
De

vakopleidingen

van hvb

36 Havenstraat

Resultaten in termen van

justitie

werk en recidive

B.S.J. Wartna

R. Aidala

Wetenschappelijk

Onderzoek- en

Documentatiecentrum

1995



Inhoud

Samenvatting 1

1 Inleiding 3

2 De vakopleidingen 5

3 Het onderzoek 9

4 De deelnemers 11

5 De resultaten 15

5.1 Resultaten direct aansluitend op de vakopleidingen 15

5.2 Resultaten enige tijd na de vakopleidingen 17

5.3 Resultaten op langere termijn 19

5.4 Recidive na de vakopleidingen 23

5.5 Recidive en werk na de vakopleidingen 25

6 Discussie 27

Summary 31

Résumé 33



Samenvatting

Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat te Amsterdam

werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende vakopleidingen gehouden,

bestemd voor gedetineerden aan het eind van hun detentie. In totaal hebben

tot nu toe 56 deelnemers zo'n vakopleiding gevolgd. De eerste drie groepen

deden een opleiding voorjunior roustabout, een soort manusje-van-alles op

een booreiland. De gedetineerden van de laatste twee groepen werden

opgeleid tot industrieel reinigers.

Uniek in de opzet van dit project was dat het volgen van de vakopleidingen

gekoppeld was aan het verkrijgen van een baan. Bij elke vakopleiding was

een aantal werkgevers betrokken die zich vooraf bereid hadden getoond om

na de opleiding een aantal deelnemers die de opleiding met succes hadden

doorlopen, in dienst te nemen. Door het aanbieden van een opleiding èn een

baan hoopt men met het project in de Havenstraat de gedetineerden te be-

hoeden voor een terugval in de criminaliteit.

Om vast te stellen of deze doelstelling werd gehaald, heeft het WODC de deel-

nemers na hun vertrek uit het huis van bewaring gevolgd. Op grond van in-

formatie van de projectleiding en interviews met deelnemers werd nagegaan

hoe hun loopbaan sinds de invrijheidstelling was verlopen. Van de eerste

drie groepen, het gaat hier om 33 personen, werd bovendien de justitiële

documentatie opgevraagd om de recidive, de (eventuele) hernieuwde crimi-

naliteit van de ex-deelnemers, vast te kunnen stellen.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat de helft van de 56 deelnemers direct

aansluitend op de vakopleiding als roustabout of industrieel reiniger bij een

van de betrokken werkgevers kon worden geplaatst. Een aantal deelnemers

verkoos werk in een andere sector. De overigen, 41% van het totaal, bleven

vlak na de opleiding zonder werk. Dit kwam voor een deel doordat de werk-

gevers in weerwil van eerdere toezeggingen de deelnemers uiteindelijk toch

geen werk konden bieden.

Ook op de langere termijn waren de resultaten verdeeld. Tien van de 33 deel-

nemers uit de eerste drie groepen bleken in een periode tot zo'n anderhalf

jaar na de vakopleidingen geruime tijd (vast) werk te hebben gehad. Nog

eens negen hadden in dezelfde periode alleen wisselend en kortdurend werk

gedaan. De overige veertien deelnemers van de vakopleidingen tot roust-

about waren al die tijd zonder of nagenoeg zonder werk gebleven.
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Van de 33 deelnemers hadden er 21 gedurende een periode van gemiddeld

2,5 jaar sinds hun vertrek uit de opleiding één of meer nieuwe delicten ge-

pleegd. Bij deze recidive deden zich wel verschillen voor. De groep die na de

vakopleiding zonder werk was gebleven, had de meeste delicten gepleegd.

Het gemiddelde aantal nieuwe delicten was het kleinst in de groep deel-

nemers die geruime tijd werk hadden gehad. Ook telde deze groep van tien

ex-deelnemers het kleinste aantal recidivisten.

De resultaten die met het project zijn behaald, laten zowel in termen van

werk als in termen van recidive een gemengd beeld zien. De vakopleidingen

in de Havenstraat kenden succesvolle en mislukte deelnemers. Onduidelijk

blijft echter hoe de resultaten moeten worden gewaardeerd. Pas na een ver-

gelijking met soortgelijke projecten kan het succes van dit project op waarde

worden geschat.

Wel is duidelijk geworden dat de toeleiding en bemiddeling van gedetineer-

den naar arbeid veel kàn opleveren. De resultaten van de vakopleidingen in

de Havenstraat tonen aan dat als men erin slaagt de ex-gedetineerden aan

het werk te helpen en te houden, de kans op recidive kleiner is. Het zou daar-

om een goede zaak zijn als justitie, arbeidsvoorzieningen en werkgevers op

alle niveaus zouden samenwerken om de mogelijkheden voor succesvolle

bemiddeling van gedetineerden te vergroten.
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Inleiding

In mei 1991 ging in het huis van bewaring (hvb) Havenstraat te Amsterdam

het zogenaamde junior-roustabout-project van start. Via een korte vakoplei-

ding in de laatste fase van hun vrijheidsstraf werden gedetineerden klaarge-

stoomd voor een startfunctie in de offshore industrie: de roustabout, een

soort manusje-van-alles op een boorplatform in de Noordzee.

De deelnemersgroep telde slechts twaalf gedetineerden. Het lag evenwel in

de bedoeling het aantal projecten uit te breiden. De opleiding tot roustabout

zou de eerste zijn in een reeks van vakopleidingen met als gemeenschappe-

lijke doelstelling: 'de resocialisatie van gedetineerden middels het initiëren

van werkgelegenheidsprojecten met baangarantie'.

De projectleiding vroeg in 1991 het WODC onderzoek te doen naar het ver-

dere verloop van het project. Inzet van het onderzoek was de vraag of boven-

staande doelstelling ook op termijn-nog zou worden gehaald. Het WODC was

bereid het project op enige afstand te volgen en te zijner tijd recidivecijfers

te verzamelen, mits de deelnemersgroep in omvang zou toenemen. Voor-

waarde was dus dat het roustabout-project inderdaad navolging zou krijgen

van andere vakopleidingen met een soortgelijke doelgroep en doelstelling.

Aan deze voorwaarde werd voldaan. Inmiddels zijn er in het hvb Havenstraat

vijf van dit soort van vakopleidingen gegeven. De eerste drie groepen gedeti-

neerden werden opgeleid tot junior roustabout, de laatste twee volgden in

het kader van het zogenaamde retro-project een opleiding tot industrieel

reiniger. Met deze reeks is het totale aantal deelnemers aan de vakopleidin-

gen opgelopen tot 56.

Van de eerste drie groepen zijn intussen officiële recidivegegevens bekend

en daarom leek het ons goed om nu verslag te doen. Evaluatie van het initia-

tief van het hvb Havenstraat is bovendien interessant omdat als uitvloeisel

van de nota 'Werkzame detentie' begin dit jaar een aantal penitentiaire

inrichtingen is aangewezen als pilot-inrichting voor zogenaamde arbeids-

toeleidingsprojecten. Doel van deze projecten is een selectie van gedetineer-

den langs een individueel traject van scholing en bemiddeling aan een baan

te helpen. Ook bij de evaluatie van deze projecten is het WODC betrokken.

De meeste pilot-projecten zijn nog maar net van start gegaan, dus het zal

nog geruime tijd duren voordat over de resultaten van deze projecten gerap-

porteerd kan worden. Waar het hier om gaat, is dat de reeks vakopleidingen
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in hvb Havenstraat beschouwd kan worden als een arbeidstoeleidingsproject

avant-la-lettre. Ook in de Havenstraat volgden de deelnemers een korte

beroepsopleiding en vond er intensieve bemiddeling plaats voor werk. De

nieuwe pilot-projecten zouden veel kunnen leren van de ervaringen die in de

Havenstraat zijn opgedaan en wellicht kan dit verslag daar een bijdrage aan

leveren.

Het onderzoek van het WODC richtte zich op de uitkomsten van het project

ten aanzien van de deelnemers. De resultaten van de vakopleidingen zullen

zowel in termen van werk als in termen van recidive worden nagegaan. De

opbouw van het verslag is als volgt. Allereerst zal een globale uiteenzetting

worden gegeven van de vormgeving en inhoud van de vakopleidingen. Daar-

na staan we kort stil bij de opzet van het onderzoek. Na een beschrijving van

de deelnemersgroep volgt een presentatie van de behaalde resultaten en we

sluiten af met enige conclusies en een discussie.
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De vakopleidingen

Ex-gedetineerden gelden als een groep met geringe kansen op de arbeids-

markt. Vaak gaat het om jeugdigen of jong-volwassenen met een laag oplei-

dingsniveau en met weinig of geen werkervaring. Een groot percentage is

van niet-Nederlandse afkomst en ook het strafblad vormt op zijn zachtst

gezegd geen prae bij het vinden van een baan. De toegang tot de arbeids-

markt wordt door een combinatie van deze en andere factoren bemoeilijkt

en dat heeft in het bijzonder bij deze groep negatieve consequenties. Juist

het ontbreken van regulier werk wordt immers gezien als een factor die de

kans op recidive in belangrijke mate verhoogt.

Het project in hvb Havenstraat is in het leven geroepen om de vicieuze cirkel

waarin ex-gedetineerden zich vaak bevinden, te doorbreken. Men wil het

toekomstperspectief van de deelnemers verbeteren door hen een gerichte

vakopleiding aan te bieden èn een baan. Langs deze weg hoopt men hen te

behoeden voor een terugval in de criminaliteit.

De eerste initiatieven tot het project mondden uit in een samenwerkings-

verband tussen een team van medewerkers van hvb Havenstraat aangevuld

met een extern adviseur, de Stichting Werkgelegenheid Amsterdam (SWA,

later de organisatie voor Scholing, Werk en Advies) en een wisselende groep

van werkgevers.

De financiering van het project varieerde. In het begin was er een startsubsi-

die uit het Onderzoeks- en Ontwikkelingsfonds van het uitzendbureau Start

en een eenmalige bijdrage van het ministerie van Justitie. Voor de eerste drie

opleidingen verschafte daarnaast het arbeidsbureau de nodige gelden. De

twee Retro-projecten werden gefinancierd via de SWA uit de Horizon-rege-

ling van het Europees Sociaal Fonds.

Drie zaken waren kenmerkend voor de reeks vakopleidingen in hvb Haven-

straat: de inhoud, hun korte duur en de koppeling tussen opleiding en werk.

Een cursus 'manusje-van-alles op een booreiland' is geen alledaagse zaak.

Toch is de keuze om over te gaan tot opleidingen voor roustabout en indu-

strieel reiniger weloverwogen gedaan. Er bleek in de offshore industrie inder-

tijd dringend behoefte te bestaan aan gekwalificeerde roustabouts. De werk-

gevers zelf hadden moeite voldoende mensen voor dit werk aan te trekken.

Contacten tussen de SWA en medewerkers binnen de inrichting leidden tot

het idee een groep gedetineerden voor dit werk geschikt te maken.
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Een bijkomend motief was dat het werk goed zou aansluiten bij de belevings-

wereld van de kandidaten uit de doelgroep. Het werken op een boorplatform

staat bekend als avontuurlijk en dat geldt - in mindere mate - ook voor het

werken als industrieel reiniger. In beide gevallen worden er lange uren ge-

maakt. Zo is men in de offshore gewoon te werken in shifts van twee weken

waarin men elke dag twaalf uur aan een stuk actief is. In beide gevallen is het

werk fysiek zeer zwaar en vies, maar daar staat tegenover dat het goed be-

taalt. De projectleiding verwachtte daarom veel belangstelling van de kant

van gedetineerden.

Een ander kenmerk van de vakopleidingen was hun korte duur. De opleiding

tot roustabout nam in totaal slechts zeven weken in beslag. De eerste zes

weken vonden plaats binnen de muren van hvb Havenstraat. De deelnemers

werden ondergebracht in een aparte afdeling binnen het huis van bewaring,

afgezonderd van de andere gedetineerden. In een speciale lesruimte volgden

zij tijdens de reguliere arbeidsuren de theorielessen. De inhoud van de cur-

sus was gebaseerd op een programma dat in een eerder stadium door de SWA

was ontwikkeld. De lessen werden gegeven door docenten van binnen en

buiten de inrichting. Voorts was er ruimte ingebouwd voor teamsport,

krachttraining, sollicitatietraining en het doen van 'huiswerk'. De zevende

week van de opleiding stond in het teken van veiligheidstraining. Deze vond

buiten de inrichting plaats op een boot die werd aangelegd in Den Helder en

Lelystad.

De retro-opleidingen waren gericht op werk in de branche van de industrië-

le reiniging. De naam retro staat voor REhabilitation through TRaining in

Offshore industries en is enigszins misleidend omdat de meeste werkzaam-

heden in de industriële reiniging onshore plaatsvinden. Men moet hier den-

ken aan het schoonmaken van olietanks en laadruimen van schepen (het

oude 'classificeerders'-werk), maar ook aan het verwijderen van asbest.

De vakopleidingen tot industrieel reiniger waren grotendeels opgezet vol-

gens dezelfde formule als de opleiding tot roustabout. Wel hadden ze uiter-

aard een andere inhoud en het interne gedeelte duurde nu vijf weken in

plaats van zes. Een ander verschil met de opleiding tot roustabout was dat

de retro-opleidingen modulair waren opgebouwd. De lessen in zaken als

procestechniek, asbestverwijdering en hoge-drukreinigen leidden bij goed

gevolg tot deelcertificaten. Zo werden de deelnemers in staat gesteld diplo-

ma's te halen die ook in andere bedrijfssectoren bruikbaar zijn.

Het derde kenmerk van de vakopleidingen in hvb Havenstraat was de koppe-

ling tussen opleiding en betaald werk. De contacten met verschillende werk-
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Tabel 1: Overzicht vakopleidingen hvb Havenstraat

vakopleiding periode duur in weken aantal deelnemers

groep 1 junior roustabout mei/juni 1991 7 12

groep 2 junior roustabout dec./jan. 1992 7 10

groep 3 junior roustabout mrt./apr. 1993 7 11

groep 4 industrieel reiniger juli/aug. 1994 6 10

groep 5 industrieel reiniger nov./dec. 1994 6 13

totaal 56

gevers werden in een vroeg stadium gelegd. De betrokkenheid van bedrijven

in de desbetreffende branches leidde niet alleen tot afstemming van de cur-

susinhoud en het leveren van docenten en lesmateriaal, maar ook tot een

intentieverklaring van de kant van de werkgevers om de deelnemers na de

opleiding in dienst te nemen. Deze 'baangarantie' kwam in de loop van het

project weliswaar onder druk te staan, waarover later meer, maar het streven

daartoe bleef tot de essentie van het project behoren.

De doelgroep van de vakopleidingen in hvb Havenstraat was niet strikt gede-

finieerd. Voorafgaand aan de vijf opleidingen werden vier selectiecriteria

genoemd. Het meest exclusieve criterium was de expiratiedatum; het ontslag

uit de inrichting diende te vallen in de periode waarin de opleiding gegeven

werd. Als leeftijdsgrenzen werden 18 en 35 jaar gehanteerd. Voorts moesten

kandidaten de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een

verblijfsvergunning en ten slotte dienden zij belangstelling voor techniek te

hebben. De strafduur werd niet genoemd als selectiecriterium. Regelmatig

soft- of harddruggebruik vormde de enige contra-indicatie voor deelname.

Zoals gezegd, vonden er in hvb Havenstraat sinds 1991 vijf korte vakopleidin-

gen plaats. In tabel 1 staat weergegeven wanneer zij werden gehouden.

Tevens worden de duur en het aantal deelnemers van elke opleiding vermeld.
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Het onderzoek

Het onderzoek van het WODC naar de resultaten van de vakopleidingen in

hvb Havenstraat is een typische produktevaluatie. Het concentreert zich op

de resultaten die zijn behaald ten aanzien van de deelnemers. Kwesties die

thuishoren in een procesevaluatie, zoals de vormgeving en inhoud van het

project, de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden en de condities waar-

onder het project heeft gefunctioneerd of heeft moeten functioneren, komen

in dit verslag alleen aan de orde als de resultaten ten aanzien van de deel-

nemers daartoe aanleiding geven.

Hiermee is niet gezegd dat een procesevaluatie van de vakopleidingen niet

van belang zou zijn. Integendeel, de wijze waarop een project verloopt, is

medebepalend voor de behaalde resultaten. Een procesevaluatie kan zicht

bieden op knelpunten die zich hebben voorgedaan en wellicht aanwijzingen

opleveren om deze in de toekomst te voorkomen. Het WODC heeft het pro-

ject in de Havenstraat echter slechts op afstand gevolgd. Ons zicht op het

verloop van het project is niet volledig en uitspraken daarover zijn daarom

minder op hun plaats.

De resultaten van het project ten aanzien van de deelnemers staan in dit ver-

slag dus centraal. Met het onderzoek willen we nagaan of de doelstelling van

het project, de resocialisatie van haar deelnemers, gehaald werd. Om dit vast

te kunnen stellen, hebben we vanaf juni 1991 tot december 1994 gegevens

verzameld over de deelnemers aan de vijf vakopleidingen. De gegevensverza-

meling is als volgt verlopen.

1 In de eerste plaats werd rond de start van de vijf vakopleidingen informatie

ingewonnen over de cursus en werden er uit de administratie van de

inrichting gegevens overgenomen met betrekking tot de achtergronden

van de deelnemers. Dit om een beeld te kunnen vormen enerzijds van

de opzet en inhoud van de betreffende vakopleiding en anderzijds van

de geselecteerde groep gedetineerden.

2 Daarnaast werd er op gezette tijden in de periode na elke opleiding bij de

projectleiding geïnformeerd naar de wederwaardigheden van de ex-deel-

nemers. Zo bleven we na hun vertrek uit het project op de hoogte van

hun werk- en leefsituatie en konden we nagaan in hoeverre het project

daarop invloed had gehad.

3 In het najaar van 1994 werd vervolgens de justitiële documentatie van de
ex-deelnemers opgevraagd. Aan de hand hiervan konden we de eventu-
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ele recidive na afloop van de vakopleiding vaststellen. Dit geldt overi-

gens alleen voor de deelnemers aan de drie opleidingen tot roustabout.

De twee Retro-opleidingen zijn in 1994 afgesloten en het was derhalve

weinig zinvol om ook van deze deelnemers de justitiële documentatie

op te vragen.

4 In december 1994 ten slotte vonden tien interviews plaats met ex-deelne-

mers. Wij hebben hun gevraagd terug te kijken op de opleiding en een

beeld te schetsen van de periode daarna. Zo verkregen wij ook vanuit

het eigen perspectief van de ex-deelnemers zicht op hun 'loopbaan' na

het volgen van de vakopleiding in hvb Havenstraat.

Op basis van de verzamelde gegevens kan een beeld worden gevormd van

de resultaten van het project. Dat doen we enerzijds door een overzicht te

geven van de werkomstandigheden van de deelnemers na hun vertrek uit het

project en anderzijds door het presenteren van recidivecijfers. Zo kan wor-

den nagegaan in hoeverre de resocialisatie van de deelnemers is geslaagd,

waarbij resocialisatie dus wordt opgevat als een combinatie van het hebben

van betaald werk en het uitblijven van hernieuwde criminaliteit in de perio-

de na het volgen van de vakopleiding in hvb Havenstraat.

Voordat we ingaan op de resultaten, geven we eerst een beschrijving van de

deelnemersgroep.
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De deelnemers

Op basis van een aantal achtergrondkenmerken zullen we nu een beschrij-

ving geven van de deelnemersgroep. Allereerst gaan we aan de hand van de

leeftijd, de etniciteit, het opleidingsniveau en de werkervaring van de deel-

nemers na in hoeverre zij beantwoorden aan het beeld dat men vooraf van

de doelgroep had. Daarna gaan we in op de aanwezigheid van verslavings-

problematiek en een aantal strafrechtelijke gegevens. Ten slotte staan we stil

bij de herkomstinrichtingen, de inrichtingen van waaruit de deelnemers

werden geselecteerd.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was ruim 24 jaar. Een derde van

de groep van 56 was op het moment van de cursus niet ouder dan 21 jaar, ter-

wijl vijf deelnemers de dertig waren gepasseerd.

Een groot deel van de cursisten was van allochtone afkomst. Binnen de vijf

groepen schommelde het percentage allochtonen tussen de 40 en 75. In to-

taal hadden 32 deelnemers een niet-Nederlandse etniciteit. Elf deelnemers

waren van Surinaamse afkomst, zes waren Antilliaans of Arubaans, zes

waren Marokkaans en twee deelnemers waren Turks. De etniciteit van de

overige zeven liep verder uiteen.

Het opleidingsniveau van de deelnemers bleek inderdaad laag te zijn. Zes-

entwintig deelnemers (46%) haalden ooit een lbo-diploma, meestal in een

technische richting. Negen hadden de mavo afgerond, terwijl volgens onze

gegevens vier een nog hogere opleiding hadden gevolgd (mts, havo en één

deelnemer het vwo). Zeventien deelnemers waren er niet in geslaagd een

algemene schoolopleiding (meestal lts of mavo) af te maken. Onder hen

bevonden zich vier deelnemers die in de tussentijd wel vakdiploma's (voor

schilderen, lassen of de horeca) hadden weten te halen.

Ook qua werkervaring voldeed de deelnemersgroep aan de gestelde verwach-

tingen. Op de eerste plaats blijkt uit de verzamelde gegevens dat 35 deelne-

mers (63%) geen werk had in de periode direct voorafgaand aan de (laatste)

detentie. Op de tweede plaats bleek dat 10 deelnemers helemaal geen werk-

ervaring hadden. Een grote groep van 24 deelnemers had wel enige ervaring,

maar was niet verder gekomen dan (een aaneenschakeling van) kortdurende

baantjes en wat'klussen. De overigen, we spreken over 22 deelnemers, had-

den wel ooit redelijk langdurig, regulier werk gehad.
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Een ander aspect dat is nagegaan, is verslavingsproblematiek. Uit de admini-

stratie van de inrichting blijkt dat 9 van de 56 deelnemers bij binnenkomst

werden aangemerkt als verslaafd aan harddrugs. Vier deelnemers waren gok-

verslaafd, 5 stonden te boek als verslaafd aan softdrugs en 1 aan alcohol. Bij

37 deelnemers (66%) was er volgens dezelfde gegevens geen sprake van ver-

slavingsproblematiek. Op zich vormde een verslavingsachtergrond geen

beletsel voor deelname aan het project. Zoals we gezien hebben, gold regel-

matig druggebruik als een contra-indicatie voor de deelname aan de vakop-

leidingen. Het feitelijke gebruik van soft- of harddrugs zou in verband met de

strenge veiligheidseisen rondom het werk waarvoor men werd opgeleid en

het fysieke karakter ervan, succesvolle deelname aan het project in de weg

staan. Kennelijk hebben degenen die als drugverslaafd bekend stonden, de

projectleiding ervan kunnen overtuigen dat hun verslaving inmiddels achter

de rug was dan wel afdoende onder controle was gebracht.

Van de 56 deelnemers waren er 20 veroordeeld wegens een vermogensdelict.

In 32 gevallen (57%) was het delicttype'geweld' of 'vermogen met geweld'.

Drie deelnemers waren gedetineerd na overtreding van de Opiumwet, één

deelnemer was een zedendelinquent.

De strafmaat die was opgelegd bij deze uitgangsdelicten varieerde sterk. Het

minimum dat wij aantroffen was 3 maanden onvoorwaardelijk, de langste

straf bedroeg 36 maanden onvoorwaardelijk. De gemiddelde strafduur over

de totale deelnemersgroep was iets meer dan 14 maanden. Globaal gespro-

ken nam de gemiddelde strafduur in de loop van de tijd echter toe. Dat blijkt

uit tabel 2, waarin ook een onderverdeling van de strafduur is gemaakt in

een aantal categorieën. Met uitzondering van de vijfde groep neemt de

gemiddelde strafduur van de deelnemers steeds toe. In tabel 2 is voorts goed

te zien hoe de samenstelling van de groepen qua strafduur verschuift in de

richting van de hogere categorieën.'

Ook op grond van het aantal deelnemers dat ooit eerder tot een onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf was veroordeeld, valt af te leiden dat bij de latere vak-

opleidingen zwaardere delinquenten werden geselecteerd. Voor 5 van de 12

deelnemers uit groep 1 was de huidige detentie niet de eerste. Het aandeel

van de recidivisten groeit vervolgens gestaag, in de laatste groep waren nog

slechts twee first offenders te vinden.

1 XZ=14,67 bij 8 df's; p<0,10.
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Tabel 2: Strafduur in maanden

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

totaal

13

gemiddeld 3-6 7-15 16-36 totaal

9,3 6 5 1 12

10,4 4 5 1 10

16,8 2 3 6 11

19,5 2 2 6 10

14,6 1 5 7 13

14,1 15 20 21 56

Het laatste aspect dat we bespreken voordat we overgaan tot de resultaten, is

de herkomstinrichtingvan deze deelnemers. Oorspronkelijk lag het in de

bedoeling de kandidaten te werven uit de eigen populatie van hvb Haven-

straat, maar dat bleek al snel niet haalbaar. Vanaf de tweede groep was het

merendeel van de deelnemers aan de vakopleidingen afkomstig uit andere

inrichtingen.

Deze deelnemers werden niet alleen overgeplaatst vanuit andere hvb's. Uit

tabel 3 blijkt dat ook (jeugd)gevangenissen en inrichtingen met een half-

open karakter steeds vaker deelnemers leverden.2

Dat gedetineerden vanuit een gevangenis of een half-open inrichting (HOI)

werden overgeplaatst naar een hvb om daar de laatste fase van hun detentie

door te brengen, is op zich opmerkelijk. Normaal gesproken verhuist een

(langgestrafte) gedetineerde na zijn verblijf in een hvb naar een gesloten

gevangenis om enige tijd daarna overgeplaatst te worden naar een HOI, een

penitentiaire open inrichting (POI) of een inrichting voor dagdetentie. Deze

'detentiefasering' is bedoeld de gedetineerde vooruitlopend op zijn invrij-

heidstelling te laten wennen aan meer vrijheden en bewegingsruimte. De

regimes van de verschillende inrichtingen zijn daarop ingesteld. De deelne-

mers van de vakopleidingen afkomstig uit een gevangenis of een HOI werden

qua regimevoering in feite teruggeplaatst. Toch bepaalden deze inrichtingen,

zo blijkt uit tabel 3, gezamenlijk meer dan de helft (54%) van het aanbod van

deelnemers.

Wat uit de cijfers van tabel 3 niet blijkt, maar al even opmerkelijk is, is dat

deelname aan de vakopleidingen in hvb Havenstraat in toenemende mate

2 Waarmee tegelijk een verklaring is gevonden voor de oplopende strafduur van de deelnemers.
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Tabel 3:

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

totaal

14

Herkomstinrichting deelnemers vakopleidingen

hvb Havenstraat ander hvb gevangenis HOI totaal

7 5 0 0 12

1 2 0 7 10

0 2 5 4 11
0 3 4 3 10

2 4 2 5 13

10 16 11 19 56

plaatsvond als een 'invulling' van een ander speciaal project of een andere

executiemodaliteit. Zo waren er vier deelnemers (twee in groep 4 en twee in

groep 5) afkomstig uit de jeugdwerkinrichting (JWI). De vakopleiding vormde

voor hen onderdeel van de zogenaamde bovenbouw van de 1W1.3 Twee deel-

nemers van de vijfde groep die afkomstig waren uit het penitentiair trainings-

kamp De Corridor, waren deelnemers aan het arbeidstoeleidingsproject'Bin-

nenste Buiten'.4 Verder volgde nog een deelnemer uit groep 4 de vakoplei-

ding in de Havenstraat in het kader van een plaatsing in een POI. En ten slot-

te was er een deelnemer uit groep 5 die behoorde tot de dagdetentiegroep

van Het Keern in Hoorn. Deze jongen meldde zich elke morgen op eigen ge-

legenheid aan de poort van het hvb in Amsterdam. De maaltijden gebruikte

hij 's middags en soms 's avonds op de cel van een medecursist.

3 Een plaatsing in de JWI (de'kampementen' waar ex-premier Lubbers ooit over sprak) duurt

vijftien maanden. De 'onderbouw' vindt plaats in Veenhuizen, duurt zes maanden en staat in

het teken van arbeidsgewenning. De deelnemers werken in de bossen rond de Inrichting. In de

'bovenbouw', in Hoorn, Rotterdam of Almelo, staat arbeidstoeleiding centraal. De deelnemers

worden geschoold of volgen werkstages. De bedoeling is om hen in de derde, extramurale, fase

van arbeidsinpassing een baan of een reguliere opleiding te bezorgen.

4 'Binnenste Buiten' Is zo'n pilot-project voor arbeidstoeleiding waar in de inleiding van dit ver-
slag melding van werd gemaakt. Het loopt sinds januari 1994 en richt haar pijlen op jongvolwas-

sen detentiefaseerders en zelfmelders die minstens drie maanden in De Corridor verblijven.
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De resultaten

De resultaten van het project zullen worden besproken in termen van de

werksituatie en de (eventuele) recidive van de deelnemers na hun vertrek uit

het project. Alleen van de eerste drie groepen, de roustabout-opleidingen,

zijn recidivecijfers verzameld. De retro-opleidingen werden in 1994 gehou-

den. Er is nog onvoldoende tijd verstreken om een goed beeld te krijgen van

de hernieuwde - officieel geregistreerde - criminaliteit van deze twee groe-

pen.

Periodiek werd geïnformeerd naar de werksituatie van alle 56 deelnemers.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dit via de respectievelijke werkgevers

te doen, maar dat bleek onmogelijk. In veel gevallen wisselden de werkgevers

elkaar snel af. Bovendien weerhield respect voor de privacy van de deel-

nemers ons om met hun werkgevers in contact te treden. Vaak was namelijk

niet iedereen in het desbetreffende bedrijf op de hoogte van het strafrechte-

lijk verleden van de deelnemer.

De gegevens met betrekking tot de werksituatie van de ex-deelnemers zijn

daarom afkomstig van de projectleiding. Op gezette tijden werd geïnfor-

meerd of de ex-deelnemers van de verschillende groepen nog werkzaam

waren en hoe het hen in het algemeen verging. Bovendien hebben we in het

najaar van 1994 tien ex-deelnemers uit de eerste drie groepen geïnterviewd.

Ook deze informatie is in het onderstaande verwerkt.

De resultaten zullen per groep worden besproken en in drie fasen worden

gepresenteerd: direct aansluitend op de opleiding, tot drie maanden daarna

en - voor de eerste drie groepen - tot zo'n anderhalf jaar na de opleiding. Na

de resultaten op het gebied van werk worden de recidivecijfers behandeld en

ten slotte worden beide typen van gegevens in relatie tot elkaar besproken.

5.1 Resultaten direct aansluitend op de vakopleidingen

De eerste vakopleiding voor junior roustabout werd in juni 1991 afgerond.

De groep telde twaalf deelnemers. Drie deelnemers haakten vroegtijdig af.

Twee van hen pleegden een delict tijdens hun reguliere verlof en werden

daarom ingerekend. Eén deelnemer ontvluchtte tijdens de externe week. Een

andere deelnemer dook na de afsluiting van deze laatste week onder in ver-

band met nog openstaande zaken. Deze deelnemer besloot overigens te gaan

werken als vorkheftruckchauffeur bij zijn oude werkgever. De overige acht
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deelnemers werden - zoals de bedoeling was - aansluitend op de opleiding

als roustabout tewerkgesteld op een boorplatform.

De tien deelnemers uit de tweede groep doorliepen de opleiding van januari

1992, allen met goed gevolg. Zij konden direct aansluitend allemaal terecht

bij werkgevers actief in de offshore industrie, zij het dat drie deelnemers in

eerste instantie werkzaamheden onshore kregen.

Bij de derde groep kon de garantie op een baan na afloop van de opleiding

niet worden waargemaakt. Het pijnlijke was dat deze derde vakopleiding,

met elf deelnemers, op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken werkgevers

was gestart, in maart 1993. Nog tijdens de cursus ging evenwel een groot aan-

tal booreilanden failliet. De werkgevers konden plotseling geen werknemers

meer plaatsen. Het hoogst haalbare dat men de deelnemers kon bieden was

een onbetaalde stage van twee weken. Sommige deelnemers hebben daarna

nog een shift gedraaid, maar ook dit werk werd niet betaald. De projectlei-

ding heeft toen van alles geprobeerd om de opgeleide jongens elders onder

te brengen. Dat lukte gedeeltelijk, maar daarover later meer. Vaststaat dat

niemand van de elf deelnemers uit deze groep direct aansluitend op de oplei-

ding betaald werk had, vast noch tijdelijk. Eén deelnemer uit deze groep ver-

dween nog voor de stages uit het zicht van de projectleiding.

De malaise in de offshore was een van de redenen om uit te kijken naar een

andere branche. Een aantal van de eerder betrokken bedrijven had de werk-

zaamheden inmiddels verlegd van offshore naar onshore, dat wil zeggen in

en om de havens van met name Amsterdam en Rotterdam. Zo werd het idee

geboren om gedetineerden op te leiden tot industrieel reinigers. Intussen

was men ook wat voorzichtiger geworden. In de aanloop van het eerste retro-

project, dat in juli 1994 van start ging sprak men niet langer van een baanga-

rantie maar van 'uitzicht op een baan'. Om de deelnemers breder inzetbaar te

maken, ging men bovendien werken met deelcertificaten, erkende vakdiplo-

ma's, die ook in andere bedrijfstakken geldig zijn.

Na afloop van de eerste retro-opleiding konden vijf van de tien jongens uit

deze vierde groep aan de slag als industrieel reiniger, direct bij een bedrijf

dan wel via een in dit werk gespecialiseerd uitzendbureau. Van de overige vijf

vonden er vier ander werk. Eén jongen kon wel worden geplaatst bij een van

de betrokken bedrijven, maar dan als proces-operator. Een ander ging wer-

ken op een camping in Frankrijk. Twee jongens hadden nog enige tijd te gaan

in het kader van een JWI-plaatsing. Een van hen ging als matroos op een boot

werken, de ander hervatte de lasopleiding die hij al eerder in de JWI was ge-
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Tabel 4: Aard van het werk direct aansluitend op de vakopleidingen

17

ra ir ander werk geen werk onbekend totaal

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

totaal

8 - 1 - 3 12

10 - - - 10

- - - 10 1 11

- 5 4 1 10

- 4 1 7 1 13

18 9 6 17 6 56

ra = roustabout

Ir = Industrieel reiniger

start. De laatste deelnemer uit deze groep verdween direct na de opleiding

uit zicht. Naar verluidt vestigde hij zich als souteneur in Parijs.

In december 1994 werd het tweede retro-project, de vijfde vakopleiding in de

reeks, afgesloten. Maar liefst dertien gedetineerden volgden deze opleiding

tot industrieel reiniger. Dit project ging van start in de wetenschap dat het

moeilijk zou worden om de deelnemers na afloop bij werkgevers te plaatsen.

Ook de industriële reiniging is een branche waarin het aanbod van werk

seizoenafhankelijk is. De laatste en eerste maanden van het jaar zijn, vaak

ook vanwege de weersomstandigheden, een `slappe' tijd. Het vooruitzicht op

werk voor deze groep was dus niet optimaal. Wel was de projectleiding erin

geslaagd de SWA garant te stellen voor een aanvullende uitkering ingeval een

deelnemer niet direct bij een werkgever terechtkon.

Vier van de dertien deelnemers bleken onmiddellijk na de opleiding als indu-

strieel reiniger aan de slag te kunnen. Eén deelnemer verkoos zijn oude baan

in een groenteveiling. Nog één moest terugkeren naar de onderbouw van de

JWI in Veenhuizen. Voor de andere zeven deelnemers aan deze vijfde vakop-

leiding was er op dat moment nog geen werk gevonden.

In tabel 4 zijnde resultaten over de vijf groepen deelnemers aan de vakoplei-

dingen nog eens samengevat. In de categorie `ander werk' is ook studie of

opleiding ondergebracht.

5.2 Resultaten enige tijd na de vakopleidingen

We hebben gezien dat een aantal deelnemers, vooral uit de groepen 3 en 5,

direct na de opleiding zonder werk bleef. Na hun vertrek uit de inrichting
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werden verwoede pogingen gedaan deze deelnemers alsnog aan een baan te

helpen. Ook degenen die wel werk hadden gevonden, als roustabout, indu-

strieel.reiniger of anderszins, werden na hun invrijheidstelling nog intensief

begeleid. Veel van het aangenomen werk droeg namelijk een tijdelijk karak-

ter. Vooral in de offshore industrie is dat overigens niet ongebruikelijk, maar

als het gaat om het vasthouden van werk is het wel een extra afbreukrisico.

De begeleiding van de deelnemers hield dus niet op bij hun vertrek uit de in-

richting. De - informele - nazorg richtte zich op tal van problemen. De pro-

jectleiding bood in voorkomende gevallen hulp en advies bij zaken als

schuldsanering, huisvesting, administratieve zaken en zelfs bij de invulling

van alternatieve sancties. Maar de hoofdzaak bleef toch bemiddeling voor

werk.

Door na te gaan in welke omstandigheden de ex-deelnemers zich één tot

drie maanden na hun vertrek uit het project bevonden, konden we vaststel-

len of de deelnemers die eerder zonder werk waren gebleven, alsnog een

baan hadden weten te bemachtigen en of de deelnemers die wel konden

worden geplaatst, erin geslaagd waren hun baan te behouden.

Van de acht deelnemers uit groep 1 die na de opleiding als roustabout te

werk waren gesteld, waren er na ongeveer drie maanden nog zes als zodanig

actief. Eén jongen was overgestapt naar een `tank cleaning'-bedrijf en was

dus nu industrieel reiniger. Een ander hield het voor het einde van zijn twee-

de shift voor gezien. Hij viel vervolgens terug in het drugcircuit. De deelne-

mer die als vorkheftruckchauffeur was gaan werken, pleegde een delict en

werd gedetineerd. Met de drie `vluchters' uit deze groep was het contact ver-

broken, van een van hen weten we via een interview dat hij al snel na de op-

leiding in de drughandel verzeild raakte.

Bij groep 2 was de uitval groter. Na drie maanden hadden nog maar twee van

de tien ex-deelnemers een baan als roustabout. Eén van de tien werd, na

enige tijd werkloos te zijn geweest, industrieel reiniger. De zeven anderen

hielden het werk als roustabout niet lang vol (in elk geval niet langer dan

twee maanden). Een van hen ontving inmiddels een uitkering en werkte ook

in een coffeeshop. Twee jongens belandden in de ziektewet. De vier anderen

verzeilden snel in het drugmilieu en het criminele circuit.

De projectleiding was er na de opleiding alsnog in geslaagd voor zeven van

de elf leden van groep 3 werk te vinden. Zo'n drie maanden na afloop werk-

ten er twee als roustabout en één als industrieel reiniger. Vier anderen had-

den rond die periode overwegend kortdurende baantjes in andere sectoren.
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Tabel 5: Aard van het werk 1 tot 3 maanden na de vakopleidingen

19

ra ir ander werk geen werk totaal'

groep 1

groep 2

groep 3

,groep 4

groep 5

totaal

6 1 - 3 10

2 1 1 6 10

2 1 4 3 10

- 4 3 3 10

- 6 1 6 13

10 13 9 21 53

De totalen zijn aangepast; ex-deelnemers van wie niets bekend was, zijn niet Inbegrepen.

De 'gevluchte' deelnemer bleek vast te zitten. Met een andere jongen was er

geen contact meer. De overige drie hadden na drie maanden nog steeds geen

werk.

Van groep 4 waren vijf deelnemers direct na hun opleiding als industrieel rei-

niger begonnen. Vier van hen waren 1 tot 3 maanden nog als zodanig actief.

De vijfde hield het namelijk na twee weken voor gezien en had sindsdien een

aantal kortdurende baantjes gehad. Nog twee anderen hadden op dat mo-

ment ander 'werkt De één volgde nog steeds een lasopleiding en de ander

was teruggekeerd uit Frankrijk en deed uiteenlopend tijdelijk werk. De drie

overigen uit deze groep waren werkloos.

Van groep 5 zijn er alleen gegevens beschikbaar over de situatie kort na de

opleiding. Na één maand was het aantal actieve industrieel reinigers opgelo-

pen van vier naar zes. Eén deelnemer had na vele sollicitaties werk gevonden

bij een soort plantsoenendienst. De zes anderen werkten na een maand nog

steeds niet. Drie van hen hadden evenwel nog sollicitaties lopen bij reini-

gingsbedrijven. Van één bestond het vermoeden dat hij in de drughandel te-

recht was gekomen, van een ander werd gezegd dat hij opnieuw zijn bestaan

als junkie had opgepakt en de laatste moest, alvorens hij bemiddeld zou kun-

nen worden vanwege zijn JWI-plaatsing, eerst een agressietherapie volgen.

De besproken resultaten zijn in tabel 5 op een rijtje gezet.

5.3 Resultaten op langere termijn

Nu we de resultaten aansluitend op de vakopleidingen en die van enige

maanden daarna hebben besproken, richten we de aandacht op de uitkom-

sten op langere termijn, om een beeld te krijgen van het verdere verloop van

de carrières van de betrokkenen. Van de eerste twee groepen zijn gegevens
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bekend tot twee jaar na het volgen van de vakopleiding, maar wij kiezen voor

een periode van omstreeks achttien maanden omdat we dan ook de resulta-

ten van groep 3 in de beschouwingen kunnen betrekken.

Bij de vorige peiling waren er van groep 1 nog zes jongens als roustabout ac-

tief. Zo'n anderhalf jaar na de vakopleiding waren dat er nog twee. Deze twee

kwamen al snel na de opleiding in vaste dienst en hadden dit werk al die tijd

volgehouden. Van de vier anderen die geruime tijd als roustabout hadden

gewerkt, hadden twee inmiddels ander werk; één had zijn vast dienstverband

omgeruild voor een baan als industrieel reiniger, de ander had besloten een

eigen bedrijfje te starten (overigens bleek dit later een hennepkwekerij te

zijn, maar dat was op dat moment niet bekend).

Twee voormalige roustabouts waren nu zonder werk. Eén was ontslagen, de

ander was nadat bij hem aids was geconstateerd, teruggegaan op het crimi-

nele pad. Eén deelnemer uit groep 1 was nog steeds actief als industrieel rei-

niger. Van de drie deelnemers die bij de vorige peiling werkloos waren, had

één het drugmilieu waarin hij terecht was gekomen, de rug toegekeerd. Hij

werkte inmiddels in een metaalbedrijf. De andere twee zaten vast.

Anderhalf jaar na de opleiding was er van de tien deelnemers van groep 2

nog slechts één jongen actief als roustábout. Een deelnemer die geruime tijd

als roustabout bij buitenlandse bedrijven had gewerkt, kreeg ruzie op de

werkplek en werd ontslagen. Ook degene die als industrieel reiniger een

baan had gekregen, was nu werkloos. Hij werd ontslagen mede in verband

met problemen rond zijn gokverslaving. De jongen die eerder werkte in een

coffeeshop, had inmiddels werk gevonden in een landbouwfabriek. De overi-

ge zes deelnemers uit deze groep waren anderhalf jaar na hun opleiding ook

zonder werk. Minstens drie van hen kampten met verslavingsproblemen en

vier van hen waren actief in het criminele circuit.

Twee deelnemers uit groep 3 werkten anderhalf jaar na de opleiding nog

steeds als roustabout. Een jongen die voorheen enkele baantjes had gehad

was een hbo-studie gaan doen en solliciteerde later met succes bij uitzend-

bureau Start. Hij ging daar werken als intercedent. De deelnemer die enige

tijd als industrieel reiniger had gewerkt, was inmiddels werkloos. Hij gebruik-

te harddrugs, kwam regelmatig in contact met de politie en zou nu worden

opgenomen in een ontwenningskliniek. De andere zes deelnemers uit deze

groep waren eveneens werkloos. Drie van hen, allen harddrugverslaafd,

waren weer gedetineerd (geweest).

De resultaten voor de drie groepen na anderhalf jaar zien we terug in tabel 6.

Een vergelijking van de cijfers uit de tabellen 4, 5 en 6 maakt duidelijk dat als
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Tabel 6: Aard van het werk anderhalf jaar na de vakopleidingen

ra ir ander werk geen werk totaal

groep 1 2 2 2 4 10

groep 2 1 - 1 8 10

groep 3 2 - 1 7 10

totaal 5 2 4 19 30

het gaat om werk, met groep 1 de beste resultaten zijn behaald. Van de deel-

nemers die lange tijd actief waren als roustabout of industrieel reiniger, wa-

ren de meeste afkomstig uit groep 1. Ook het verloop of de uitval, dat wil zeg-

gen het aantal deelnemers dat in de loop van de tijd werkloos is geworden, is

in deze groep het kleinst. De uitval onder deelnemers van de groepen 2 en 3

is duidelijker groter. Groep 2 die met volledige werkgelegenheid begon,

scoort het laagst. Een groot deel van het verloop van deelnemers vindt bij

deze groep namelijk plaats binnen de eerste drie maanden na de vakoplei-

ding. Na drie maanden zijn al zes van de tien deelnemers werkloos. Bij groep

3 treedt het verloop later op.

Hoe moeten de resultaten van de vakopleidingen van hvb Havenstraat meer

in het algemeen worden geïnterpreteerd? We beschikken niet over vergelij-

kingsmateriaal, dus een oordeel is moeilijk te geven. Op het eerste gezicht

lijkt het verloop onder de deelnemers vrij groot te zijn, maar hoe ligt dat bij

elke andere, willekeurige selectie van ex-gedetineerden of een anderszins

kansarme groep? Met andere woorden, men moet zich realiseren om welke

doelgroep het hier gaat. Moeilijk plaatsbare kandidaten aan een baan helpen

is één ding, hen aan het werk houden blijkt vaak minstens zo lastig. Boven-

dien lijken de resultaten te zijn beïnvloed door economische omstandig-

heden. Tijdens de looptijd van het project ging een aantal booreilanden

failliet en verminderde de kansen op werk voor de deelnemers.

Aan de andere kant echter is het de vraag in hoeverre men bij de beoordeling

van het project rekening moet houden met de genoemde factoren. Het pro-

ject was er juist op gericht de kansen van moeilijk plaatsbaren op een krappe

arbeidsmarkt te vergroten en het is een economisch feit dat op een krappe

arbeidsmarkt bedrijven failliet gaan. Anders gezegd, als een project zich

voorneemt om wat aan de omstandigheden te doen, dan mogen die omstan-

digheden niet als excuus gelden als succes uitblijft.
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Tabel 7: Werktotiweejaarnadevakopleidingen,in%

periode groep n ra/ir ander werk geen werk

+ 0 maanden 1 t/ni 5 56 48 11 41

+ 3 maanden 1 t/ni 5 53 43 19 38

+18 maanden 1 t/ni 3 30 23 13 63

+24 maanden 1 en 2 20 15 20 65

Hoe het ook zij, een definitief oordeel over de merites van het project op dit

punt wordt pas mogelijk als de resultaten kunnen worden vergeleken met die

van soortgelijke projecten die in soortgelijke omstandigheden hebben geope-

reerd. Vooralsnog ontbreekt ons die mogelijkheid, maar we kunnen wel een

totaaloverzicht bieden van de uitkomsten van de vakopleidingen van hvb

Havenstraat om een dergelijke vergelijking in de toekomst te vergemakkelij-

ken. In tabel 7 staan deze uitkomsten weergegeven. Voor de volledigheid zijn

de resultaten met betrekking tot de deelnemers van de groepen 1 en 2, twee

jaar na hun opleiding, aan het overzicht toegevoegd. Omdat het aantal be-

trokken deelnemers in de loop van de tijd afneemt, worden de resultaten

niet langer uitgedrukt in aantallen, maar in percentages.

Tabel 7 laat zien dat bijna de helft van de deelnemers (48%) direct aanslui-

tend op de vakopleidingen konden worden geplaatst in een baan waarvoor

zij specifiek waren opgeleid. Twee jaar later (dit geldt alleen voor de eerste

twee groepen) waren er nog drie jongens als roustabout of industrieel reini-

ger actief.5 Vier ex-deelnemers hadden op dat moment nog een baan in een

andere sector.

In de laatste kolom is het verloop vermeld, het percentage ex-deelnemers

zonder werk. In eerste instantie neemt dit licht af, van 41 % naar 38%. Dit

komt door de (late) tewerkstelling van deelnemers uit groep 3. Daarna stijgt

het werkloosheidspercentage sterk; 18 maanden na de vakopleidingen be-

draagt het percentage werklozen 63. Dat is precies even hoog als het percen-

tage van de deelnemers dat direct voorafgaand aan de detentie werkloos was.

5 Een deelnemer van groep 1 die als industrieel reiniger actief was geweest, had ander werk aan-

genomen. De enige uit groep 2 die na achttien maanden nog actief was als roustabout, zat nu in

de ziektewet.
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5.4 Recidive na de vakopleidingen
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Nu we de resultaten van het project hebben besproken in termen van de

werkhistorie van de ex-deelnemers, gaan we over op de behandeling van de

verzamelde recidivegegevens. In het voorgaande werd zo hier en daar al

gewag gemaakt van hernieuwde criminaliteit onder ex-deelnemers. Dit

betrof echter alleen 'uitvallers', deelnemers die (vanaf een bepaald moment)

geen werk hadden en dit geeft dus geen compleet beeld. Bovendien was de

informatie over de nieuwe delicten en sancties afkomstig van de projectlei-

ding en uit interviews, terwijl wij de uitkomsten op dit punt zullen baseren

op gegevens uit de justitiële documentatie (1D).

In de ID wordt per persoon systematisch alle opgespoorde strafbare feiten

geregistreerd die leiden tot een afdoening door het openbaar ministerie of

de rechtbank. Informatie over recidive vanuit projecten daarentegen is over

het algemeen afhankelijk van de kwaliteit van de contacten met de ex-deel-

nemers. Nu waren die wat dit project aangaat over het algemeen goed. Van-

daar dat er intussen al het een en ander aan hernieuwde criminaliteit aan

het licht is gekomen. Maar omwille van de vergelijkbaarheid kiezen we toch

voor de ID als bron van de recidivegegevens.

Voor de deelnemers uit de vierde en vijfde groep was sinds hun vakopleiding

nog te weinig tijd verstreken om de eventuele recidive na te gaan. Alleen van

de eerste drie groepen deelnemers is derhalve de 1D-informatie opgevraagd.

De resultaten staan weergegeven in tabel 8. Daarin is per groep en voor het

totaal achtereenvolgens opgenomen: het aantal deelnemers; de 'recidive-

termijn', dit is de periode die sinds de vakopleiding is verstreken; het totale

en het gemiddelde aantal gepleegde delicten gedurende die periode; het

aantal deelnemers dat nieuwe delicten had gepleegd (recidivisten 1) en het

aantal deelnemers dat inmiddels opnieuw was veroordeeld tot een vrijheids-

straf (recidivisten 11).

Uit de tabel blijkt dat groep 1 het hoogste gemiddelde aantal nieuwe delicten

kent. Het gemiddelde over de groepen neemt gestaag af,6 maar dat moet

uiteraard worden toegeschreven aan de verschillen in recidivetermijnen.7

Hetzelfde geldt ten aanzien van het aantal deelnemers dat nieuwe delicten

6 r=-0,32, p=0,07.

7 Het is helaas niet mogelijk de verschillen in recidivetermijnen te voorkomen, omdat de ID-
informatie onvoldoende aanwijzingen bevat om precies te kunnen bepalen wanneer de delic-

ten werden gepleegd.



Hoofdstuk 5

Tabel 8: Recidive na de vakopleidingen
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groep 1 groep 2 groep 3 totaal

aantal deelnemers 12 10 11 33

recidivetermijn in maanden 40 33 18 30,5'
aantal gepleegde delicten"' 40 23 14 77

gemiddeld aantal delicten 3,33 2,30 1,27 2,33

aantal recidivisten 1 9 6 6 21
aantal recidivisten 1 5 4 6 15

Gemiddeld aantal maanden.

Openstaande zaken zijn inbegrepen.

heeft gepleegd sinds zij de vakopleidingen afsloten. Na 40 maanden is drie

kwart van de deelnemers uit groep 1 gerecidiveerd. De beide andere groepen

zitten na respectievelijk 33 en 18 maanden net boven de helft, maar de vraag

is hoe dit na 40 maanden zou zijn.

Globaal kan worden gesteld dat 21 van de 33 deelnemers (64%) na gemiddeld

2,5 jaar opnieuw delicten heeft gepleegd. Beperken we ons tot hen die na de

vakopleidingen nogmaals veroordeeld werden tot een vrijheidsstraf, waar-

mee we dus in zekere zin rekening houden met de ernst van de nieuwe delic-

ten, dan ligt het recidivepercentage na 2,5 jaar op 45. Ook hier geldt dat zon-

der geschikt vergelijkingsmateriaal moeilijk kan worden vastgesteld hoe

hoog genoemde recidivepercentages feitelijk zijn. Toch kunnen we er wel iets

over kwijt.

Uit studies naar de effectiviteit van sancties blijkt doorgaans dat recidive sa-

menhangt met strafrechtelijke factoren, zoals de zwaarte van de sanctie en

het aantal delicten dat eerder werd gepleegd.8 Men mag zelfs stellen dat

naarmate een doelgroep 'zwaarder' is, de kans op recidive toeneemt. Om nu

zicht te krijgen op het 'crimineel gehalte' van onze groep, hebben we van de

deelnemers van de eerste drie vakopleidingen de zogenaamde ernstscore

berekend. In een ernstscore zijn gegevens uit het proces-verbaal en uit het

uittreksel van de Justitiële Documentatiedienst verwerkt, zoals het aantal en

de ernst van de feiten die onder de noemer van het uitgangsdelict werden

gebracht en gegevens over eerdere afdoeningen. De gemiddelde ernstscore

8 Zie bijvoorbeeld het overzichtswerk van T. Palmer, The re-emergence ofcorrectional interven-

tion. Newbury Park, Sage, 1992.
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van onze deelnemersgroep bedroeg 23. Dit is in vergelijking met ernstscores

die in ander onderzoek worden genoemd, vrij hoog.9 Men mocht dus bij deze

groep op voorhand wel het een en ander aan recidive verwachten. Maar om

vast te kunnen stellen of de recidivegraad van de deelnemers aan de vak-

opleidingen lager of hoger is dan die van vergelijkbare groepen gedetineer-

den, is nader onderzoek nodig.

5.5 Recidive en werk na de vakopleidingen

Belangrijker dan de vraag hoe de recidive van de verschillende roustabout-

groepen uitvalt, is de vraag hoe de resultaten betreffende de recidive zich

verhouden met de werksituatie van de ex-deelnemers. Om daarvan een

beeld te krijgen, hebben we de 33 deelnemers van de eerste drie vakopleidin-

gen op basis van hun werkhistorie na de opleiding onderverdeeld in drie

categorieën.

a Zij die in de periode na hun vakopleiding geen of nauwelijks werk hebben

gehad. Het handelt hier om de voor- en vroegtijdige uitvallers en dege-

nen die het na korte tijd (tot ongeveer een maand) als roustabout of

industrieel reiniger voor gezien hielden.

b Zij die gedurende een korte periode (tot maximaal acht maanden) werk

hebben gehad. Dit geldt voor een aantal roustabouts en industrieel reini-

gers en een aantal andere deelnemers die vaak met tussenpozen afwisse-

lende, kortdurende baantjes hebben gehad.

c Zij die over een aaneengesloten, langere periode (vast) werk hebben gehad.

Het gaat hier vooral om degenen die meer dan acht maanden hun baan

of het werk als roustabout of industrieel reiniger wisten te behouden. In

een enkel geval ging het om een deelnemer met een baan in een andere

sector.

Zo ontstaan er drie nieuwe groepen met respectievelijk 14, 9 en 10 deelne-

mers. Van de derde groep (die na de opleiding geruime tijd werk had) namen

maar liefst vijf deelnemers deel aan de eerste cursus, waaruit nog eens blijkt

dat deze groep qua werk de beste resultaten heeft behaald.'°

9 Ter vergelijking: onder een grote groep dienstverleners bleek de ernstscore zich te bewegen tus-

sen 14 en 18. De gemiddelde ernstscore van de deelnemers van het dagtrainingscentrum te

Eindhoven, een project voor jongvolwassen langgestrafte recidivisten, kwam met 24 op het

zelfde niveau uit als die van de deelnenrersgroep van de vakopleidingen. Rapporten over beide

genoemde groepen zijn op het WODC in voorbereiding.



Hoofdstuk 5

Tabel 9: Werk en recidive na de vakopleidingen

aantal deelnemers

recidivetermijn in maanden

aantal delicten
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nauwelijks kort, langdurig totaal

of geen werk wisselend werk of vast werk

14 9 10 33

30 30 32 30,5'

42 23 12 77

gemiddeld aantal delicten 3,00 2,55 1,20 2,33

aantal recidivisten 1 10 7 4 21

aantal recidivisten II 9 4 2 15

Gemiddeld aantal maanden.

In tabel 9 staan de recidiveresultaten van de drie 'werkstatus-'groepen weer-

gegeven. De recidivetermijnen zijn gemiddelden gebaseerd op het aantal

leden uit elk van de oorspronkelijke deelnemersgroepen. De termijnen blij-

ken bij toeval van hetzelfde niveau te zijn. Dat maakt een onderlinge vergelij-

king van de recidivegraad gemakkelijk.

Kijken we allereerst naar het gemiddelde aantal nieuw gepleegde delicten,

dan zien we vrij forse verschillen tussen de drie groepen. De deelnemers die

in de periode na de vakopleiding geen of nauwelijks werk hadden scoren het

hoogst, gevolgd door de deelnemers die in dezelfde periode alleen kort, af-

wisselend werk hadden gedaan. Deelnemers die geruime tijd (vast) werk had-

den, pleegden de minste delicten. 11

Hetzelfde geldt voor het aantal recidivisten. Zowel het aantal deelnemers dat

na vertrek uit de vakopleiding nieuwe delicten pleegde (1), als het aantal

deelnemers dat opnieuw tot een vrijheidsstraf werd veroordeeld (II) is in de

groep die na de vakopleiding (snel) zonder werk kwam, het grootst. Het

laagste aantal recidivisten, onder beide definities van het begrip, vinden we

onder de deelnemers die na de opleiding geruime tijd een baan hadden.

10 Groep a bevat vier deelnemers uit groep 1, en vijf deelnemers uit de groepen 2 en 3. Groep b

bevat drie deelnemers uit elk van de oorspronkelijke groepen en groep c vijf deelnemers uit

groep 1, twee deelnemers uit groep 2 en drie uit groep 3.

11 De gemiddelden van de eerste en derde groep verschillen significant. Een eenzijdige t-test gaf

als waarde 1,71 bij 21,91 df's: p=0,05.
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Discussie

De resultaten uit hoofdstuk 5 bieden empirische steun aan de stelling die ten

grondslag ligt aan het project: het hebben van werk vermindert de kans op

recidive. Het project is er kennelijk in geslaagd een aantal van zijn deel-

nemers het perspectief te geven dat hun behoed voor een terugval in de

criminaliteit. De deelnemers die er na de vakopleidingen in hvb Havenstraat

ondanks de inspanningen van de projectleiding niet in zijn'geslaagd werk te

vinden of hun pas verkregen baan vast te houden, deden het qua recidive

aanmerkelijk slechter dan de deelnemers die geruime tijd als roustabout, in-

dustrieel reiniger of anderszins hebben gewerkt. Uit de resultaten blijkt ver-

der dat de vakopleidingen succesvolle, minder succesvolle en mislukte deel-

nemers kenden. De doelstelling van het project, het behoeden van delin-

quenten van verdere criminaliteit door het bieden van een baan, lijkt daar-

mee voor een deel gehaald en voor een ander deel mislukt. Reliëf krijgen de

resultaten echter pas als zij, in termen van zowel werk als recidive, kunnen

worden vergeleken met die van soortgelijke projecten. Dan pas kan het suc-

ces van dit project op waarde worden geschat. Het opzetten van de eerder-

genoemde pilot-projecten arbeidstoeleiding in een aantal penitentiaire

inrichtingen in het land biedt ook in dit opzicht een interessant vooruitzicht.

Intussen dringt zich de vraag op waarom niet alle deelnemers van de vijf vak-

opleidingen in hvb Havenstraat even succesvol waren. Waarin lag het ver-

schil tussen geslaagde en mislukte deelnemers? Lag dat aan factoren van de

aanbodzijde; dat er onvoldoende passend werk voorhanden was om alle

deelnemers te kunnen plaatsen in een kansrijke baan? Speelden andere fac-

toren in de organisatie rond het project daarbij een rol? Of moet de verkla-

ring toch meer worden gezocht bij individuele kenmerken van deelnemers,

bij verschillen in achtergrond, motivatie en vaardigheden?

Wij kunnen hierover geen uitsluitsel geven. We hebben gezien dat vooral bij

de derde vakopleiding, economische omstandigheden het project plotseling

parten speelden, maar als we kijken naar de resultaten van de tweede groep,

dan lijken persoons- of groepsgebonden factoren wel degelijk ook een rol te

hebben gespeeld. Voor alle deelnemers uit deze groep lag, in tegenstelling

tot de deelnemers van groep 3, na de opleiding nog een baan in het ver-

schiet. Toch kende de tweede groep meer deelnemers die na drie maanden

al zonder werk waren dan de derde groep.
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Om na te gaan welke individuele factoren een rol hebben gespeeld, is beke-

ken of een van de eerder besproken kenmerken het onderscheid bepaalt tus-

sen geslaagde en mislukte deelnemers. Veel duidelijkheid bracht dat niet.

Strafduur bijvoorbeeld, blijkt van geen belang. De lengte van de straf heeft

geen invloed op de kans op succes in het project. De uitkomsten voor de

deelnemers zijn evenmin gerelateerd aan het aantal eerdere detenties. Zowel

bij de geslaagde deelnemers als bij de vroege uitvallers zaten evenveel first

offenders als delinquenten op herhaling. Er zijn dus geen aanwijzingen dat

de vakopleidingen vooral geschikt zouden zijn voor minder zware gedeti-

neerden. Ook de eerdergenoemde ernstscores vertonen geen verschillen tus-

sen geslaagde en mislukte deelnemers.

Er is één persoonskenmerk dat misschien wel een aanknopingspunt biedt in

de verklaring van de resultaten. We hebben al vermeld dat 34% van de deel-

nemers volgens de administratie van de inrichting een verslavingsachter-

grond had. Gaan we echter af op wat wij naderhand van en over de deelne-

mers gehoord hebben, dan moet dat een onderschatting zijn van het aantal

verslaafde deelnemers. Als we de diverse gegevens combineren, komen we

uit op een ondergrens van 46%. Verder valt op dat van de 14 voor- en vroegtij-

dige afvallers maar liefst 10 deelnemers na de opleiding te kampen hadden

met verslavingsproblemen van uiteenlopende aard of geassocieerd werden

met het drugmilieu. Natuurlijk speelt hier het probleem van de kip en het ei

- was het ontslag de oorzaak of het gevolg van overmatig drug- of alcoholge-

bruik? - maar misschien zijn we hier dan toch op het spoor gekomen van een

factor die het behalen van succes in dit project bemoeilijkt heeft. Wellicht

zou de projectleiding in de toekomst bij de selectie van deelnemers beter

dan tot nu toe moeten screenen op drugproblematiek.

Een volgend punt dat wij willen aanstippen heeft ook betrekking op de selec-

tie van deelnemers en grijpt terug op de bespreking van de herkomstinrich-

tingen in hoofdstuk 3. Aan de hand van het daar gepresenteerde overzicht

stuitten we op twee interessante zaken. De toenemende instroom van deel-

nemers vanuit gesloten en half-open inrichtingen en het feit dat de vakoplei-

dingen in hvb Havenstraat zich in de loop van de tijd meer en meer profileer-

den als een invulling van andere speciale projecten en executiemodaliteiten

in de laatste fase van de detentie.

Beide zaken werpen de vraag op of het project in een hvb wel onder de juiste

omstandigheden kan plaatsvinden. Dat wil zeggen, als het project zich

steeds verder ontwikkelt tot een van de mogelijkheden om de laatste fase
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van de detentie door te brengen, dan zou dat ook in het regime tot uiting

moeten worden gebracht. Vanuit het oogpunt van detentiefasering valt het

daarom te overwegen het project - in ieder geval gebouwelijk - elders onder

te brengen, in een meer open setting. De deelnemers krijgen dan het regime

waar zij, gezien hun tocht langs de inrichtingen, recht op hebben en het mes

snijdt aan twee kanten, want er komen weer wat cellen leeg.

Natuurlijk kleven er ook bezwaren aan een verhuizing naar een meer open

situatie. Tot nu toe waren de deelnemers aan de vakopleidingen kennelijk

bereid hun (kansen op) plaatsing in een meer open setting op te geven. Dat

zegt veel over hun motivatie om aan het project deel te nemen. Zou het pro-

ject verhuizen naar een meer open setting, dan zal dit de aantrekkingskracht

van het project verhogen, met als mogelijk gevolg dat ook minder gemoti-

veerde gedetineerden op het project zullen afkomen. Dat is een nadeel, maar

het is een nadeel dat kleeft aan elke vorm van detentiefasering en daarom op

zich geen geldig argument om de vakopleidingen maar binnen de muren van

het hvb te houden. Overwegingen van inhoudelijke aard dienen uiteindelijk

te bepalen waar de vakopleidingen het beste gegeven kunnen worden en

welk regime daarbij past.

De tweede kwestie kent nog andere implicaties. Op het eerste gezicht lijkt

het misschien een goede zaak de deelname aan verschillende projecten te

combineren. De uitwisseling van gedetineerden veronderstelt een goede

samenwerking tussen de projecten, een samenwerking die de mogelijkheden

vergroot om gedurende een langer traject zorg op maat te bieden aan de be-

trokken gedetineerden.

De vraag is echter of dit samenspel tussen projecten of executiemodaliteiten

niet ook een teken is van schaarste, dat wil zeggen een gebrek aan geschikt

bevonden kandidaten of een tekort aan eigen plaatsingsmogelijkheden. Het

mag natuurlijk niet zo zijn dat de JWI, een (half-)open inrichting of een in-

richting voor dagdetentie deelnemers bij de vakopleidingen van hvb Haven-

straat plaatsen, omdat zij hen zelf geen zinvolle dagbesteding kunnen bezor-

gen. Het zou evenmin juist zijn als de Havenstraat deelnemers uit de andere

projecten zou overnemen, omdat er anders te weinig kandidaten zouden

zijn. En ten slotte moet ook worden voorkomen dat door deze combinatie-

plaatsingen andere gedetineerden worden uitgesloten van deelname aan een

van de projecten of executiemodaliteiten.

De laatste jaren valt er een groei te constateren in het aantal (weliswaar

kleinschalige) initiatieven op het gebied van de resocialisatie van gedetineer-

den. De reeks vakopleidingen van hvb Havenstraat is daar slechts één voor-
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beeld van. Gezien het bovenstaande lijkt het dringend gewenst de werving

van deelnemers voor dit soort van projecten te reguleren en onderling af te

stemmen. Voorkomen moet worden dat projecten te zeer `op dezelfde markt

actief zijn' en elkaar in de weg zitten. De centrale dienst Justitiële Inrichtin-

gen (DJI) zou hierbij een coordinerende rol kunnen spelen.

Nu we toch zijn aangeland bij de rol die het centrale niveau kan spelen bij

projecten als de vakopleidingen, willen we daarover ten slotte nog iets kwijt.

Hoewel wij, zoals eerder aangegeven, het project slechts op afstand hebben

gevolgd, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het project in de

Havenstraat er sinds haar ontstaan in 1991 min of meer alleen voor stond.

De werving van deelnemers en financiën, de contacten met werkgevers en

arbeidsbureaus, de bemiddeling voor werk en de nazorg van de deelnemers,

kwamen voor het overgrote deel terecht op de schouders van de initiatief-

nemers.

Natuurlijk hoort de eerste verantwoordelijkheid voor dit soort zaken ook bij

de projectmedewerkers te liggen, maar gelet op de ervaringen in de Haven-

straat en met het oog op de nieuwe projecten op het gebied van toeleiding

naar arbeid zou het goed zijn als er niet alleen op uitvoerend niveau, maar

ook op bestuurlijk niveau samenwerking bestaat tussen de betrokken par-

tijen. De DJI en het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening kunnen in

overleg met werkgeversorganisaties centrale afspraken maken over financie-

ring, opleidingsbehoeften en werkgelegenheid. Zo ontstaan er betere rand-

voorwaarden en meer mogelijkheden voor de lokale projecten en zal hun

kans toenemen op succes bij het bemiddelen van gedetineerden naar pas-

send werk. Want het succesvol bemiddelen van gedetineerden is de moeite

waard; de resultaten van de vakopleidingen in hvb Havenstraat tonen dat

aan.
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The job training programme at the

detention centre `Havenstraat'

Results in terms of work and reoffending

Since the summer of 1991 five short-term job training courses have been

given within the walls of the detention centre `Havenstraat' in Amsterdam.

A total of 56 young-adult detainees attended these courses during the last

stage of their detention. The first three groups were trained to become a

skilled junior roustabout, a jack-of-all-trades on a drilling platform. The last

two groups attended a training course as industrial cleaners in the petro-

chemical industry.

Passing the course would result in to a payed job, as for each course several

employers were found who guaranteed to hire a number of trainees. By offer-

ing training and the opportunity of a job the project aims to prevent the

relapse of the participants into crime which so often happens after release

from prison.

To evaluate the project the WODC, the research centre of the Ministry of Jus-

tice, has done a follow-up study. For a period of up to 30 months after their

release, information was collected concerning the careers of the 56 partici-

pants. Additionally, the criminal records of the first three groups, involving

33 participants, were analyzed to establish recidivism rates.

Results show that immediately after the training course 50 per cent of the

participants held a job as a roustabout or industrial cleaner with one of the

companies involved. A small number of participants chose another line of

work. The others, 41 per cent, were unemployed once they were released,

partly because they dropped out as loon as the course ended, partly because

for economic reasons some employers eventually failed to keep up their

promise to take on qualified trainees.

Long-term results show that 10 out of 33 participants had a steady job or

worked regularly for most of the eighteen months following their release.

Over the same period another nine trainees held only short-term jobs on an

irregular basis while fourteen hardly worked at all.

Twenty-one of the same 33 participants reoffended at least once in a period

of two and a half years after conclusion of the training course. The group of

fourteen participants who had been predominantly unemployed had the
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highest recidivism rate. The average number of new offences was lowest

within the group of participants who had been working for a considerable

period of time. This group also contained relatively the fewest recidivists.

Overall the results of the project in the 'Havenstraat' are mixed. In terms of

both work and reoffending as many participants were successful as there

were who failed. It remains unclear how these results should be interpreted.

For a real valuation the results should be compared with those of similar

projects.

It is clear however that job training in combination with job placement can

be profitable. The results of the 'Havenstraat' experiment indicate that ifone

succeeds in getting released prisoners a job and in helping them to hold on

to it, they will reoffend less.

The Ministry of Justice, the Central Employment Bureau and employer's orga-

nizations should therefore make ajoined effort on an administrative level to

increase local opportunities for the successful job placement of prisoners.



Résumé

Les formations professionnelles à

la maison d'arrêt `Havenstraat'

Résultats sur le plan de l'emploi et de la récidive

A la maison d'arrêt'Havenstraat' à Amsterdam, cinq formations profession-

nelles de courte durée ont été organisées depuis l'été 1991, destinées à des

détenus dont la période de détention touchait à sa fin. En tout cinquante-six

participants ont suivi jusqu'à présent une telle formation professionnelle.

Les trois premiers groupes ont suivi une formation leur permettant de deve-

nir junior roustabout, une sorte d'homme-orchestre sur une plate-forme de

forage et les détenus des deux derniers groupes ont suivi quant à eux une

formation dans le domaine du nettoyage industriel.

Ce qui était unique dans la mise en place de ce projet, eest que la partici-

pation aux cours de formation professionnelle était liée à 1'obtention d'un

emploi. Un certain nombre d'employeurs était impliqué dans chaque forma-

tion professionnelle, qui s'était montré préalablement disposé à engager un

certain nombre de participants ayant suivi avec succès la formation. En

offrant à la fois une formation et un emploi, l'on espérait que le projet mis

en oeuvre à la 'Havenstraat' préserverait les détenus d'une rechute dans la

criminalité.

Afin de déterminer si cet objectif a été atteint, le WODC, le centre de docu-

mentation et de recherche scientifique du Ministère de la Justice, a suivi les

participants après leur départ de la maison d'arrêt. La carrière des partici-

pants depuis leur libération a été examinée sur la base d'informations four-

nies par les responsables du'projet et d'entretiens avec ces participants. En

outre, les casiers judiciaires des participants des trois premiers groupes,

trente-trois personnes en tout, furent consultés afin de déterminer la réci-

dive (éventuelle).

11 ressort des résultats de I'étude, entre autres, que plus de la moitié des cin-

quante-six participants a pu être placée en tant que roustabout ou nettoyeur

industriel chez l'un des employeurs impliqués, et ce directement après avoir

suivi la formation professionnelle. Un certain nombre de participants opta

pour un emploi dans un autre secteur. Le reste, 41 %, demeura sans emploi.

Ceci fut en partie dQ au fait que les employeurs s'avérèrent incapables d'of-
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frir un emploi aux participants, et ce malgré les engagements préalables.

Les résultats sont également partagés en ce qui concerne les effets à long

terme. Dix participants parmi les trente-trois issus des trois premiers

groupes avaient eu, dans une période d'un an et demi environ après avoir

suivi les cours de formation, un emploi (fixe) d'une durée assez longue. Neuf

participants n'avaient eu, au cours de la même période, que des emplois

variés et de courte durée. Quant aux quatorze autres participants à la forma-

tion de roustabout, ils avaient été sans travail ou pratiquement sans travail

durant cette même période.

Vingt et un des trente-trois participants avaient commis un ou plusieurs

délits au cours d'une période moyenne de deux ans et demi après avoir suivi

les cours de formation professionnelle. Des différences existent cependant

en ce qui concerne cette récidive. Le groupe qui avait commis le plus grand

nombre de délits était celui qui n'avait pas trouvé de travail après avoir suivi

les cours de formation. Le nombre moyen de récidives était le plus faible

chez le groupe ayant eu un travail pendant une période assez longue. Ce

groupe de dix anciens participants comptait également le nombre le plus

faible de récidivistes.

Les résultats atteints par le projet sont partagés aussi bien sur le plan de

l'emploi que sur le plan de la récidive. Les formations professionnelles de la

`Havenstraat' se sont avérées fructueuses pour certains participants et in-

fructueuses pour d'autres. Cependant, la manière avec laquelle les résultats

doivent être évalués reste encore confuse. Ce projet ne pourra être apprécié

à sa juste valeur que lorsqu'une comparaison avec des projets semblables

aura été réalisée.

11 n'en demeure pas moins que le projet a montré que I'orientation et le pla-

cement des détenus sur le plan de l'emploi peuvent s'avérer très positifs. Les

résultats des formations professionnelles de la 'Havenstraat' montrent que si

l'on parvient à fournir un emploi à des anciens détenus et si l'on parvient à

les maintenir dans cet emploi, le risque de récidive est réduit. C'est pourquoi

il serait utile que la Justice, les bureaux de placement et les employeurs con-

juguent leurs efforts à tous les niveaux pour accroitre les possibilités en vue

d'un placement fructueux des anciens détenus.
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