspunt dat het eerste contact met
de jeugdigen binnen driemaaal 24 uur na opname dient te hebben plaatsgevonden, blijkt wat 'te optimistisch' te zijn geweest.

De contacten met de jeugdigen
Het totaal aantal contacten met de jeugdigen varieerde van één (26 %) tot meer
dan tien (2%). In 47% van de gevallen vonden er maximaal twee contacten
tussen de maatschappelijk werker en de jeugdige plaats, het gemiddelde aantal
contacten bedroeg drie. De duur van de contacten varieerde van tien minuten
tot drie uur en bedroeg gemiddeld iets meer dan drie kwartier per keer. Gerekend over het totaal aantal contacten hadden de maatschappelijk werkers tussen
de tien minuten en ruim twaalf uur contact met de jeugdigen, met een gemiddelde van 2,5 uur. Meer dan 50% van de contacten duurde echter (aanzienlijk)
korter. Overigens gaat het hier uitsluitend om de duur van, het daadwerkelijke
contact met de jeugdigen. Eventuele reistijd en dergelijke voor het bezoeken
van de jeugdigen is niet in de cijfers verdisconteerd.
Op de vraag naar de inhoud van de contacten met de jeugdigen antwoordden
de maatschappelijk werkers, in 90% van de gevallen reeds tijdens het eerste
contact verschillende zaken aan de orde te stellen. Zo gaf men, na de wederzijdse kennismaking, onder meer uitleg over (het doel van) het Lloyd-project
en/of stelde men de jeugdige op de hoogte van wat hem de komende tijd op
strafrechtelijk gebied te wachten stond. Andere activiteiten die tijdens zo'n
eerste contact met de jeugdige werden ondernomen, waren onder andere het
verzamelen van gegevens omtrent de situatie (school, werk, relaties en dergelijke) en de problematiek van de jeugdige en het bespreken van zijn eventuele
hulpvraag. Elk van deze activiteiten kwam ook (afzonderlijk) terug in vervolgcontacten met de jeugdigen, zij het dat zij dan aanzienlijk minder vaak werden
genoemd. Zo werd in 33 % van de contacten `uitsluitend' de (probleem-/detentie)situatie van de jeugdige besproken en vond in minder dan 20% van de contacten een (voor-/na)bespreking van een voorgeleiding, strafzitting of persoonlijkheidsonderzoek van de jeugdige plaats. Overdracht of afsluiting werd bij
25 % van de jeugdigen als inhoud van (één van) de contacten genoemd. Aanwezigheid bij raadkamervoorgeleidingen respectievelijk strafzittingen werd bij
niet meer dan ongeveer 10% van de jeugdigen genoemd. Hierbij ging het
overigens vrijwel uitsluitend om jeugdigen die afkomstig waren uit het arrondissement Amsterdam. Andere activiteiten, zoals de jeugdige een (huis)bezoek
brengen of het bespreken van de hulp- en opvangmogelijkheden na het Lloydproject, werden bij minder dan 10% van de jeugdigen genoemd.
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Specifieke combinaties van activiteiten zijn niet gevonden. Wel bleek dat de
contacten met illegale jeugdigen in hoofdzaak beperkt bleven tot het opzoeken
van de jeugdigen in de opvanginrichting en het, veelal met behulp van een tolk,
verschaffen van informatie over bijvoorbeeld de kansen op een verblijfsvergunning of de opvangmogelijkheden na vertrek uit de opvanginrichting. De illegale
status van de jeugdigen maakt(e) het verlenen van (meer) hulp onmogelijk.
Contacten met andere personen en instellingen ten behoeve van de jeugdigen
Bij 72% van de Lloyd-projectklanten zijn contacten met andere personen en
instellingen ten behoeve van de jeugdige genoemd. Gemiddeld ging het om
bijna drie contacten per jeugdige. Contacten met de advocaat van de jeugdige
kwamen het meest voor (62%), gevolgd door contacten met de ouders/verzorgers van de jeugdige (36%) en met medewerkers van het Bureau Kinderrechter. Hoewel rapportage aan de rechterlijke macht als een belangrijke taak van
de maatschappelijk werkers wordt gezien (zie beschrijving van het project),
bleek dit in de praktijk slechts sporadisch te hebben plaatsgevonden. Contacten
met de medewerkers van RI 't Nieuwe Lloyd over het functioneren van de
jeugdige in de inrichting of om (begeleidings)plannen onderling af te stemmen,
kwamen evenmin veel voor. Hiervan was sprake bij niet meer dan 11 % van
de begeleide jeugdigen. Andere personen en instellingen waarmee contact is
geweest, zijn onder meer instellingen die de jeugdigen tot aan hun detentie
begeleidden (in verband met terugverwijzing), instellingen waaraan de jeugdigen na hun invrijheidstelling werden overgedragen en de (toekomstige) school
van de jeugdigen.

De beëindiging van de begeleiding
Van de contacten die tijdens het onderzoek zijn afgesloten, is 19% beëindigd
omdat er een maatregel werd uitgesproken ((voorlopige) ondertoezichtstelling,
hulp en steun). Bij 21 % van de jeugdigen werd het contact beëindigd nadat er
een doorverwijzing- naar de reclassering, Stichting Argus, een gezinsvoogdijinstelling of een andere instelling-was gerealiseerd. In beide situaties was
voortgezette hulpverlening danwel nazorg in principe gegarandeerd. Tellen we
hierbij het aantal contacten op dat werd beëindigd omdat verder begeleiden
niet nodig was (13 %), dan kunnen we concluderen dat ten minste 53 % van de
contacten met succes is afgerond.
Minder geslaagd zijn de. hulpverleningscontacten die voortijdig werden
beëindigd omdat de jeugdige niet. langer begeleid wenste te worden (20%).
Hetzelfde geldt voor de contacten die werden afgesloten omdat de illegale
status van de jeugdige (verder) begeleiden onmogelijk maakte (10%) of omdat
de (illegale) jeugdige na zijn invrijheidstelling niets meer van zich liet horen
(7%). Andere redenen, zoals overplaatsing naar een andere inrichting of het
alsnog afnemen van een persoonlijkheidsonderzoek werden een enkele keer
genoemd.
6

De duur van de periode waarin de contacten met de jeugdige en/of met derden
plaatsvonden, bedroeg gemiddeld anderhalve maand. Ruim 44% van de contacten werd binnen een maand na het eerste contact met de jeugdige beëindigd,
bijna 90% van de contacten viel binnen de afgesproken periode van (maximaal)
drie maanden. Gezien de gemiddelde verblijfsduur van de jeugdigen in RI
't Nieuwe Lloyd (bijna zeven weken), hoeft het geen verwondering te wekken
dat 41 % van de contacten met de jeugdigen nog vóór hun invrijheidstelling
werd beëindigd. Hierbij ging het vooral om jeugdigen die een maatregel opgelegd kregen en om jeugdigen die niet langer begeleid wensten te worden.
Jeugdigen bij wie de beëindiging van het contact samenviel met hun invrijheidstelling (15%) werden veelal doorverwezen naar een andere instantie. In de
resterende 44% van de gevallen hadden de maatschappelijk werkers nog gedurende gemiddeld 5,5 weken na de invrijheidstelling contact met en ten behoeve
van de jeugdigen. De meeste van deze jeugdigen werden begeleid totdat verder
contact niet meer nodig was. Hoewel de aantallen klein zijn, zijn er aanwijzingen dat de begeleiding rond de invrijheidstelling geïntensiveerd werd om vervolgens geleidelijk aan te worden afgebouwd tot aan de beëindiging van het
contact.
Verbanden met kenmerken van de jeugdigen
Uit de verzamelde gegevens laat zich het volgende afleiden. Gerekend naar het
aantal contacten en de totale duur van de periode waarin de contacten plaatsvonden, zijn jeugdigen mèt een hulpvraag gemiddeld 40 tot 60% `intensiever'
begeleid dan jeugdigen die geen hulp wensten. Hierbij valt op dat het bij de
jeugdigen die hulp wensten, nauwelijks verschil uitmaakte of de gevraagde
hulp al dan niet door de maatschappelijk werkers kon worden geboden. Met en
ten behoeve van Lloyd-projectklanten met een niet-realiseerbare- van wie
76% illegalen-hadden de maatschappelijk werkers gemiddeld slechts 10%
minder contact dan met jeugdigen die een wel-realiseerbare hulpvraag hadden.
Verder blijkt dat met jeugdigen die uit het arrondissement Amsterdam afkomstig waren, gemiddeld vaker contact is geweest dan met jeugdigen uit een
ander arrondissement. Ook de periode tussen de aanvang en de afsluiting van
het contact duurde bij de Amsterdamse Lloyd-projectklanten gemiddeld langer
dan bij de jeugdigen uit andere arrondissementen (namelijk 10 dagen). Kijken
we naar de reden voor beëindiging van het contact, dan blijken jeugdigen van
buiten het arrondissement Amsterdam verhoudingsgewijs veel vaker te zijn
doorverwezen (35%) dan jeugdigen van binnen het arrondissement (15%).
Deze uitkomsten suggereren dat in de begeleiding van jeugdigen van buiten het
arrondissement het realiseren van een snelle doorverwijzing een belangrijke rol
speelde. Bij jeugdigen van binnen het arrondissement Amsterdam lijken de
maatschappelijk werkers meer geneigd te zijn de begeleiding van de jeugdigen
(voor een belangrijk deel) zelf ter hand te nemen.
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Discussie
De gegevens uit het onderzoek laten zien dat het Lloyd-project in een behoefte
voorziet. Meer dan 75% van de aangemelde jeugdigen wenste van het vrijwillige hulpaanbod gebruik te maken. Het aantal gevallen waarin de gevraagde
hulp kon worden geboden c.q. (elders) kon worden gemobiliseerd, bedroeg
evenwel niet meer dan 48 %. In 29 % van de gevallen wensten de - hoofdzakelijk illegale-jeugdigen weliswaar hulp, maar was het niet mogelijk de gevraagde hulp te bieden. Deze uitkomst laat zien dat het 'illegalenvraagstuk' een
belangrijk stempel drukt op het Lloyd-project. Enerzijds gaat het om jeugdigen
die in principe tot de doelgroep van het project gerekend kunnen worden: zij
hebben immers geen (justitiële) begeleidingstitel. Anderzijds kunnen de maatschappelijk werkers voor de illegale jeugdigen niet veel meer doen dan hen
gedurende hun detentie regelmatig bezoeken en hen, veelal met behulp van een
tolk, informeren over bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden tot het verkrijgen van
een verblijfsvergunning. Uit het feit dat (illegale) jeugdigen met een niet-realiseerbare hulpvraag nagenoeg even intensief begeleid zijn als jeugdigen met een
wel realiseerbare hulpvraag, valt af te leiden dat met het bezoeken van de
illegale jeugdigen nogal wat tijd gemoeid is. Dit roept de vraag op, of deze tijd
niet efficiënter kan worden besteed. Alhoewel deze bezoeken zeker een functie
hebben- al was het alleen maar om te voorkomen dat de jeugdigen (nog verder) in een isolement raken-kan men zich namelijk afvragen of dit soort
contacten wel door de maatschappelijk werkers van het Lloyd-project moeten
worden onderhouden. Zolang er weinig anders voor de illegale jeugdigen kan
worden gedaan dan hen regelmatig te bezoeken, verdient het overweging om
voor dit doel de 'bezoekersgroep' in te schakelen die al enkele jaren binnen
RI 't Nieuwe Lloyd actief is (zie Veldhuis, 1991). Dit laat echter onverlet dat
een eenduidig, consequent beleid ten aanzien van delinquente illegale jeugdigen
dringend,gewenst is: ofwel er volgt consequent uitzetting na afloop van de
detentie, ofwel de mogelijkheid wordt geschapen om ten minste minimale voorzieningen te treffen teneinde herhaling van strafbare feiten zoveel mogelijk te
voorkomen.
Vergelijken we de bereikte doelgroep van het Lloyd-project met die van het
Intakeplatform (Beljaars, 1990 en 1992) of van een vijftal 'reguliere' jeugdreclasseringsprojecten die eerder door het WODC zijn geëvalueerd (Spaans en
Doornhein, 1990 en 1991), dan blijken de groepen, afgezien van de illegalen,
voor wat betreft leeftijd, problematiek, gepleegde delicten en dergelijke vrij
veel overeenkomst te vertonen. Hetzelfde geldt voor het aantal contacten met
de jeugdigen zelf en met derden ten behoeve van de jeugdigen. De inhoud van
de geboden begeleiding verschilt evenwel aanzienlijk. Zo ligt bij de contacten
van de maatschappelijk werkers van het Lloyd-project het accent vooral op het
verzamelen en verstrekken van informatie en op het bespreken van zaken met
8

de jeugdige. In de begeleidingscontacten van de `reguliere' jeugdreclasseringsprojecten staan meer concrete activiteiten centraal: meegaan naar het arbeidsbureau, sociale vaardigheidstrainingen geven, gezinsgesprekken voeren, enzovoort. Hoewel deze verschillen voor een deel zijn terug te voeren op de uiteenlopende uitgangspunten van de projecten (jeugdigen die (al) gedetineerd zijn
versus jeugdigen die (net) aangehouden zijn), zijn ze niettemin opvallend. Een
ander verschil, dat niet aan de afwijkende uitgangspunten van de projecten kan
worden toegeschreven, betreft rapportage. Hoewel rapportage genoemd wordt
als een belangrijke taak van de maatschappelijk werkers van het Lloyd-project,
is hiervan in de praktijk weinig terechtgekomen. In de `reguliere' jeugdreclassering wordt rapportage, evenals trouwens aanwezigheid bij voorgeleidingen en
strafzittingen, veelvuldig gebruikt om invloed uit te oefenen op de beslissingen
van de rechterlijke macht en - zij het indirect- op het gedrag van de jeugdige.
Een positief of negatief voorlichtingsrapport kan immers belangrijke invloed
hebben op het verloop en de afdoening van de strafzaak. Bij het Lloyd-project
zou rapportage door de maatschappelijk werkers ertoe kunnen leiden dat minder jeugdigen voortijdig afhaken (volgens dit onderzoek: 20% van de beëindigde contacten). Een ander mogelijk effect van rapportage aan de rechterlijke
macht zou kunnen zijn meer en snellere schorsingen van de preventieve hechtenis. Op deze wijze wordt terugdringing van de duur van de voorlopige hechtenis tot een realiseerbare doelstelling van het project en wordt tegelijkertijd
het vrijwillige hulpaanbod minder `vrijblijvend'. Het Lloyd-project zou zich
hierdoor, ondanks de verschillen in uitgangspunten, meer in de richting van de
`reguliere' jeugdreclassering ontwikkelen.

De meerwaarde van het project voor RI 't Nieuwe Lloyd, tot slot, lijkt
beperkt te zijn. Slechts incidenteel hadden de maatschappelijk werkers van het
Lloyd-project en de inrichtingswerkers contact met elkaar teneinde informatie
uit te wisselen en plannen op elkaar af te stemmen. Hoewel praktische belemmeringen, zoals onregelmatige diensten van de inrichtingswerkers en overplaatsingen van de jeugdigen naar andere units, regelmatig overleg in de weg
blijken te bestaan, is het belang van dergelijk overleg voor alle partijen ('t
Nieuwe Lloyd, de begeleidend maatschappelijk werkers en de jeugdigen) evident. Nagegaan moet dan ook worden, op welke wijze het overleg tussen de
maatschappelijk werkers van het Lloyd-project en de medewerkers van RI
't Nieuwe Lloyd (meer) structureel vorm kan worden gegeven, bijvoorbeeld
via een vaste contactpersoon in de inrichting of door op vaste, vooraf vastgestelde tijdstippen (telefonisch) met elkaar contact op te nemen, enzovoort.
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1 Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het jeugdreclasseringsproject dat op 1 oktober 1990 in de Rijksinrichting voor jongens 't
Nieuwe Lloyd te Amsterdam van start is gegaan. Doel van het project is, te
voorzien in de veronderstelde behoefte aan hulp en begeleiding onder gedetineerde jeugdigen die niet onder een maatregel van kinderbescherming vallen
of speciale aandacht ontvangen in de vorm van een persoonlijkheidsonderzoek
(in de inrichting) of een maatschappelijk werkonderzoek van de Raad voor de
kinderbescherming.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen, een gezamenlijke werkgroep van de departementale directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen en de directie Jeugdbescherming en Reclassering, later uitgebreid met vertegenwoordigers van RI
't Nieuwe Lloyd en vier gezinsvoogdij-instellingen uit Amsterdam. Vragen
waarop het onderzoek met name antwoord diende te geven luidden of, en zo ja
in hoeverre, het project voorziet in de gesignaleerde behoefte aan hulp en
begeleiding onder de gedetineerde jeugdigen. Daarnaast is de groep jeugdigen
die voor begeleiding door het project in• aanmerking kwam, in kaart gebracht
en is aandacht besteed aan de vraag, waaruit de geboden begeleiding in de
praktijk bestond. Hiertoe zijn gegevens verzameld van in totaal 176 jeugdigen
die tussen 1 oktober 1990 en 1 april 1992 bij het project zijn aangemeld. Aandacht is besteed aan onder meer de kenmerken van deze jeugdigen, aan de
snelheid waarmee het hulpaanbod tot stand kwam, aan de duur, de intensiteit
en de inhoud van de geboden begeleiding en aan de reden voor beëindiging
van het contact.
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2 Beschrijving van het project

2.1 Achtergrond van het jeugdreclasseringsproject
De eerste aanzet tot het jeugdreclasseringsproject in RI 't Nieuwe Lloyd (hierna kortweg `Lloyd-project' genoemd) is te vinden in het interimrapport van de
Projectgroep Jeugdreclassering van de directie Jeugdbescherming en Reclassering. In dit rapport, dat in september 1989 werd uitgebracht, wordt opgemerkt
dat er dringend behoefte bestaat aan beleidsontwikkeling en experimenten op
het gebied van begeleiding van jeugdigen tijdens en na afloop van de strafexecutie in een opvanginrichting/tuchtschool. Tijdens het verblijf in de inrichting
wordt er namelijk slechts in beperkte mate aandacht geschonken aan de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij na afloop van de strafexecutie, zo
valt te lezen. Nazorg of verdere begeleiding van jeugdigen die hun voorlopige
hechtenis, tuchtschool- of arreststraf hebben uitgezeten, ontbreekt volgens de
schrijvers van het rapport in veel gevallen al helemaal, uitgezonderd voor
jeugdigen die onder een maatregel van ondertoezichtstelling of van hulp en
steun vallen (Interimrapport Projectgroep Jeugdreclassering, 1989, p. 9).

Ter voorbereiding van de gewenste beleidsontwikkeling en experimenten
werd in september 1989 de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen ingesteld met als opdracht: `Het doen van voorstellen voor één of meer
projecten die voorzien in de behoefte aan begeleiding van jeugdigen tijdens
en/of na hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting, waarin preventieve hechtenis, arrest of tuchtschoolstraf wordt ondergaan' (Interimrapport Projectgroep
Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen, 1990, p. 1).
Het in januari 1990 uitgebrachte interimrapport, waarin de projectgroep
verslag doet van haar werkzaamheden, bevat een uitgewerkt projectvoorstel.
Uitgangspunten bij het op te zetten project zijn:
- het project dient te passen binnen het huidige straf(proces)recht en mag niet
interfereren met de werkzaamheden van de instanties die met de uitvoering
van het straf(proces)recht belast zijn;
- de geboden begeleiding dient `outreachend' te zijn; en

- het hulpaanbod dient uit te gaan van de behoefte aan begeleiding van de
jeugdigen.
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Tot de doelgroep van het op te zetten project worden jeugdigen gerekend die
in een opvanginrichting verblijven en die niet onder een maatregel van kinderbescherming, een persoonlijkheidsonderzoek (in de inrichting) of een maatschappelijk werkonderzoek van de Raad voor de kinderbescherming vallen. De
doelstelling van het project luidt: `Het doen van een hulpaanbod aan vernoemde
jeugdigen (...) met als doel het creëren van een zo kansrijk mogelijke terugkeer in de maatschappij' (Interimrapport Projectgroep Jeugdreclassering en
Jeugdinrichtingen, 1990, p. 3).
Voor de realisering van dit doel worden de volgende twee projecttaken
onderscheiden:
1. het bieden van hulp bij het oplossen van de (psycho-sociale) problemen die
de jeugdigen in de detentiesituatie hebben gebracht. Deze taak valt uiteen in
de volgende activiteiten:
- kennismaking, met als doel het inventariseren van de hulpvraag van de
jeugdigen en het doen van een hulpaanbod danwel de mogelijkheden tot
hulpverlening onderzoeken;
- individuele begeleiding, gestart tijdens het verblijf in de inrichting en
gericht op de situatie na de invrijheidstelling. Gezien het belang van het
tot stand brengen van nazorg zal, indien nodig, reeds tijdens de detentie
contact worden gelegd met een hulpverlenende instantie in de woonplaats
(arrondissement) van de jeugdigen om gezamenlijk een hulpverleningsplan/-traject te kunnen uitstippelen. Overdracht en afsluiting vormen
belangrijke methodieken van het project;
- het geven van informatie en advies aan de jeugdigen, in de ruimste zin
des woords;

2. het leveren van een inbreng in de besluitvorming inzake individuele preventief gehechte jeugdigen, door middel van het verstrekken van adviezen aan
de directie en het personeel van de inrichting danwel aan de Raad voor de
kinderbescherming. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op zaken als
verlof, strafonderbreking en selectie alsook op het strafproces (bijvoorbeeld:
via de Raad voor de kinderbescherming een advies aan de rechterlijke macht
uitbrengen omtrent de wenselijkheid van schorsing van de voorlopige hechtenis en/of eventuele voorwaarden hierbij).
Op basis van de voorstellen van de projectgroep is begin 1991 een aanvang
gemaakt met het opzetten van een experimenteel project voor jeugdigen die
gedetineerd zijn in RI 't Nieuwe Lloyd te Amsterdam. Behalve door de sterk
regionale functie van RI 't Nieuwe Lloyd', is de keuze voor deze inrichting
voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheid om aan te sluiten bij het

Zo is meer dan de helft van de jaarlijks in deze inrichting opgenomen pupillen afkomstig uit het arrondissement Amsterdam; zie bv. Linckens (1991 en 1992).
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Intakeplatform: een in 1981 opgezet samenwerkingsverband van vier Amsterdamse gezinsvoogdij-instellingen die, in het kader van een (voorlopige) ondertoezichtstelling, bij toerbeurt `snelgeïnitieerde kortdurende hulp' verlenen aan
zestien- en zeventienjarigen die herhaaldelijk en/of wegens ernstige delicten
met politie en justitie in aanraking komen (zie Beljaars, 1990 en 1992).
Nadat de opzet van het Lloyd-project verder was uitgewerkt en de financiering was geregeld, is het project op 1 oktober 1990 van start gegaan. Volgens
de prognose zouden er per jaar zo'n honderd jeugdigen voor begeleiding door
het Lloyd-project in aanmerking komen.

2.2 De opzet van het Lloyd-project
Uitgangspunt van het Lloyd-project is, dat jeugdigen die in RI 't Nieuwe
Lloyd-opvang' verblijven en die niet onder een maatregel van (voorlopige)
ondertoezichtstelling of hulp- en steun vallen of een persoonlijkheidsonderzoek
(in de inrichting) of een maatschappelijk werkonderzoek van de Raad voor de
kinderbescherming ondergaan, een begeleidingsaanbod wordt gedaan. Het gaat,
met andere woorden, om een hulpaanbod aan gedetineerde jeugdigen die geen
formele (justitiële) begeleidingstitel hebben en die derhalve, los van het feitelijke dagprogramma van de inrichting, geen (extra) aandacht of begeleiding
vanuit een justitieel kader kunnen verwachten. Volgens een inventarisatie door
medewerkers van de opvanginrichting- later bevestigd door het WODC4 gaat het hierbij om bijna de helft van alle in de inrichting verblijvende jeugdigen. Doel van het Lloyd-project is, zoals gezegd, een zo kansrijk mogelijke
terugkeer van de jeugdigen in de samenleving te realiseren.

Te weten: Vereniging Humanitas, Vereniging Pro Juventute, Stichting voor Jeugd en
Gezin en Vereniging HVO (de twee laatste instellingen zijn op 1 augustus 1991
gefuseerd). Sinds eind 1986 participeert ook de Gooise Stichting voor Jeugd en
Gezin te Hilversum op bescheiden schaal in het Intakeplatform.

De informatie in dit rapport heeft uitsluitend betrekking op jeugdigen die voor opvang
- i.e. preventieve hechtenis, tuchtschool- of arreststraf, crisisopvang of als passant
in afwachting van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (b.b.)
of jeugd-tbr-in RI 't Nieuwe Lloyd zijn opgenomen. Pupillen uit de behandelunit
van de inrichting vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
4

Omdat het aantal aanmeldingen gedurende eerste vier maanden van het project sterk
achterbleef bij de prognose, is er door het WODC een beperkt dossier-onderzoek
verricht in de pupillenadministratie van de inrichting. Hieruit bleek dat er bij 54%
van de ruim 600 jeugdigen die tussen januari 1989 (de opening van de opvanginrichting) en maart 1991 in RI 't Nieuwe Lloyd waren opgenomen, sprake was van een
maatregel van kinderbescherming dauwel een persoonlijkheids- of raadsonderzoek.
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2.2.1 Personele bezetting
In de vorige paragraaf is al aangegeven dat bij de opzet van het Lloyd-project
is aangesloten bij de bestaande activiteiten van het Intakeplatform. Maatschappelijk werkers van de Amsterdamse gezinsvoogdij-instellingen die in het Intakeplatform participeren (Vereniging Humanitas, Vereniging Pro Juventute en
Stichting voor Jeugd en Gezin-HVO), verzorgen (tevens) de begeleiding van
jeugdigen die bij het Lloyd-project worden aangemeld. Voor dit doel zijn per
instelling drie à vier maatschappelijk werkers gedeeltelijk vrijgesteld (in totaal
0,5 fte per instelling, inclusief tijd benodigd voor coordinatie, praktijkbegeleiding en administratieve ondersteuning). Door maatschappelijk werkers in te
schakelen die reeds betrokken zijn bij de begeleiding van jeugdigen via het
Intakeplatform, kon de kennis en ervaring opgedaan met de begeleiding van de
justitieklanten van het Intakeplatform, althans voor een deel, worden aangewend ten behoeve van het Lloyd-project. Het inschakelen van in totaal zo'n
twaalf maatschappelijk werkers voor het Lloyd-project dient een garantie te
vormen voor de snelheid en beschikbaarheid van het hulpaanbod. De coordinator van het Intakeplatform, die `platformzaken' onder de instellingen verdeelt
en de begeleidings- en rapportagetermijnen bewaakt, verzorgt tevens de coordinatie van zaken die voor het Lloyd-project worden aangemeld.

2.2.2 Aard van de geboden begeleiding
Een belangrijk kenmerk van het Lloyd-project is dat de begeleiding uitgaat van
de hulpvraag van de jeugdigen en dat zij niet plaatsvindt in een formeel strafrechtelijk kader.' Het vrijwillige karakter van de begeleiding betekent echter
niet, dat het hulpaanbod altijd volledig hoeft te corresponderen met de door de
jeugdige geformuleerde hulpvraag. Uit de inventarisatie van de situatie van de
jeugdige kunnen namelijk (ook) andere aandachtsvelden voor begeleiding blijken. Om tevens op deze gebieden begeleiding te kunnen bieden, is een actieve,
vasthoudende, oftewel `outreachende' houding van de begeleidend maatschappelijk werker vereist.

Onderwerpen die volgens het projectvoorstel in de begeleiding centraal
(kunnen) staan zijn, afhankelijk van de hulpvraag van de jeugdige:
- de terugkeer naar huis na afloop van de detentie;
- problemen thuis, welke mede als gevolg van de detentie zijn ontstaan;
- herstel van de door detentie geschonden relatie met school of werk;

Dit in tegenstelling tot het hulpaanbod van het Intakeplatform dat een verplicht kader
kent, namelijk de (voorlopige) ondertoezichtstellingof hulp- en steunmaatregel.
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- contacten met officiële instanties zoals het arbeidsbureau, de sociale dienst,
instellingen op het gebied van (her)huisvesting, advocatuur en dergelijke; en
- het onderkennen van psycho-sociale problemen die veroorzaakt zijn door
de detentie (Voorstel voor Jeugdreclassering, 1990, p. 2).

Omdat het project expliciet gericht is op het vergemakkelijken van de overstap
van de gesloten inrichting naar de vrije maatschappij en niet op langdurige
hulpverlening, is de periode waarbinnen begeleiding wordt geboden, beperkt.
Binnen circa drie maanden na aanmelding bij het project dient de begeleiding
te zijn afgerond danwel dient een verwijzing naar een andere instelling voor
voortgezette hulp en/of nazorg te zijn gerealiseerd. Door een dergelijke termijn
te hanteren, hoopt men onder andere te bereiken dat de maatschappelijk werkers eerder geneigd zullen zijn, andere instanties in te schakelen in plaats van
de begeleiding geheel zelf ter hand te nemen.
In de begeleiding worden drie fasen onderscheiden. De eerste fase vindt
plaats tijdens het verblijf van de jeugdige in de opvanginrichting en duurt volgens het projectvoorstel gemiddeld zo'n drie weken. Belangrijke aandachtspunten in deze fase zijn het leggen van contact met de jeugdige en het inventariseren van zijn eventuele hulpvraag. In de tweede fase, rond de invrijheidstelling, vindt vervolgens een intensivering van de begeleiding plaats. Gedurende
een periode van gemiddeld twee weken wordt intensief contact met de jeugdige
onderhouden teneinde de overgang naar de vrije maatschappij zo goed mogelijk
te laten verlopen. In de derde fase, tot slot, wordt het contact met de jeugdige
geleidelijk aan afgebouwd. In een periode van circa zeven weken wordt de begeleiding afgerond en/of wordt een overdracht of doorverwijzing gerealiseerd.
Gezien de beperkte duur van de begeleiding is snel in te schatten welke problemen door de uitvoerend maatschappelijk werker zelf kunnen worden aangepakt en voor welke problemen langdurige(r) hulp- en derhalve verwijzingnodig is.

2.2.3 Aanmeldingsprocedure
Om het leggen van contact met jeugdigen zo vlot mogelijk te laten verlopen,
wordt de volgende aanmeldingsprocedure gevolgd.
De eerste signalering van potentiële Lloyd-projectklanten vindt plaats via de
intake in RI 't Nieuwe Lloyd. Gegevens uit het intakegesprek met de jeugdige,
dat altijd binnen 24 uur na opname plaatsvindt, worden genoteerd op een intakeformulier. Een kopie van het intakeformulier wordt verstrekt aan de maatschappelijk werker van de inrichting. Deze gaat na of de jeugdige binnen de
termen van het project valt-oftewel, of er sprake is van een kinderbescher-
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mingsmaatregel of raads- of persoonlijkheidsonderzoekb Hiertoe neemt de
maatschappelijk werker zonodig contact op met de Raad voor de kinderbescherming of met het Bureau Kinderrechter.
Voldoet de jeugdige aan de gestelde criteria, dan worden zijn gegevens per
fax of telefonisch doorgegeven aan de coordinator van het Intakeplatform/
Lloyd-project. Deze informeert bij de Raad voor de kinderbescherming, het
parket of de griffie in welke fase de strafzaak tegen de jeugdige zich bevindt
(bewaring, gevangenhouding/-neming, executie) en of er misschien alsnog een
maatregel zal worden uitgesproken. Blijkt dit laatste het geval te zijn, dan
meldt de coordinator dit terug aan RI 't Nieuwe Lloyd en wordt er vanuit het
Lloyd-project geen hulpaanbod gedaan. Jeugdigen die wel binnen de termen
van het project vallen, worden vervolgens door de coordinator aan de hand van
een vooraf opgesteld rooster onder de dienstdoende maatschappelijk werkers
'verdeeld'.' Naam en instelling van de aangewezen werker worden
teruggeweld aan RI 't Nieuwe Lloyd.
Met deze aanmeldingsprocedure tracht men te bereiken dat de jeugdigen
binnen driemaal 24 uur na binnenkomst in de opvanginrichting door een maatschappelijk werker van het Lloyd-project worden bezocht. Omdat het om professioneel bezoek gaat dient, zo luidt de afspraak, te kunnen worden ingebroken op het dagprogramma van de inrichting.

2.2.4 Rapportage
Over rapportage aan de rechterlijke macht omtrent (het verloop en de inhoud
van) de geboden begeleiding wordt in het projectvoorstel opgemerkt dat dit
`zondig plaatsvindt' (Voorstel voor Jeugdreclassering in de Jeugdinrichtingen,
1990, p. 4). Voorlichting bij raadkamervoorgeleidingen zal, indien zij plaatsvindt, gezien de korte termijnen veelal mondeling van aard zijn. Ten behoeve
van de overige beslismomenten in de strafrechtelijke procedure kan wel schriftelijk worden gerapporteerd, zo staat in het projectvoorstel vermeld. De rap-

6

Indien bekend is dat (kort) na opname een persoonlijkheidsonderzoek (PO) zal worden afgenomen, komt de jeugdige volgens het projectvoorstel eveneens niet in aanmerking voor het Lloyd-project. In de praktijk echter worden jeugdigen nogal eens
tot aan het PO begeleid. Ook begeleiding tijdens het PO wordt echter in veel gevallen wenselijk geacht.

7

Per week staan steeds maatschappelijk werkers van één van de vier instellingen
ingeroosterd. Fluctuaties in de in- en uitstroom van jeugdigen in de inrichting (bv.
omdat er één of twee `inkomstenunits' open zijn of vanwege veel of weinig schorsingen van de preventieve hechtenis) kunnen ertoe leiden dat het aantal aangemelde
Lloyd-projectklanten per instelling varieert (zie bv. hoofdstuk 3).
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portage zal in het algemeen het karakter dragen van een verslag van de begeleidingsactiviteiten.
Omdat het erom gaat een objectief beeld van het verloop van de begeleiding
te geven, kan de rapportage elementen bevatten die de desbetreffende jeugdige
niet geheel welgevallig zijn. Bij de aanvang van het contact dient de jeugdige
dan ook duidelijk te worden gemaakt dàt er eventueel gerapporteerd zal worden. De rapportage kan erop gericht zijn, invloed uit te oefenen op de beslissing van de kinderrechter om de preventieve hechtenis al dan niet te schorsen
(vergelijk paragraaf 2.1).

2.3 De verdere indeling van het rapport
In het volgende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de opzet van het onderzoek.
Vervolgens komen in. de hoofdstukken 4 en 5 de uitkomsten van het onderzoek
aan bod. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de kenmerken van de jeugdigen die bij het Lloyd-project zijn aangemeld. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan
op de inhoud van de geboden begeleiding.
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3 Het evaluatie-onderzoek

3.1 De onderzoeksvragen
Zoals in de inleiding is opgemerkt, is het onderzoek naar het Lloyd-project
uitgevoerd op verzoek van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen. Centraal in het onderzoek stond de vraag of, en zo ja in hoeverre, het
Lloyd-project voorziet in de veronderstelde c.q. gesignaleerde behoefte aan
hulp en begeleiding onder een belangrijk deel van de jeugdigen die in de opvanginrichting verblijven. Deze vraag valt uiteen in de volgende (sub)vragen:
Hoeveel jeugdigen uit de doelgroep van het project hebben 'i berhaupt' een
hulpvraag? Wat houdt de hulpvraag van de desbetreffende jeugdigen in? Welke
activiteiten ondernemen de begeleidend maatschappelijk werkers in reactie op
de hulpvraag van de jeugdigen? En in hoeverre leiden die activiteiten tot het
gewenste resultaat (lees: afronding van de begeleiding c.q. voortgezette hulpverlening door een andere instantie)? Daarnaast diende het onderzoek informatie op te leveren over de kenmerken van de jeugdigen die bij het Lloyd-project
zijn aangemeld, de wijze waarop het project in de praktijk functioneert en de
eventuele aanpassingen en veranderingen die in de werkwijze hebben plaatsgevonden danwel wenselijk worden geacht.

3.2 De onderzoeksopzet
Aanvankelijk was het de bedoeling om de eventuele hulpbehoefte van (potentiële) Lloyd-projectklanten in kaart te brengen via interviews met de jeugdigen,
af te nemen kort na hun opname in de opvanginrichting. Om na te gaan in
hoeverre de geboden begeleiding tot het gewenste resultaat had geleid, zouden
de jeugdigen na afloop van de begeleiding nogmaals worden geïnterviewd. Na
een `succesvolle' eerste maand bleef het aantal aanmeldingen bij het project
gedurende enige maanden echter sterk achter bij de verwachting. Van de 55
jeugdigen die tussen november 1990 en februari 1991 in RI 't Nieuwe Lloyd
waren opgenomen en die binnen de termen van het project vielen, werden er
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slechts 18 voor begeleiding bij het Lloyd-project aangemeld a Bovendien bleek
de meerderheid van de aangemelde jeugdigen illegaal in Nederland te verblijven of in ieder geval de Nederlandse taal niet machtig te zijn.
Omdat aanvankelijk niet duidelijk was of deze tegenvallende instroom in het
project van tijdelijke of permanente aard was, werden ten aanzien van het
onderzoek de volgende beslissingen genomen. In de eerste plaats werd besloten
om het uitgangspunt van het Lloyd-project (circa honderd (potentiële) begeleidingen per jaar) aan de hand van gegevens uit pupillenadministratie van RI
't Nieuwe Lloyd nader te onderzoeken. Ondertussen zou worden afgewacht
hoe de instroom in het project zich gedurende de daaropvolgende maanden zou
ontwikkelen. Totdat ten aanzien van deze beide aspecten meer duidelijkheid
zou zijn verkregen, werd het onderzoek `op een laag pitje' gezet. Met betrekking tot de methode van dataverzameling impliceerde dit, dat werd afgezien
van het afnemen van interviews onder de aangemelde en begeleide jeugdigen.
Dit besluit werd mede ingegeven door (te verwachten) taalproblemen bij een
groot aantal van de aangemelde-buitenlandse-jeugdigen. Het afnemen van
interviews met behulp van tolken werd namelijk een onevenredig grote investering aan tijd en middelen geacht, gezien de te verwachten resultaten. Immers,
het was de vraag of één interview met de jeugdigen zou volstaan om hun eventuele hulpvraag boven tafel te krijgen respectievelijk om duidelijkheid te krijgen over de effecten van de geboden hulp. De maatschappelijk werkers die
voor het Lloyd-project werden ingeschakeld daarentegen, beschikten reeds
over de nodige ervaring in het werken met de doelgroep en werden dan ook
geacht (beter) in staat te zijn om, desnoods in een áántal gesprekken, samen
met de jeugdige een hulpvraag te formuleren. Alhoewel de kans bestaat dat de
door de maatschappelijk werkers gepercipieerde hulpvraag niet volledig overeenstemt met de oorspronkelijk door de jeugdige geformuleerde hulpvraag, is
dan ook besloten om de gewenste informatie via de begeleidend maatschappelijk werkers te verzamelen. Hiertoe is een registratieformulier ontworpen dat
door de begeleidend maatschappelijk werkers is ingevuld. In het formulier
werd, behalve naar de eventuele problematiek en hulpvraag van de jeugdigen,
gevraagd naar leeftijd, etnische achtergrond, dagbesteding, woonsituatie en
dergelijke. Daarnaast werd ingegaan op de inhoud van de geboden begeleiding,
de duur en het aantal contacten met de jeugdigen zelf en met derden ten behoeve van de jeugdigen, en op de beëindiging van de begeleiding.
Aanvullende informatie over het verblijf van de jeugdigen in de opvanginrichting is verzameld bij de pupillenadministratie van RI 't Nieuwe Lloyd
en bij de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie

s
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De overige 37 jeugdigen waren ofwel reeds in vrijheid gesteld voordat de aanmelding bij het Lloyd-project had kunnen plaatsvinden, ofwel bleken geen hulp nodig
te hebben of te wensen.

Tabel 1: Aantal jeugdigen die gedurende de onderzoeksperiode in RI 't Nieuwe Lloyd
zijn geplaatst, onderverdeeld naar wel en niet aangemeld bij het Lloyd-project*
aantal in RI 't Nieuwe Lloyd opgenomen jeugdigen
aangemeld
niet aangemeld
totaal
abs.
%
abs.
%
abs.
1990(01-10t/m 31-12)
1991
1992 (01-01 t/m 31-03)

84
286
74

20
122
34

23,8
42,7
45,9

64
164
40

76,2
57,3
54,1

totaal

444

176

39,6

268

60,4

* Bron: weekstaten 'opgenomen in opvanginrichtingen' en 'uitgeschreven uit opvanginrichtingen' die door de pupillenadministratie van de inrichting zijn ingevuld en
opgestuurd aan het sectormanagement Jeugdinrichtingen van de departementale
directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (zie ook paragraaf 4.3).

van Justitie. Het raadplegen van schriftelijke bronnen, het bijwonen van bijeenkomsten van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen en
gesprekken met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen hebben
(extra) informatie opgeleverd over hoe het Lloyd-project in de praktijk functioneert.
In tabel 1 staat vermeld hoeveel jeugdigen tussen 1 oktober 1990 en 1 april
1992 in RI 't Nieuwe Lloyd zijn opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen jeugdigen die wel en die niet bij het Lloyd-project zijn aangemeld. Zoals uit tabel 1 valt af te leiden, kwam het aantal aanmeldingen bij het
project, na een moeizame start in 1990, gedurende de rest van de onderzochte
periode min of meer overeen met de verwachting (ongeveer honderd per jaar).'
Het verhoudingsgewijs kleine aantal aanmeldingen gedurende de eerste maanden van het project blijkt achteraf het gevolg te zijn geweest van een combinatie van `startproblemen' (een nog niet goed functionerende aanmeldingsprocedure waardoor jeugdigen die slechts kort in RI 't Nieuwe Lloyd verbleven,
werden gemist) en toevalsfactoren (weinig schorsingen, tijdelijke sluiting van
units waardoor de in- en uitstroom beperkt was).
Gedurende het onderzoek zijn gegevens verzameld van alle (176) jeugdigen die
vanaf de start van het Lloyd-project op 1 oktober 1990 tot en met 31 maart
1992 (einde van de dataverzamelingsperiode) bij het project zijn aangemeld.

9

Het aantal illegalen onder de aangemelde jeugdigen, dat gedurende de eerste vier
maanden zo'n 40% bedroeg, nam na januari 1991 met de helft af en schommelde
gedurende de rest van de onderzochte periode rond de 23 %.
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Zoals uit tabel 1 blijkt, gaat het om 39,6 % van alle jeugdigen die in de onderzochte periode in de opvanginrichting zijn opgenomen. De kenmerken van deze
jeugdigen worden in hoofdstuk 4 beschreven.
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4 Kenmerken van de jeugdigen

In dit hoofdstuk worden de kenmerken beschreven van de 176 jeugdigen die
tussen 1 oktober 1990 en 1 april 1992 in RI 't Nieuwe Lloyd zijn opgenomen
en die voor begeleiding bij de coordinator van het Lloyd-project zijn
aangemeld. Tabel 2 geeft aan hoe de jeugdigen vervolgens onder de
maatschappelijk werkers van de vier participerende gezinsvoogdij-instellingen
zijn verdeeld.` Het kleinere percentage (potentiële) Lloyd-projectklanten van
Jeugd en Gezin dient, zoals in paragraaf 2.2.3 werd aangegeven, te worden
toegeschreven aan toeval (weinig nieuwe opnamen van jeugdigen gedurende de
weken waarin maatschappelijk werkers van deze instelling ingeroosterd
stonden en dergelijke).
In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de leeftijd, etnische achtergrond, woonsituatie, dagbesteding en lopende en/of eerdere hulpverleningscontacten van de
aangemelde jeugdigen. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 aandacht besteed
aan de eventuele problematiek en hulpvraag van de jeugdigen ten tijde van de
aanmelding bij het Lloyd-project. In paragraaf 4.3 komt de plaatsing van de
jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd aan bod. Aan de orde komen het gepleegde
delict, de opnametitel, de duur van het verblijf en de bestemming na vertrek
uit de opvanginrichting.

Voorzover mogelijk zal de groep aangemelde jeugdigen steeds vergeleken
worden met de groep van 268 jeugdigen die in de onderzochte periode even-

Tabel 2: Aantal aangemelde jeugdigen per instelling (N=176)

instelling

abs.

%

Humanitas
HVO
Pro Juventute
Jeugd en Gezin

49
47
46
34

27,8
26,7
26,1
19,3

10 Alhoewel Stichting Jeugd en Gezin en Vereniging HVO op 1 augustus 1991 zijn
gefuseerd, worden beide instellingen hier (nog) als afzonderlijke instellingen beschouwd.
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eens in de opvanginrichting is opgenomen, maar die niet voor begeleiding bij
het Lloyd-project is aangemeld (zie tabel 1). Hiertoe zijn de weekstaten 'opgenomen in opvanginrichtingen' en `uitgeschreven uit opvanginrichtingen' geraadpleegd die gedurende de onderzochte periode door de pupillenadministratie van
RI 't Nieuwe Lloyd zijn ingevuld en aan het departement gestuurd. Deze weekstaten bevatten informatie omtrent onder meer leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, gepleegd delict, opnametitel, arrondissement van herkomst en verblijfsduur van de opgenomen jeugdigen. Door beide groepen jeugdigen met
elkaar te vergelijken, kan worden nagegaan in hoeverre de groep (potentiële)
Lloyd-projectklanten overeenkomt met de `doorsneepopulatie' van de opvanginrichting.
Voor alle hierna gepresenteerde gegevens geldt steeds, *dat (nadere) uitsplitsing naar bijvoorbeeld begeleidende instelling of leeftijd van de jeugdigen
alleen plaatsvindt indien zich in genoemde opzichten significante danwel belangrijke verschillen voordoen. Voor het bepalen van significante verschillen is
uitgegaan van een significantieniveau van p=0,01.

Ook dient hier nog te worden opgemerkt dat van 31 jeugdigen niet alle
gegevens bekend waren. Over dertien jeugdigen die door maatschappelijk werkers van het Lloyd-project zijn begeleid, was in het geheel geen registratieformulier ingevuld, in'negen gevallen ontbraken gegevens omtrent de inhoud
van de geboden begeleiding. Met acht andere jeugdigen die bij de coordinator
van het Lloyd-project werden aangemeld, is het contact niet tot stand gekomen
omdat de jeugdigen geen contact wensten danwel omdat zij reeds uit voorlopige hechtenis waren geschorst voordat het eerste contact met de maatschappelijk werker kon plaatsvinden. Eén jeugdige, tot slot, werd vlak voor de
sluiting van de dataverzamelingsfase bij het Lloyd-project aangemeld.

4.1 Kenmerken van de aangemelde jeugdigen
Leeftijd
De leeftijd van de aangemelde jeugdigen staat vermeld in tabel 3. Zoals uit de
tabel kan worden afgeleid, was 75,6% van de jeugdigen 16 of 17 jaar oud. De
gemiddelde leeftijd lag op 16 jaar en twee maanden, nagenoeg even hoog als
onder de groep gedetineerde jeugdigen die niet bij het project werden aangemeld (p=0,49).
Etnische achtergrond

Tabel 4 geeft een overzicht van de etnische achtergrond van de aangemelde
jeugdigen. Zoals uit de tabel kan worden opgemaakt, was 34,1% van de jeugdigen van Marokkaanse afkomst en 27,3 % van Nederlandse afkomst. Surinaamse jeugdigen maakten 10,2% van de aangemelde jeugdigen uit. In de
categorie 'overig' vallen twaalf jeugdigen die voorgaven uit Libanon afkomstig
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Tabel 3: Leeftijd van de aangemelde jeugdigen (N=176)
leeftijd

abs.

%

13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar

3
11
21
65
68
8

1,7
6,3
11,9
37,0
38,6
4,5

te zijn, van wie er negen illegaal in Nederland verbleven. Hoewel het niet met
zekerheid valt te zeggen', betrof het hier naar alle waarschijnlijkheid illegale
Marokkanen die verklaarden uit Libanon afkomstig te zijn om te voorkomen
dat zij werden uitgezet. Hetzelfde geldt wellicht voor enkele andere jeugdigen
in de categorie `overig', van wie de etnische achtergrond- naar
verluidt- varieerde van Duits, Spaans en Italiaans tot Algerijns, Ethiopisch,
Pakistaans en Palestijns. Elk van deze landen van herkomst werd overigens
slechts één of enkele keren genoemd.
Van de achttien jeugdigen met een Surinaamse achtergrond hebben er acht
de Nederlandse nationaliteit. Tezamen met de 48 jeugdigen van Nederlandse
afkomst en de zes Antillianen vormden zij 35,2% van de aangemelde jeugdigen met de Nederlandse nationaliteit. Bijna evenveel jeugdigen, te weten
34,7%, hadden een niet-Nederlandse nationaliteit maar verbleven legaal in het
land. Het aantal illegalen onder de aangemelde jeugdigen bedroeg 41 (23,3 %),
van wie 17 Marokkanen, één Turk en 23 jeugdigen uit de categorie `overig'.
Van de overige 12 (6,8%) was de nationaliteit/verblij fstatus onbekend.

Tabel 4: Etnische achtergrond van de aangemelde jeugdigen (N=176)
etnische achtergrond

abs.

%

Nederlands
Surinaams
Antilliaans
Turks
Marokkaans
overig

48
18
6
6
60
38

27,3
10,2
3,4
3,4
34,1
21,6

11 De jeugdigen beschikten immers niet over papieren die hun (werkelijke) identiteit
aantoonden.
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Tabel 5: Voornaamste dagbesteding van de aangemelde jeugdigen (N=176)
dagbesteding

abs.

%

school
werk
geen school/werk
onbekend

58
26
75
17

33,0
14,8
42,6
9,6

Van de jeugdigen die in de onderzochte periode in RI 't Nieuwe Lloyd zijn
opgenomen maar die niet bij het Lloyd-project zijn aangemeld, was 63,1 % van
niet-Nederlandse afkomst. Een percentage dat ruim tien procent lager ligt dan
onder de -potentiële - Lloyd-projectklanten (p =0,008). Dit verschil is hoofdzakelijk toe te schrijven aan jeugdigen van Marokkaanse en `overige' afkomst.
Deze kwamen in de groep aangemelde jeugdigen verhoudingsgewijs meer voor
dan in de groep niet-aangemelde jeugdigen. Vermoedelijk gaat het, althans
voor een deel, om illegale jeugdigen die, vanwege hun illegale verblijfstatus,
buiten de justitiële hulpverleningskaders vielen. Omdat de weekstaten van RI
't Nieuwe Lloyd echter niet vermeld(d)en of een jeugdige al dan niet legaal
in Nederland verblijft, was het niet mogelijk beide groepen in dit opzicht met
elkaar te vergelijken.

Woonsituatie vóór opname in RI 't Nieuwe Lloyd
Van de aangemelde 176 jeugdigen woonde 52,8% (nog) bij zijn ouder(s), iets
meer dan zes procent bij familie of bekenden en 1,7% (drie jeugdigen) in een
pleeggezin of tehuis. Het aantal jeugdigen dat zelfstandig woonde bedroeg zes
(3,4%), terwijl 25,6% geen vaste woon- of verblijfplaats had. Van de overige
10,3% jeugdigen was de woonsituatie onbekend. Het ontbreken van een vaste
woon- of verblijfplaats kwam vooral voor onder de illegale jeugdigen: 35 van
de 45 jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats waren illegaal in Nederland. Omdat de weekstaten van RI 't Nieuwe Lloyd (ook) de woonsituatie van
de jeugdigen niet vermelden, was geen vergelijking mogelijk met de groep
jeugdigen die niet bij het project werd aangemeld. Hetzelfde geldt voor de
dagbesteding, de eventuele hulpverleningscontacten en de problematiek/hulpvraag van de jeugdigen, welke hierna worden beschreven.

Dagbesteding vóór opname in RI 't Nieuwe Lloyd
Tabel 5 toont de voornaamste dagbesteding van de jeugdigen vóór hun opname
in RI 't Nieuwe Lloyd. Van de 58 jeugdigen die naar school gingen, volgde
41,4% lager beroepsonderwijs, 15,5% middelbaar algemeen vormend onderwijs en 13,8 % (kort) middelbaar beroepsonderwijs. Andere opleidingen werden
minder vaak genoemd.
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De dagbesteding van jeugdigen met de Nederlandse nationaliteit en de dagbesteding van buitenlandse jeugdigen die legaal in Nederland verbleven, verschilden nauwelijks. Zo ging van beide groepen bijna 50% naar school en had
bijna 20% een baan. De rest, ongeveer 33%, had geen vaste dagbesteding.
Van de 45 illegalen daarentegen had 80% (de illegale zwerfjongeren) geen
vaste dagbesteding; de overige 20% werkte zwart.

Eerdere/lopende hulpverleningscontacten
Het aantal jeugdigen dat in het verleden al eens contact had gehad met een
hulpverlenende instelling bedroeg, voorzover bekend 12, 43 (24,4%). Gezinsvoogdij-instellingen werden het meest genoemd (12 keer, oftewel in 27,9%
van de gevallen), gevolgd door behandelinrichtingen, reclassering en jeugdreclassering (4 keer, of 9,3 %). Andere instellingen, die één of twee keer zijn
genoemd, zijn onder andere RIAGG, jeugdmaatschappelijk werk, Boddaertcentrum en Stichting Argus (een buiten justitiële hulpverleningsinstelling voor
jeugdigen met politie-/justitiecontacten).
Lopende contacten met hulpverlenende instanties op het moment van aanmelding bij het Lloyd-project werden genoemd bij 34 jeugdigen (19,3%).
Zeven jeugdigen. bleken (formeel) onder toezicht van een gezinsvoogd te staan.
Dat deze jeugdigen toch bij het Lloyd-project werden aangemeld, had te maken
de gebrekkige kwaliteit van het contact met de gezinsvoogd: de jeugdigen
zagen hun gezinsvoogd (vrijwel) nooit of wisten zelfs niet eens (meer) dat zij
een gezinsvoogd hadden. Eveneens zeven jeugdigen hadden contact met de
Raad voor de kinderbescherming (anders dan in het kader van een maatschappelijk werkonderzoek) en vier jeugdigen met respectievelijk de reclassering en
Stichting Argus. Lopende contacten met andere hulpverleners, zoals RIAGG
en psychiaters, zijn elk één tot twee keer genoemd.
Bij de aangemelde jeugdigen die onder (gezins)voogdij stonden, trachtten de
maatschappelijk werkers van het Lloyd-project in de eerste plaats het contact
tussen jeugdige en (gezins)voogd te `reactiveren', zodat laatstgenoemde de
begeleiding van de jeugdige op zich kon nemen. Mocht dit om wat voor reden
dan ook niet lukken, dat zette de maatschappelijk werker van het Lloyd-project
de begeleiding van de jeugdige voort. Voor jeugdigen die contact hadden met
andere hulpverlenende instellingen, zoals de reclassering of Stichting Argus,
gold min of meer hetzelfde. Ook in deze gevallen zocht de maatschappelijk
werker contact met de desbetreffende hulpverlener om na te gaan waaruit het
hulpcontact bestond en of de hulpverlener bereid danwel in de gelegenheid was
om de jeugdige tijdens zijn detentie te bezoeken/begeleiden. Was dit niet het

12 Van 51 jeugdigen, oftewel 29,0%, ontbraken gegevens over eventuele eerdere hulpverleningscontacten.
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Tabel 6: Aard van de problematiek van de aangemelde jeugdigen (volgens begeleidend
maatschappelijk werker (n= 105)

aard problematiek

abs.

%

school/werk
relatie met ouders/verzorgers
veelvuldige criminaliteit/politiecontacten
huisvesting (zwerven)
psychisch/psychiatrisch
drug-/gokverslaving

21
20
8
7
6
5
4

20,0
19,0
7,6
6,7
5,7
4,8
3,8

verslaving ouders, verwaarlozing
overig

onbekend, aard problemen niet ingevuld
illegaliteit

3

2,9

10
34

9,5
32,4

geval, dan nam de maatschappelijk werker van het Lloyd-project de begeleiding van de jeugdige, voorzover nodig en gewenst, op zich.

4.2 Problematiek en hulpvraag van de aangemelde jeugdigen
De informatie omtrent de eventuele problematiek en hulpvraag van de jeugdigen is gebaseerd op een inschatting van de begeleidend maatschappelijk werkers (zie paragraaf 3.2). Van 144 van de 176 jeugdigen (81,8%) was deze
informatie beschikbaar.
Op de vraag of de jeugdige ten tijde van de aanmelding met meer of minder
ernstige problemen kampte, is in 72,9% van de gevallen bevestigend geantwoord. Tabel 6 laat zien wat voor `soort' problemen de 105 jeugdigen in
kwestie hadden. De gegevens zijn verkregen na categorisering van de antwoorden van de maatschappelijk werkers op (half)open vragen in het registratieformulier. Omdat bij een aantal jeugdigen verschillende `soorten' problemen
werden genoemd, telt het totaal op tot boven 105 respectievelijk 100%.
Problemen op het gebied van school/werk betroffen onder andere veelvuldig
spijbelen, voortijdig school verlaten, problemen met huiswerk, geen geschikte opleiding of baan kunnen vinden en dergelijke. Bij relatieproblemen met
ouders/verzorgers speelden vooral het niet (kunnen) aanvaarden van het ouderlijk gezag en veelvuldige ruzies (inclusief weglopen) een rol. Illegaliteit, wat
eveneens relatief vaak door de maatschappelijk werkers is genoemd, is in feite
een verzamelbegrip voor een groot aantal problemen die met de illegale verblijfstatus van de jeugdigen samenhingen: geen werk, geen inkomen, geen
huisvesting, geen geldige papieren, enzovoort.
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Tabel 7: Eventuele hulpvraag van de aangemelde jeugdigen (n=143)*
wenste de jeugdige hulp?

abs.

%

ja, en hulp was realiseerbaar
ja, maar hulp was niet realiseerbaar
nee, jeugdige wenste geen hulp

69
41
33

48,3
28,7
23,0

* Van één jeugdige ontbraken gegevens omtrent de eventuele hulpvraag.

Gezien de relatief kleine aantallen jeugdigen per `soort' probleem is het weinig
zinvol om in te gaan op eventuele verschillen tussen leeftijdscategorieën, etnische achtergronden en dergelijke van de jeugdigen. Wel viel er een significant
verschil in problematiek te constateren tussen jeugdigen die wel en die niet
illegaal in Nederland verbleven. Zo zou, voorzover bekend, 89,7 % van de
illegale jeugdigen met problemen kampen die, zoals hierboven al werd aangegeven, direct samenhingen met hun illegale verblijfstatus. Onder de jeugdigen
met de Nederlandse nationaliteit en onder buitenlandse jeugdigen met een
legale verblijfstatus bedroeg het percentage jeugdigen met meer of minder
ernstige problemen, voorzover bekend, 65,7 (chi2=8,423; p=0,014).
Bij het vaststellen van de eventuele hulpvraag van de jeugdigen is uitgegaan
van het vrijwillige karakter van het hulpaanbod van het Lloyd-project. In het
registratieformulier kon dan ook worden aangegeven of de jeugdigen hulp
wensten. Met betrekking tot jeugdigen die (wel) hulp wensten -de jeugdigen
mèt een hulpvraag- kon verder een onderscheid worden gemaakt: was de
maatschappelijk werker van mening dat hij of zij de gewenste begeleiding zelf
kon bieden c.q. elders kon mobiliseren, dan was er sprake van een 'realiseerbare' hulpvraag; indien het daarentegen, bijvoorbeeld vanwege de aard of ernst
van de problemen of de illegale verblijfstatus van de jeugdige, nagenoeg onmogelijk was om de gewenste begeleiding te bieden, dan was er sprake van
een `niet-realiseerbare' hulpvraag. Tabel? laat zien hoeveel jeugdigen een- al
dan niet realiseerbare- hulpvraag hadden volgens de maatschappelijk werkers.
De eventuele hulpvraag van de jeugdigen vertoonde een duidelijke samenhang
met hun verblijfstatus in Nederland. Zo bestond de groep jeugdigen met een
niet-realiseerbare hulpvraag voor 75,6% uit illegalen. De illegale verblijfstatus
van de 31 jeugdigen die het hier betreft (i.e. 79,5% van alle illegale Lloydprojectklanten; de overige 20,5% wenste geen begeleiding), maakte het verlenen van hulp door de maatschappelijk werkers, in welke vorm dan ook,
nagenoeg onmogelijk. Van de jeugdigen met de Nederlandse nationaliteit en
van de buitenlandse jeugdigen die legaal in Nederland verbleven, gaf 22,5% te
kennen geen behoefte te hebben aan het vrijwillige hulpaanbod van het Lloydproject. Een percentage dat nagenoeg even hoog lag als onder de illegale jeug-
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Tabel 8: Aard van de realiseerbare hulpvraag van de jeugdigen (volgens de maatschappelijk werkers; n=69)
aard hulpvraag

abs.

%

school
terugkeer naar huis/relatie ouders
dagbesteding (algemeen)
huisvesting

26
17
10
8
7

37,7
24,6
14,5
11,6
10,1

regelen alternatieve sanctie
praatcontact
werk
informatie over strafproces
overig

onbekend, aard hulpvraag niet ingevuld

6

8,7

4

5,8

2

2,9

12
2

17,4
2,9

digen. Het aantal Nederlandse c.q. legaal in Nederland verblijvende jeugdigen
met een niet-realiseerbare hulpvraag was echter aanzienlijk kleiner dan onder
de illegale jeugdigen (te weten 9,8 %), de rest (67,6 %) had wel een realiseerbare hulpvraag (chi2=74,108; p<0,001). Aangezien onder de jeugdigen van
Marokkaanse en `overige' afkomst nogal wat illegalen voorkwamen, lag het
percentage niet-realiseerbare hulpvragen onder deze jeugdigen met respectievelijk 28,6 en 64,5 aanmerkelijk hoger dan onder de jeugdigen met een Nederlandse, Surinaamse, Antilliaanse of Turkse achtergrond (gemiddeld zo'n 11 %).
Tabel 8 laat zien waarop de realiseerbare hulpvragen van de 69 jeugdigen in
kwestie betrekking hadden. De antwoorden van de maatschappelijk werkers
zijn samengenomen tot een aantal categorieën. Omdat bij sommige jeugdigen
verschillende `soorten' problemen zijn genoemd, telt het totaal op tot boven de
69 respectievelijk 100%.
De hulpvragen die expliciet op school betrekking hadden, betroffen onder meer
het vinden respectievelijk kiezen van een geschikte opleiding, de terugkeer
naar school na afloop van de detentie en het verbeteren van de omgang met
leraren en medeleerlingen. Bij hulp bij werk ging het in alle vier de gevallen
om het zoeken van geschikt werk. Hulp bij dagbesteding is meer algemeen van
aard. De jeugdigen in deze categorie wensten hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding `an sich', hetzij in de vorm van een opleiding, hetzij in de
vorm van werk, hetzij in de vorm van vrijetijdsbesteding. Praatcontacten kunnen worden gezien als het zoeken van een willig oor, iemand met wie over het
gepleegde delict of over problemen gepraat kon worden. De categorie `overig',
tot slot, omvat hulpvragen uiteenlopend van `Hoe kom ik uit het criminele
milieu?' en `Hoe kan ik verlof krijgen?' tot `Hoe kan ik worden overgeplaatst?'
en `Hoe verwerk ik mijn (on)schuld?' Elk van deze hulpvragen werd één of
twee keer genoemd.
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Bij jeugdigen die hulp wensten maar bij wie de mogelijkheden tot hulpverlening ontbraken, ging het, zoals eerder is aangegeven, in 75,6% van de gevallen om illegale jeugdigen. Hun niet-realiseerbare hulpvraag had (onder andere)
betrekking op het vinden van werk, het regelen van een uitkering, het vinden
van onderdak, het verkrijgen van geldige verblijfspapieren, enzovoort. De nietrealiseerbare hulpvraag van de overige (Nederlandse en `legale' buitenlandse)
jeugdigen betrof onder meer verbetering van de relatie met ouders of verzorgers en hulp bij school. Dat de maatschappelijk werkers in deze gevallen geen
kans zagen de gevraagde hulp te verlenen, kwam omdat de problematiek van
de jeugdigen te ernstig of te ingewikkeld was (de gezinsrelaties waren zeer
ernstig verstoord, de jeugdige was zwakbegaafd) of omdat de jeugdigen onvoldoende gemotiveerd waren danwel alsnog een persoonlijkheidsonderzoek
kregen en daardoor buiten het project vielen.

4.3 Plaatsing van de jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd
De gegevens die in deze paragraaf worden gepresenteerd, zijn afkomstig uit de
weekstaten `opgenomen in ...' respectievelijk `uitgeschreven uit opvanginrichtingen' welke betrekking hebben op alle jeugdigen die tussen 1 oktober 1990
en 1 april 1992 in RI 't Nieuwe Lloyd zijn opgenomen. Uit de weekstaten is
informatie verzameld over onder meer het arrondissement van waaruit de jeugdigen in de opvanginrichting werden geplaatst, hun opnametitel, de datum van
opname en vertrek, hun bestemming na invrijheidstelling en de vraag of er
tijdens hun verblijf een persoonlijkheidsonderzoek is afgenomen.
Arrondissement plaatsende instantie
Van de 176 jeugdigen die gedurende de onderzochte periode bij het Lloydproject werden aangemeld, is 67,2% door een kinderrechter uit het arrondissement Amsterdam in RI 't Nieuwe Lloyd geplaatst. Ongeveer een achtste
(11,9%) was afkomstig uit de arrondissementen Alkmaar en Haarlem en 6,8%
uit het arrondissement Den Haag. Andere arrondissementen leverden maximaal
vijf procent van de bij het Lloyd-project aangemelde jeugdigen. Vrijwel dezelfde percentages vinden we onder de 268 jeugdigen die in de onderzochte
periode eveneens in RI 't Nieuwe Lloyd werden opgenomen maar die niet bij
de coordinator van het Lloyd-project werden aangemeld.
Type delict voorafgaand aan plaatsing in RI 't Nieuwe Lloyd
Sinds december 1990 wordt in de weekstaat `opgenomen in opvanginrichtingen' het wetsartikel vermeld van het (zwaarste) delict naar aanleiding waarvan
de jeugdige in de opvanginrichting is opgenomen. In tabel 9 staan de door de
(potentiële) Lloyd-projectklanten gepleegde delicten vermeld, gegroepeerd naar
type delict.
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Tabel 9: Type delict direct voorafgaand aan de plaatsing van de jeugdigen in RI 't
Nieuwe Lloyd (N=176)
type delict

abs.

orde en gezag
agressie tegen personen
agressie tegen zaken
zedendelicten
vermogensdelicten*
opiumdelicten
onbekend**

2
13
3
5
133
2
18

%

1,1
7,4
1,7
2,8
75,6
1,1
10,3

* inclusief diefstal met geweld (55x)
** het betreft hier jeugdigen die vóór december 1990 in de opvanginrichting zijn opgenomen en bb-passanten

Van de 133 vermogensdelinquenten waren er 70-i.e. 39,8% van alle 176
aangemelde jeugdigen- in de opvanginrichting opgenomen in verband met
diefstal in vereniging en/of door middel van braak (art. 311 WvSr.). Diefstal
met geweld (art. 312 WvSr.) werd genoemd bij 55 vermogensdelinquenten,
oftewel 31,2% van het totaal aantal aangemelde jeugdigen, en afpersing bij zes
jeugdigen (3,4%). Nemen we (poging tot) moord/doodslag, opzettelijke zware
mishandeling, seksuele misdrijven, diefstal met geweld en afpersing samen tot
één categorie gewelddelicten, dan blijken deze in 42,6% van de gevallen de
directe aanleiding tot de opname in RI 't Nieuwe Lloyd te zijn geweest.
Genoemde percentages zijn nagenoeg gelijk binnen de groep jeugdigen die
niet bij het Lloyd-project werd aangemeld.
Opnametitel
Bijna 95% van de aangemelde jeugdigen werd in RI 't Nieuwe Lloyd geplaatst
voor het ondergaan van preventieve hechtenis. Van de overige negen jeugdigen
hadden er zes (3,4%) een tuchtschoolstraf en één (0,6%) een arreststraf, terwijl er twee (1,2%) wachtten op plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling (bb). Onder de jeugdigen die niet bij het Lloyd-project werden
aangemeld, lag het aantal preventief gehechten zo'n zes procent lager en het
aantal passanten en correctieplaatsingen zo'n zes procent hoger.
Het aantal afgenomen persoonlijkheidsonderzoeken gedurende het verblijf in
de opvanginrichting bedroeg twee (1,1 %) onder de jeugdigen die bij het Lloydproject werden aangemeld en 20 (7,5%) onder de niet-aangemelde jeugdigen.

Verblijfsduur
De duur van het verblijf in RI 't Nieuwe Lloyd, berekend voor de 373 jeugdigen die vóór 1 april 1992 uit de inrichting waren vertrokken, varieerde van
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Tabel 10: Bestemming van de aangemelde en niet-aangemelde jeugdigen na vertrek uit
RI 't Nieuwe Lloyd; in %
bestemming

'huis'*
andere opvanginrichting
behandelinrichting
(jeugd)huis van bewaring
overig

aangemeld
(n=147)
83,7
6,8
2,0
4,8
2,7**

niet aangemeld
(n=226)
66,7
8,9
12,9
6,2
5,3***

* 'huis' hier op te vatten als een verzamelbegrip waaronder ouders, familie, vrienden
en tal van andere vormen van al dan niet tijdelijk onderdak kan worden gerekend
overgedragen aan de vreemdelingenpolitie
*** waaronder: 4x Pieter Baan Centrum, 2x ontvlucht en lx overgedragen aan vreemdelingenpolitie

1 dag tot ruim 12 maanden." Gemiddeld zaten de jeugdigen ruim zeven weken
vast. Uitgesplitst naar wel en niet bij het Lloyd-project aangemeld, bleek er
sprake te zijn van een nèt niet significant verschil in gemiddelde verblijfsduur.
Zo duurde het verblijf van de (potentiële) Lloyd-projectklanten met gemiddeld
bijna zeven weken ruim een week korter dan van de jeugdigen die niet bij het
project werden aangemeld (F=3,942; p=0,049). Dit verschil is mogelijk toe te
schrijven aan het grotere percentage passanten en correctieplaatsingen onder de
niet-aangemelde jeugdigen.
Bestemming na vertrek uit de opvanginrichting
Tabel 10 laat zien met welke bestemming de jeugdigen uit RI 't Nieuwe Lloyd
zijn vertrokken. Zoals de tabel aangeeft, ging ruim 80% van de jeugdigen die
bij het Lloyd-project werden aangemeld, na hun invrijheidstelling naar `huis'.
Onder de jeugdigen die niet bij het project werden aangemeld, lag dit aantal
bijna 20% lager. Het hogere percentage plaatsingen vanuit de opvanginrichting
in een behandelinrichting onder laatstgenoemde jeugdigen is, net als de gemiddeld langere verblijfsduur, voor een deel te verklaren uit het grotere aantal
passanten en correctieplaatsingen onder de niet-aangemelde jeugdigen.

13 De overige 71 jeugdigen, van wie 29 (ofwel 16,5% van de 176) aangemelde en 42
(ofwel 15,7% van de 268) niet-aangemelde jeugdigen, zaten op 31 maart 1992 nog
vast.
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5 De geboden begeleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoud van de geboden begeleiding.
Achtereenvolgens komen aan de orde de gang van zaken rond de aanmelding
bij het project, het aantal, de duur en de inhoud van de contacten tussen de
jeugdigen en de maatschappelijk werkers en de eventuele contacten van de
maatschappelijk werkers met andere personen en instellingen ten behoeve van
de jeugdigen. Tevens wordt aandacht besteed aan de duur van de periode tussen het eerste contact met de jeugdige en de afsluiting van de begeleiding en
aan de reden voor beëindiging van de begeleiding. De gegevens die in dit
hoofdstuk worden gepresenteerd, hebben betrekking op in totaal 145 jeugdigen; van de overige 31 jeugdigen ontbreekt informatie omtrent (onder meer)
de inhoud van de begeleiding (zie hoofdstuk 3).14 Tabel 11 laat, bij wijze van
illustratie, zien hoe de 145 jeugdigen over de vier participerende instellingen
zijn verdeeld.
Bij de analyse van de onderzoeksgegevens is steeds nagegaan of er sprake
was van significante danwel opmerkelijke verschillen tussen de 145 jeugdigen
in termen van de instelling waaraan de begeleidend maatschappelijk werker
was verbonden of in termen van leeftijd, etnische achtergrond, verblijfstatus,
dagbesteding en dergelijke. Ook is gecontroleerd op eventuele veranderingen

Tabel 11: Aantal jeugdigen per instelling van wie gegevens omtrent de geboden begeleiding bekend zijn (n=145)
instelling

abs.

%

Humanitas

43

29,7

HVO
Pro Juventute
Jeugd en Gezin

32
45
25

22,1
31,0
17,2

14 Er zijn geen aanwijzingen dat deze groep met ontbrekende gegevens in belangrijke
opzichten afwijkt van de groep over wie wel informatie omtrent de inhoud van de
geboden begeleiding voorhanden is. De gegevens die hier gepresenteerd worden,
worden dan ook geacht representatief te zijn voor de totale groep van 176 jeugdigen,
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in het functioneren van het project gedurende de onderzochte periode. Hiertoe
is de periode van oktober 1990 tot en met maart 1992 onderverdeeld in zes
perioden van elk drie maanden en is aan de hand van deze kwartalen nagegaan
of zich veranderingen hebben voorgedaan in bijvoorbeeld de aanmeldsnelheid,
de duur van de begeleiding of het aantal begeleidingscontacten. Net als bij de
beschrijving van de kenmerken van de aangemelde jeugdigen geldt ook nu
weer, dat alléén voorzover zich in genoemde opzichten significante danwel
opmerkelijke verschillen voordoen, hiervan in de tekst melding wordt gemaakt.

5.1 Aanmelding bij het Lloyd-project
Zoals in paragraaf 2.2.3 is aangegeven, verloopt de aanmelding van jeugdigen
bij het Lloyd-project via de maatschappelijk werker van RI 't Nieuwe Lloyd.
Deze bepaalt, aan de hand van een kopie van het intakeformulier, of de jeugdige in principe voor begeleiding door het project in aanmerking komt. Is dit
het geval, dan worden de gegevens van de jeugdige telefonisch of per fax
doorgegeven aan de coordinator van het Lloyd-project. De coordinator controleert vervolgens in welke fase de strafzaak tegen de jeugdige zich bevindt en
of er misschien alsnog tot een maatregel of een persoonlijkheidsonderzoek zal
worden besloten. Is dit niet het geval, dan schakelt de coordinator een maatschappelijk werker van één van de participerende gezinsvoogdij-instellingen in.
De gehele aanmeldingsprocedure is erop gericht dat het eerste contact tussen
de jeugdige en de begeleidend maatschappelijk werker binnen driemaal 24 uur
na binnenkomst in de inrichting plaatsvindt. Uit de verzamelde gegevens blijkt,
dat het eerste contact tussen de jeugdige en de begeleidend maatschappelijk
werker in precies 50% van de gevallen binnen de afgesproken periode van
driemaal 24 uur na opname in de inrichting plaatsvond. Van de jeugdigen werd
73,6% binnen maximaal vijf dagen na hun binnenkomst in RI 't Nieuwe Lloyd
bezocht. Het langst duurde de aanmeldingsprocedure bij twaalf jeugdigen.
Deze moesten, om onbekende reden, langer dan een week wachten voordat
de maatschappelijk werker van het Lloyd-project voor het eerst contact met
hen opnam. De gemiddelde duur van de aanmeldingsprocedure bedroeg vier
dagen, één dag meer dus dan aanvankelijk de bedoeling was. Maken we een
onderscheid tussen de signalering van potentiële Lloyd-projectklanten door
RI 't Nieuwe Lloyd en de inschakeling van een begeleidend maatschappelijk
werker door de coordinator van het Lloyd-project, dan blijken beide onderdelen van de aanmeldingsprocedure gemiddeld even lang te hebben geduurd
(twee dagen). Grote verschillen tussen de vier instellingen of tussen jeugdigen
van verschillende leeftijd of komaf, doen zich in genoemde opzichten niet
voor. Evenmin is de gemiddelde duur van de aanmeldingsprocedure tijdens de
onderzochte periode van anderhalf jaar veel veranderd.
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Tabel 12: Totaal aantal contacten tussen jeugdigen en maatschappelijk werkers (beëindigde begeleidingen; n=137)
totaal aantal contacten

abs.

%

1
2
3
4
5
6-10
> 10

36
29
25
18
10
16
3

26,3
21,2
18,2
13,1
7,3
11,7
2,2

5.2 Aantal en duur van de contacten met de jeugdigen
De gegevens omtrent het aantal en de duur van de contacten tussen de jeugdigen en de maatschappelijk werkers hebben betrekking op 137 jeugdigen. Acht
jeugdigen van wie begeleiding op 1 april 1992 nog niet was beëindigd, zijn bij
de analyse van de gegevens buiten beschouwing gelaten. Tabel 12 geeft het totaal aantal contacten tussen de jeugdigen en de maatschappelijk werkers weer.
Zoals uit de tabel blijkt, had 26,3 % van de jeugdigen slechts één keer
contact met een maatschappelijk werker. Deze groep van 36 jeugdigen onderscheidde zich voornamelijk van de andere jeugdigen wat betreft hun eventuele
hulpvraag. Had van de totale groep van 137 jeugdigen bijna 50% een realiseerbare hulpvraag, onder de jeugdigen die maar één keer contact hadden met een
maatschappelijk werker lag dit aantal net boven de 25%.15 De overige jeugdigen met een eenmalig begeleidingscontact hadden ofwel geen behoefte aan
hulp, ofwel hadden een niet-realiseerbare hulpvraag.
Uit tabel 12 valt verder af te leiden dat 47,5% van de jeugdigen maximaal
twee keer contact had met een maatschappelijk werker van het Lloyd-project.
Gemiddeld vonden er drie contacten tussen de jeugdige en de maatschappelijk
plaats.

De duur van de contacten varieerde van 10 minuten tot ruim drie uur per
keer, met een gemiddelde van iets meer dan drie kwartier per contact.16 Gerekend over het totaal aantal contacten hadden de jeugdigen en de maatschappe-

15 De hulpvraag van deze jeugdigen betrof bijvoorbeeld het informeren van de familie,
een (éénmalig) gesprek over het gepleegde delict of kon voor begeleiding worden
doorgespeeld aan een andere instelling.
16 Hierbij is eventuele reistijd en dergelijke- bijvoorbeeld voor het bezoeken van de
jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd of voor het bijwonen van raadkamervoorgeleidingen
of strafzittingen- buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 13: Totale duur van de contacten tussen jeugdigen en begeleidend maatschappelijk
werkers (beëindigde begeleidingen; cumulatief percentage, n= 136*)
totale duur contact
max. 15 minuten
max. 30 minuten
max. 1 uur
max. 2 uur
max. 3 uur
max. 4 uur
max. 5 uur
meer dan 5 uur

cum. %
4,4
9,6
29,5
53,0
68,4
81,6
89,0
100

* Van één jeugdige ontbraken gegevens omtrent de duur van de contacten met de begeleidend maatschappel ijk werker.

lijk werkers tussen de 10 minuten en ruim 12 uur contact met elkaar. Tabel 13
geeft een indicatie van de totale duur van de contacten tussen jeugdigen en
maatschappelijk werkers. Zoals de tabel laat zien, duurde 29,5 % van de contacten tussen de maatschappelijk werkers en de jeugdigen in totaal ten hoogste
een uur. In 53,0% van de gevallen was er in totaal maximaal twee uur contact
tussen de jeugdige en de maatschappelijk werker. De gemiddelde totale duur
van de contacten tussen jeugdige en maatschappelijk werker bedroeg 2,5 uur
(152 minuten).
Kijken we naar het aantal en de duur van de contacten met de jeugdige per
begeleidende instelling, dan valt het volgende op. In de eerste plaats hadden de
maatschappelijk werkers van Humanitas gemiddeld minder vaak contact met de
door hen begeleide jeugdigen dan de maatschappelijk werkers van de andere
instellingen (gemiddeld 2,3 tegen 3,3 keer of meer; p =0,02). Het (net niet
significante) verschil is toe te schrijven aan het verhoudingsgewijs grote aantal
jeugdigen met een eenmalig begeleidingscontact onder de Lloyd-projectklanten
van Humanitas (41,7%). Laten we de jeugdigen die niet meer dan één keer
contact hadden met een maatschappelijk werker namelijk buiten beschouwing,
dan verdwijnt het verschil in gemiddeld aantal contacten per instelling grotendeels. Iets soortgelijks viel te constateren bij de gemiddelde totale duur van de
contacten tussen de jeugdigen en de maatschappelijk werkers. Opnieuw scoorde
Humanitas met een gemiddelde van 1,6 uur aanzienlijk lager dan Jeugd en
Gezin (2,5 uur) en HVO en Pro Juventute (beide 3,1 uur). Het verschil - bijna
een uur ten opzichte van het algemeen gemiddelde en anderhalf uur ten opzichte van HVO en Pro Juventute - was significant (p =0,005). In tegenstelling tot
het aantal contacten, blijkt dit verschil nog toe te nemen indien we de jeugdigen met wie slechts één keer contact was geweest -onder wie 42% van de
Lloyd-projectklanten van Humanitas-buiten beschouwing laten. Humanitas
scoort dan met 2,2 uur ruim onder het algemeen gemiddelde van 3,2 uur,
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HVO en Pro Juventute met 3,4 en 4,4 uur (ruim) erboven (p=0,003; n=100).
Waaraan deze verschillen dienen te worden toegeschreven, is niet duidelijk.
Behalve per begeleidende instelling waren er ook verschillen te constateren
tussen jeugdigen die volgens de maatschappelijk werkers wel en geen ernstige
problemen hadden respectievelijk wel en geen hulp wensten. Zo hadden de
maatschappelijk werkers gemiddeld vaker en in totaal langer contact met jeugdigen die wel problemen hadden dan met jeugdigen die geen problemen hadden. Het verschil - te weten gemiddeld bijna vier tegenover drie contacten, en
gemiddeld drie uur versus twee uur contact -was (net) niet significant. Wel
significant was het verschil tussen jeugdigen mèt een (al dan niet realiseerbare)
hulpvraag en jeugdigen die geen hulp wensten. Bedroeg het gemiddeld aantal
contacten met jeugdigen mèt een hulpvraag 3,5 tot 3,8 (afhankelijk van het feit
of de hulpvraag volgens de maatschappelijk werkers respectievelijk niet en wel
realiseerbaar was), met jeugdigen die geen hulp wensten hadden de maatschappelijk werkers gemiddeld niet meer dan 2,2 keer contact (p=0,008)." Voor
de gemiddelde totale duur van de contacten met de jeugdigen geldt hetzelfde.
Met jeugdigen mèt een hulpvraag hadden de maatschappelijk werkers in totaal
significant langer contact dan met jeugdigen die geen hulp wensten. Gemiddeld
het meeste contact hadden de maatschappelijk werkers met jeugdigen die een
realiseerbare hulpvraag hadden (3,3 uur), gevolgd door jeugdigen met een nietrealiseerbare hulpvraag (2,5 uur). De gemiddelde duur van de contacten met
jeugdigen die geen hulp wensten bedroeg 1,6 uur (p=0,006).
Kijken we tot slot naar het arrondissement van herkomst van de jeugdigen,
dan blijkt dat de maatschappelijk werkers gemiddeld vaker contact hadden met
jeugdigen die uit het arrondissement Amsterdam afkomstig waren dan met
jeugdigen die vanuit een ander arrondissement in RI 't Nieuwe Lloyd waren
geplaatst (gemiddeld 3,4 tegen 2,6 keer; p=0,069). Uit het feit dat de gemiddelde totale duur van de contacten met de jeugdigen nauwelijks verschilde kan
worden afgeleid, dat de maatschappelijk werkers weliswaar gemiddeld minder
vaak contact hadden met jeugdigen van buiten het arrondissement Amsterdam,
maar dat de (afzonderlijke) contacten met deze jeugdigen doorgaans langer
duurden dan met jeugdigen van binnen het arrondissement Amsterdam.

5.3 Inhoud van de contacten met de jeugdigen
Informatie omtrent de inhoud van de contacten met de jeugdigen is verzameld
aan de hand van een aantal open vragen in het registratieformulier. Voor elk
contact met de jeugdige werd gevraagd om, naast datum en duur, aan te geven

17 Genoemde verschillen bleven bestaan wanneer de jeugdigen die slechts één keer contact hadden met een maatschappelijk werker van het Lloyd-project, buiten beschouwing werden gelaten.
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Tabel 14: Inhoud van de contacten tussen de jeugdigen en de maatschappelijk werkers
(n=136)
inhoud contact

abs.

kennismaking, inventarisatie situatie/problematiek
bespreking situatie jeugdige
overdrachtlafsluiting
(voor-/na)bespreking PO/voorgeleiding/strafzitting/e.d.
aanwezig bij raadkamervoorgeleiding

124*

91,2

45
34
24

33,1
25,0
17,6

16

11,8

16
15
14
11
10
9
7

11,8
11,0
10,3
8,1
7,4
6,6
5,1

7

5,1

5
20

3,7
14,7

toekomstplannen formuleren/doornemen
jeugdige informeren over straf(proces)recht
aanwezig bij strafzitting
bespreking hulpvraag jeugdige
telefonisch contact (algemeen)
op bezoek**
bespreking hulp-/opvangmogel ijkheden na Lloyd-project
bespreking inhoud van contact met advocaat/gezinsvoogd
op huisbezoek bij jeugdige

overig

%

* Hoewel kennismaking uiteraard deel uitmaakte van het eerste contact met elk van de
136 jeugdigen, gaat het hier om de combinatie kennismaking+ inventarisatie situatie/problematiek.

** Zonder nadere specificatie van de inhoud van het bezoek.

waaruit het contact met de jeugdige bestond. De antwoorden op deze open
vragen zijn achteraf gecategoriseerd. De uitkomst van deze categorisering staat
vermeld in tabel 14. Omdat er gemiddeld ruim drie contacten tussen de jeugdigen en de maatschappelijk werkers plaatsvonden, telt het totaal op tot boven de
136 respectievelijk 100%.
Zoals tabel 14 laat zien, was er bij 91,2% van de jeugdigen sprake van
`kennismaking, inventarisatie situatie/problematiek'. Onder deze noemer vallen
verschillende activiteiten die reeds tijdens het eerste contact met de jeugdigen
plaatsvonden. Zo werd er, na de wederzijdse kennismaking, onder meer uitleg
gegeven over het doel en de inhoud van het Lloyd-project, werd de jeugdige
geïnformeerd over wat er in het strafproces ging gebeuren enlof werden er
gegevens verzameld over de voorgeschiedenis, de thuissituatie, de school-/
werksituatie, de huidige detentiesituatie en dergelijke van de jeugdige. Bespreking van de eventuele hulpvraag van de jeugdige en het doen van een vrijwillig
hulpaanbod kon eveneens deel uitmaken van dit soort eerste contacten met de
jeugdigen. Deze onderwerpen kwamen ook aan bod bij respectievelijk `jeugdige
informeren over straf(proces)recht', `bespreking situatie jeugdige' en 'bespreking hulpvraag jeugdige', zij het dat het in elk van deze gevallen om vervolgcontacten gaat waarin expliciet aandacht werd besteed aan deze aspecten. In
geval van `overdracht/afsluiting', wat in 25,0 % van de contacten een rol speel-
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de, was de begeleidend maatschappelijk werker gewoonlijk bij de intake van de
jeugdige bij bijvoorbeeld het JOC, een ontwenningskliniek of een begeleidwonen-project aanwezig.
Bij de contacten in de categorie `(voor-/na)bespreking PO/voorgeleiding/...'
stond de strafrechtelijke procedure tegen de desbetreffende jeugdige centraal.
Besproken werd bijvoorbeeld hoe de raadkamervoorgeleiding of strafzitting
was verlopen of wat de uitkomst van een eerder uitgevoerd persoonlijkheidsonderzoek voor de jeugdige betekende. De `jeugdige informeren over straf(proces)recht' is algemener van aard. Dit soort contacten had tot doel de jeugdige
duidelijk te maken wat een raadkamervoorgeleiding, strafzitting of bijvoorbeeld
een maatregel van ondertoezichtstelling of persoonlijkheidsonderzoek `in het
algemeen' inhield, of wat de rol van een advocaat was, enzovoort.
Bij aanwezigheid bij raadkamervoorgeleidingen (11,8%) ging het hoofdzakelijk om voorgeleidingen ten behoeve van de verlenging van de gevangenhouding. Het betrof bovendien nagenoeg uitsluitend voorgeleidingen van jeugdigen die uit het arrondissement Amsterdam afkomstig waren. In de categorie
`overig', tot slot, vallen onder meer gezinsgesprekken met jeugdige en ouders,
hulp bij het regelen van huisvesting, de jeugdige informeren over mogelijkheden met betrekking tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning, samen
met de jeugdige een bezoek brengen aan de ouders, het arbeidsbureau of de
belastingdienst, enzovoort. Elk van deze activiteiten werd slechts één of twee
keer genoemd.
Specifieke combinaties van begeleidingsactiviteiten zijn niet gevonden. Bij
jeugdigen bij wie contacten van verschillende inhoud werden genoemd, ging
het vrijwel altijd om `kennismaking...' in combinatie met `bespreking situatie...', `overdracht/afsluiting' en/of `(voor-/na)bespreking PO/...', enzovoort
(zie volgorde tabel 14). Ook waren er geen duidelijke aanwijzingen voor het
bestaan van verbanden tussen de inhoud van het contact met de jeugdigen en
bijvoorbeeld de begeleidende instelling of de achtergrondkenmerken, inclusief
de eventuele problematiek en hulpvraag, van de jeugdigen. Een uitzondering
vormen de jeugdigen die illegaal in Nederland verbleven. Vanwege de illegale
status van de jeugdigen konden de maatschappelijk werkers weinig meer voor
hen doen dan hen regelmatig bezoeken en hen, veelal met behulp van een tolk,
informeren over bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden tot het verkrijgen van een
geldige verblijfsvergunning of hun kansen op uitzetting.

5.4 Contacten met andere personen en instellingen ten behoeve
van de jeugdigen
Tabel 15 laat zien hoe vaak de maatschappelijk werkers contact hadden met
andere personen en instellingen ten behoeve van de jeugdige. Gemiddeld vonden er, per jeugdige, bijna drie van dit soort contacten met derden plaats.
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Tabel 15: Aantal contacten met andere personen en instellingen ten behoeve van de
. jeugdige(n=136)
totaal aantal contacten

abs.

%

0
1
2
3
4
5
6-10
> 10

38
25
23
12
12
5
18
3

27,9
18,4
16,9
8,8
8,8
3,7
13,3
2,2

De personen en instellingen waarmee de maatschappelijk werkers contact hadden, staan vermeld in tabel 16. De gegevens hebben betrekking op de 98 jeugdigen ten behoeve van wie, voorzover bekend, ten minste éénmaal contact is
geweest met andere personen en/of instellingen. Omdat het gemiddeld aantal
contacten met derden onder deze jeugdigen meer dan drie keer bedroeg, tellen
de genoemde aantallen en percentages op tot ruimschoots boven de 98 respectievelijk 100. Bij twee derde van alle combinaties van contacten met (verschillende) `derden' speelde de advocaat van de jeugdige een rol.
Met de advocaat van de jeugdige werd onder meer contact onderhouden in
verband met de voorbereiding/uitwerking van voorstellen voor alternatieve
sancties en voor het verkrijgen van nadere informatie over het verloop van de
strafrechtelijke procedure. Daarnaast werd met de advocaat overlegd over bijvoorbeeld (eventuele) schorsing van de preventieve hechtenis, (eventuele) overplaatsing naar een andere inrichting en, bij illegale jeugdigen, de asielaanvraag
van de jeugdige. Schorsingen, overplaatsingen en het verloop van de strafrechtelijke procedure waren ook onderwerp van gesprek in de contacten met
de medewerkers van het Bureau Kinderrechter. Opvallend is dat rapportage
aan de rechterlijke macht, bijvoorbeeld over de achtergronden van de jeugdige
of over de inhoud en het verloop van de begeleiding, slechts een enkele keer
door de maatschappelijk werkers werd genoemd. Van het uitbrengen van voorlichtingsrapportages- in de oorspronkelijke projectopzet genoemd als een
belangrijke taak van de maatschappelijk werkers- bleek zowel bij raadkamervoorgeleidingen als bij strafzittingen nauwelijks sprake te zijn geweest.

Contacten met (pleeg)ouders, familie en/of andere verzorgers van de jeugdigen hadden onder meer tot doel kennismaking, de ouders/verzorgers op de
hoogte brengen van de situatie van de jeugdige en het verzamelen van extra
informatie over de jeugdige (gedrag thuis en op school). De contacten met personen en instellingen die de jeugdigen tot aan hun plaatsing in RI 't Nieuwe
Lloyd begeleidden- waaronder (jeugd)reclassering, gezinsvoogdij, algemeen
maatschappelijk werk, RIAGG, JAC en Stichting Argus-vonden in de meeste
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Tabel 16: Personen en instellingen waarmee de maatschappelijk werker ten behoeve van
de jeugdige contact had (n=98)

persoon/instelling

abs.

%

advocaat
ouders/verzorgers/familie
Bureau Kinderrechter

61

62,2

35
22
17
16
11
11
10
9
20

35,7
22,4
17,3
16,3
11,2
11,2
10,2
9,2
20,4

hulpverlener t.t.v. opname (lopend contact)
toekomstige hulpverlener (na ontslag)
medewerkers RI 't Nieuwe Lloyd
(toekomstige) school jeugdige
Raad voor de kinderbescherming
vroegere hulpverlener (afgesloten contact)
overig

gevallen plaats in het kader van overdracht of terugverwijzing na afloop van
de begeleiding/detentie. Hetzelfde geldt voor de contacten met `toekomstige
hulpverleners', een brede categorie waartoe JOC, reclassering, gezinsvoogdij,
begeleid-wonen-projecten, opvanghuizen en asielzoekerscentra worden gerekend.

Met de medewerkers van RI 't Nieuwe Lloyd hadden de maatschappelijk
werkers voornamelijk- incidenteel- contact om te informeren naar het functioneren van de jeugdige in de opvanginrichting. Regelmatig overleg en onderlinge afstemming van de bejegening van de jeugdigen tussen de maatschappelijk werkers van het Lloyd-project en de groepsleiders van de opvanginrichting
kwamen vrijwel niet voor. Het relatief korte verblijf van de jeugdigen in de
units, personele onderbezetting en wisselende diensten in RI 't Nieuwe Lloyd
waren er deels debet aan dat dit soort belangrijk geachte contacten niet of
nauwelijks plaatsvond.
Het aantal contacten met derden bleek, net als het aantal contacten met de
jeugdigen zelf, (enigszins) te verschillen voor jeugdigen met en zonder ernstige
problemen respectievelijk hulpvraag. Zo hadden de maatschappelijk werkers
van jeugdigen mèt ernstige problemen gemiddeld drie keer contact met derden,
tegenover gemiddeld iets meer dan twee keer bij jeugdigen zonder ernstige
problemen. Het verschil is overigens niet significant (F=1,185; p=0,279). Wel
significant is het verschil in het gemiddeld aantal contacten met derden ten
behoeve van jeugdigen die wel en die geen hulpvraag hadden. Werd er ten
behoeve van jeugdigen met een wel c.q. niet realiseerbare hulpvraag gemiddeld respectievelijk 3,2 en 2,9 keer contact opgenomen met andere personen
en instellingen, onder de jeugdigen die geen hulp wensten, lag dit gemiddelde
ruim de helft lager (M=1,3; F=4,120; p=0,014). Tussen jeugdigen die al dan
niet uit het arrondissement Amsterdam afkomstig waren, deden zich in genoemd opzicht geen (grote) verschillen voor.
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Tabel 17: Reden beëindiging begeleiding (n=135)*
reden einde begeleiding

abs.

%

doorverwezen
jeugdige wil niet (meer)
maatregel uitgesproken
(verder) begeleiden niet nodig
anders

28
27
25
17
38

20,7
20,0
18,5
12,6
28,2

* Van één jeugdige was de reden voor beëindiging van de begeleiding niet bekend.

5.5 Beëindiging van het begeleidingscontact
De redenen voor beëindiging van de afgesloten contacten staan vermeld in
tabel 17. Van de 25 uitgesproken maatregelen hadden er 12 betrekking op
(voorlopige) ondertoezichtstelling en 13 op hulp en steun. Onder de instellingen waarnaar 20,7% van de jeugdigen werd doorverwezen, werden onder
andere genoemd: reclassering (7x), Stichting Argus (4x), gezinsvoogdij (4x),
JAC, jeugdreclassering, Raad voor de kinderbescherming en maatschappelijk
werk elk 2x). De categorie `anders' omvat een groot aantal uiteenlopende
redenen, zoals `geen begeleidingsmogelijkheden (meer) als gevolg van de illegale verblijfstatus van de jeugdige' en `uitwijzing van de jeugdige' (samen
13x), `de jeugdige is na de invrijheidstelling verdwenen en heeft niets meer
van zich laten horen' (9x; ook deze reden werd vooral bij illegale jeugdigen
genoemd) en `(verder) begeleiden is niet nodig omdat de jeugdige al contact
heeft met een andere hulpverlenende instantie' (7x). Andere redenen, die één
of twee keer genoemd werden, zijn `er wordt alsnog een persoonlijkheidsonderzoek uitgevoerd', `overplaatsing (naar andere strafinrichting)', `na ziekte
van de maatschappelijk werker geen contact meer gehad' en `de jeugdige wacht
op plaats op bb-afdeling'.
Net als bij de contacten met en ten behoeve van de jeugdigen, waren er ook
wat betreft de reden voor beëindiging van de begeleiding verschillen te constateren tussen jeugdigen met en zonder ernstige problemen respectievelijk
hulpvraag. Van de jeugdigen in de categorie `(verder) begeleiden niet nodig'
bijvoorbeeld, had niet meer dan 35,3 % ernstige problemen bij aanvang van het
contact. Onder de jeugdigen in de categorieën `maatregel', `wil niet meer',
`doorverwezen' en `anders' daarentegen bedroeg het aantal `probleemgevallen'
70% tot 90% (p<0,001). Kijken we naar de hulpvraag van de jeugdigen, dan
valt op dat niet meer dan 3 % van de jeugdigen met een realiseerbare hulpvraag
in de categorie `jeugdige wil niet (meer)' viel. In alle andere gevallen was het
contact beëindigd omdat er een doorverwijzing was gerealiseerd, een maatregel
was uitgesproken, langer begeleiden niet nodig was of vanwege een andere
46

reden. Onder de jeugdigen die geen gebruik wensten te maken van het vrijwillige hulpaanbod van het Lloyd-project, lag het aantal beëindigde contacten in
de categorie `wil niet (meer)' juist zeer hoog: 57,1 %. Van de contacten met
de-voornamelijk illegale-jeugdigen met een niet-realiseerbare hulpvraag,
tot slot, werd 12,1 % beëindigd nadat er een doorverwijzing was gerealiseerd
en 11,8% omdat de jeugdigen het contact niet langer op prijs stelden. In 66,7%
van de gevallen echter werd het contact om een `andere' reden beëindigd,
waarbij vooral de illegale status van de jeugdige-al dan niet gecombineerd
met uitzetting-en het verdwenen zijn na de invrijheidstelling veelvuldig werden genoemd (chi2=73,144; p<0,001). Vanwege de te kleine aantallen is het
niet mogelijk om na te gaan of er een verband was tussen de specifieke aard
van de problematiek respectievelijk de hulpvraag van de jeugdigen (zie paragraaf 4.2) en de reden voor beëindiging van de begeleiding.
Wat betreft het arrondissement van herkomst van de jeugdigen kan nog
worden vermeld, dat het percentage doorverwijzingen onder jeugdigen uit een
ander arrondissement dan Amsterdam aanzienlijk hoger lag dan onder jeugdigen die uit Amsterdam afkomstig waren (namelijk respectievelijk 35,0% en
14,7% van de betreffende jeugdigen). Deze onderzoeksuitkomst toont de enigszins verschillende handelswijze ten aanzien van jeugdigen van binnen en buiten
het arrondissement Amsterdam. Werd (wordt) bij jeugdigen van buiten het
arrondissement veel aandacht besteed aan het (snel) realiseren van een doorverwijzing c.q. aan afronding, bij jeugdigen die binnen het arrondissement
Amsterdam wonen, blijken de maatschappelijk werkers eerder geneigd te zijn
zelf (een belangrijk deel van) de begeleiding van de jeugdige op zich te nemen.
Ook het gemiddeld kleinere aantal contacten met jeugdigen van buiten het
arrondissement Amsterdam en de gemiddeld kortere duur van de periode waarin deze contacten plaatsvonden (zie hieronder) wijzen hierop.
Zoals bij de beschrijving van de opzet van het project is aangegeven, is het
Lloyd-project opgezet om de overgang van de gesloten opvanginrichting naar
de vrije maatschappij te vergemakkelijken. Om dit doel te bereiken, zou de
begeleiding van de jeugdigen reeds tijdens het verblijf in de opvanginrichting
moeten aanvangen om vervolgens, na een intensivering rond de invrijheidstelling, buiten de inrichting geleidelijk aan te worden afgebouwd tot aan een
afronding of doorverwijzing. De gehele periode waarin de contacten plaatsvinden zou in de regel niet meer dan ongeveer drie maanden mogen duren.
Tabel 18 geeft weer hoeveel tijd er verstreek tussen het eerste contact van
de maatschappelijk werker met de jeugdige en met moment van beëindiging
van de begeleiding (zoals vermeld op het registratieformulier). Zoals uit de
tabel blijkt, is 44,8% van de contacten binnen één maand afgerond. In 88,8%
van de gevallen werd de begeleiding binnen de afgesproken periode van drie
maanden beëindigd. De gemiddelde duur van de periode waarin de begelei-
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Tabel 18: Totale duur van de periode waarin de contacten met en ten behoeve van de
jeugdigen plaatsvonden (n-134; in cumulatief %)
totale duur periode
max. 1 week
max. 2 weken
max. 1 maand
max. 2 maanden
max. 3 maanden
max. 4 maanden

cum. %
15,7
23,9
44,8
73,9
88,8
96,3

dingscontacten plaatsvonden bedroeg 6,3 weken, met een minimum van één
dag (7x) en een maximum van 6,5 maanden (lx).
Maken we weer een onderscheid tussen jeugdigen met en zonder ernstige
problemen respectievelijk hulpvraag, dan valt een bekend patroon te herkennen. Zo duurde de periode waarin de contacten plaatsvonden, onder jeugdigen
mèt problemen gemiddeld negen dagen langer dan onder jeugdigen zonder
ernstige problemen. Het verschil was echter (weer) niet significant (p=0,296).
Kijken we naar de hulpvraag van de jeugdigen, dan blijkt dat de periode waarin de contacten plaatsvonden onder de jeugdigen mèt een-al dan niet realiseerbare- hulpvraag gemiddeld maar liefst drie weken langer duurde dan
onder jeugdigen die geen hulp wensten (te weten gemiddeld respectievelijk
acht en vijf weken; p=0,074). Opvallend is overigens, dat het bij de jeugdigen
mèt een hulpvraag nauwelijks verschil uitmaakte of de gevraagde hulp al dan
niet door de maatschappelijk werkers geboden kon worden. In beide gevallen
duurde de periode waarin de contacten met en ten behoeve van de jeugdigen
plaatsvonden, gemiddeld nagenoeg even lang. Bij jeugdigen die wel en niet uit
het arrondissement Amsterdam afkomstig waren, tot slot, waren wel verschillen te constateren. Gemiddeld duurde het contact met en ten behoeve van jeugdigen uit het arrondissement Amsterdam zo'n 10 dagen langer dan met jeugdigen van buiten het arrondissement Amsterdam.
Om na te gaan of en in hoeverre er sprake was van intensivering rond en
het geleidelijk afbouwen van de begeleiding na de invrijheidstelling, zijn de
gegevens geanalyseerd van 130 jeugdigen die gedurende de onderzochte periode uit RI 't Nieuwe Lloyd zijn vertrokken en van wie de datum van beëindiging van de begeleiding bekend was. Tabel 19 laat zien in hoeveel gevallen de
beëindiging van de begeleiding nog vóór, tegelijk met en pas na het vertrek
van de jeugdige uit de opvanginrichting plaatsvond.
Zoals uit de tabel blijkt, viel het moment van beëindiging van de begeleiding
bij één op de zeven jeugdigen samen met hun vertrek uit de opvanginrichting.
Bij de overige jeugdigen werd het contact in nagenoeg evenveel gevallen vóór
als na de invrijheidstelling afgerond. De gemiddelde duur van de periode tus-
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Tabel 19: Beëindiging van de begeleiding van de jeugdigen en vertrek uit RI 't Nieuwe
Lloyd (n=130)
einde begeleiding

abs.

%

vóór vertrek uit opvanginrichting
gelijk met vertrek uit opvanginrichting
na vertrek uit opvanginrichting

53
19
58

40,8
14,6
44,6

sen het vertrek uit de opvanginrichting en het einde van de begeleiding bedroeg
5,5 weken. Significante danwel opmerkelijke verschillen in de (gemiddelde)
duur van de periode tussen het vertrek uit RI 't Nieuwe Lloyd en het einde van
de begeleiding zijn alleen gevonden met betrekking tot de reden voor beëindiging van de begeleiding. Zo vond de afronding van het contact met jeugdigen
die niet langer begeleid hoefden te worden, pas gemiddeld vier weken na hun
invrijheidstelling plaats. Bij jeugdigen die een maatregel opgelegd kregen of
naar een andere instantie doorverwezen werden, lag het moment van beëindiging van het contact daarentegen gemiddeld respectievelijk een dag en een
week vóór de invrijheidstelling. In de overige gevallen-Jeugdige wil niet
(meer)' en 'anders'- vond de beëindiging van het contact respectievelijk ruim
een week na en een week voor de invrijheidstelling plaats.
Hoewel de aantallen te klein zijn om een definitieve uitspraak mogelijk te
maken, zijn er aanwijzingen dat de begeleiding rond de invrijheidstelling inderdaad werd geïntensiveerd om daarna geleidelijk aan te worden afgebouwd.
Kijken we bijvoorbeeld naar de jeugdigen die drie weken na aanvang van de
begeleiding in vrijheid werden gesteld, dan blijkt het gemiddeld aantal contacten met de maatschappelijk werker rond de invrijheidstelling (i.e. in de derde
en vierde week) zo'n drie tot vijf keer zo hoog te liggen als in de voorgaande
en de daaropvolgende weken.
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Summary

In this report the results of an experimental `youth probation' programme for
detained minors are presented. The programme focuses on youths remanded in
pre-trial detention or sentenced to placement in a young offenders institution
(1 to 6 months max) who are not supervised by the official child-protection
agencies. The aim of the programme is to facilitate return into society with
more opportunities. To this end, social workers offer voluntary help to assist
the youths' adjustment into society after their release.
Data were collected on 176 (potential) `youth probation clients'. The
information gathered, concerned the (nature of the) assistance asked for by the
youths, the contents of the help offered and the characteristics of the target
group. The main research question was whether the programme met the
anticipated needs for assistance of the target group.
The research showed that the target group comprised at least 40% of the
total population of the young offenders institution. As far as age, ethnic
background, reason for detention, length of stay, etcetera are concerned, the
`youth probation clients' were comparable to the average population of Dutch
young offenders institutions. A rather unexpected finding however was that
23 % of the youths in this experiment resided illegally in the Netherlands.

The number of youths who accepted the voluntary help-offer of the
programme amounted to 77%. Of these, 48% wanted help in the realms of
school and relationships with parents, help the social workers were able to
offer. While the remaining 29 % also wanted help, it appeared to be impossible
for the social workers to provide the assistance asked for. In nearly all of these
cases it was the illegal residence status of the youths which prevented the social
workers from doing more than visit the youths regularly and inform them of
the (im)possibilities of receiving a valid residence permit.
The assistance offered by the social workers consisted mainly of gathering
and supplying information on e.g. the purpose and contents of the programme,
the problems of the youths, the penal proceedings against the youths, etcetera.
Apart from these contacts with the youths, most social workers contacted the
lawyer and/or the parents of the youths. Contacts with the judiciary or with the
staff of the young offenders institution however were rare.

On average the social workers contacted the youths three times during a 1,5
month period. Five out of ten cases were terminated favourably: aftercare was
guaranteed- a child-protection measure was taken or the youth was referred to
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another appropriate agency -or help was no longer necessary. The remaining
(47%) contacts were mainly terminated due to the youths withdrawing from the
voluntary programme prematurely or because their illegal residence status made
(further) assistance impossible.
One way to enhance the success of the programme might be to have the
social workers report regularly to the judiciary on the course and outcomes of
the programme. This way commitment to the programme is encouraged, which
may reduce the number of drop-outs from the programme and prompt the
juvenile judge to e.g. suspend pre-trial detention sooner. Regular consultation
with the staff of the young offenders institution makes it possible to coordinate
and link the assistance offered by the social workers to the daily programme
in the institution. As far as illegal youths are concerned, more explicit
governmental directives are urgently needed.
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

1989
K1

Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stukexperimenten
L. C.M. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg

K2

Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3

Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M.1. Zeilstra; H. G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer
K5

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

K6

Beschermingsbewind
drs. E.M. Naborn

1990
K7

Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8

Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9

Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbelcontrole

M. Mutsaers; L. Boendermaker
K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wenuners; M. Junger
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E.M. T. Beenakkers
K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure. Evaluatie van een
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B. Wartna; R. Aidala

1992
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Nederlanders
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K22 Hoe worden civiele zaken afgehandeld? Een indruk van de praktijk in
1983 en 1986 op vijf rechtbanken
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