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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van een onderzoek naar de resultaten van het RETourproject. Dit nieuwe reïntegratie-project ging in oktober 1992 in Helmond van
start. RETour biedt gedetineerden hulp en begeleiding bij hun terugkeer naar
de maatschappij. Het onderzoek heeft betrekking op de eerste 45 deelnemers
van het project. Op basis van de verzamelde gegevens zal in dit verslag worden beschreven hoe het deze deelnemers tijdens en na hun verblijf in RETour
verging.
Vele personen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit verslag.
]osine Keppler en Lesley Blees hebben in verschillende fasen aan het onderzoek meegewerkt. De voorzitters en leden van de stuurgroep hebben het
onderzoek extern begeleid en de leden van de'leescommissie' hebben het
verslag intern van kritische kanttekeningen voorzien. Speciale dank gaat echter uit naar de projectleiding van RETour die ons toegang gaf tot de nodige
gegevens en de medewerkers en (ex-) deelnemers die ons in de interviews
bereidwillig te woord stonden.
Het onderzoek verliep niet altijd even gemakkelijk, maar we hopen wij dat
dit verslag desondanks een goede basis vormt voor de verdere toekomst van
het RETour-project.

Inhoud
Samenvatting 1
1

Inleiding 3

2

Het RETour-project 5

3

Het onderzoek 11

4

De samenstelling van de deelnemersgroep 17

5

De resultaten 21

5.1

Het programma 21

5.2

De nazorg 27

5.3

De deelnemers 31

6

Conclusies en discussie 37
Summary 43

Résumé 45
Literatuur 47
Bijlage 1: Samenstelling van de stuurgroep RETour Helmond 49

Samenvatting
In oktober 1992 startte in Helmond een experiment met het zogenoemde
RETour-project. RETour biedt gedetineerden hulp en begeleiding bij hun
terugkeer naar de maatschappij. Het is een extramurale executiemodaliteit,
de laatste twee tot vijf maanden van hun vrijheidsstraf bewonen de deelnemers een kamer in één van twee panden in het centrum van Helmond. Van
daaruit volgen zij een individueel bepaald activiteitenprogramma gericht op
vorming, scholing en werk. Voorafgaand aan hun verblijf worden er met de
deelnemers afspraken gemaakt over de concrete invulling van de verschillende onderdelen van het programma. Bij onvoldoende inzet, overtreding van
de huisregels of druggebruik kunnen de deelnemers worden (terug)geplaatst
naar het huis van bewaring.
RETour was oorspronkelijk bestemd voor jongvolwassen Helmonders (18 tot
25 jaar), veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes tot
twaalf maanden. Maar omdat de instroom van kandidaten in het eerste jaar
van het project tegenviel, werd besloten de doelgroep uit te breiden. Sinds
januari 1994 gelden er geen bovengrenzen meer voor de leeftijd en strafduur,
en zijn de deelnemers afkomstig uit de gehele politieregio Brabant-ZuidOost.
Op verzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen heeft het WODC onderzoek
gedaan naar de resultaten van RETour. Centraal stond de vraag in hoeverre
het project haar doelstelling ten aanzien van de deelnemers, i.c. hun maatschappelijke integratie, heeft weten te realiseren. Tot eind 1995 werden er
onder meer interviews gehouden met deelnemers en projectmedewerkers;
de diverse rapportages die over de deelnemers worden opgemaakt, werden
geanalyseerd en (voorlopige) recidivegegevens werden opgevraagd bij de
politie in Helmond.
Uit het onderzoek blijkt dat RETour in de eerste drie jaar van haar bestaan
sterk wisselende resultaten heeft behaald. Ruim een derde van de in totaal 37
deelnemers slaagde er niet in het verblijf af te maken, maar viel voortijdig
uit. Verreweg de meesten van hen kwamen slecht terecht. Na hun vrijlating
uit het huis van bewaring hadden zij geen (vooruitzichten op) werk; velen
van hen gebruikten harddrugs en de meesten vielen al snel terug in de criminaliteit.
Van de 37 deelnemers wisten er 24 de geplande verblijfsduur wel vol te
maken. Bij 14 van hen was de progressie tijdens het verblijf op terreinen als
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werk, financiën, sociale en praktische vaardigheden zo groot, dat de projectmedewerkers alle vertrouwen hadden in hun verdere toekomst. De recidive
in deze laatste groep bleek aanmerkelijk lager te zijn dan in de groep voortijdige afvallers, al moet worden gezegd dat de hernieuwde criminaliteit
onder de ex-deelnemers in dit onderzoek slechts zeer voorlopig kon worden
vastgesteld.
Opmerkelijk is dat de resultaten van het project zich na de uitbreiding van de
doelgroep sterk hebben verbeterd. Van de 11 deelnemers die tot de oorspronkelijk doelgroep behoorden, recidiveerden er 9; van de 26 latere deelnemers
hadden vooralsnog slechts 8 deelnemers opnieuw delicten gepleegd.
De verbetering van de uitstroomresultaten moet worden toegeschreven aan
verschuivingen binnen de totale deelnemersgroep. De verruiming van de
selectiecriteria heeft RETour in staat gesteld om beter gemotiveerde en meer
kansrijke kandidaten in het project op te nemen. Vooral oudere deelnemers
of delinquenten met een niet al te zwaar strafrechtelijk verleden bleken succesvol. Drugverslaafde delinquenten en andere, jonge gewoontemisdadigers
hadden het daarentegen moeilijk.
RETour zou haar resultaten kunnen verbeteren door deze laatste twee categorieën uit te sluiten van deelname aan het project. In plaats daarvan zou men
echter ook de kwaliteit van de geboden hulp en begeleiding kunnen verhogen. Op sommige terreinen is een meer gerichte aanpak nodig van de problemen die de maatschappelijke integratie van de deelnemers in de weg staan.
Zo biedt het huidige programma weliswaar controle op (hard) druggebruik,
maar van behandeling van verslavingsproblematiek is in de meeste gevallen
geen sprake. Daar zou meer aandacht aan moeten worden besteed, mede
met het oog op het rendement van de hulpverlening op andere deelgebieden.

1

Inleiding
In oktober 1992 ging in Helmond, bij wijze van experiment, het zogenoemde
RETour-project van start. RETour - het eerste deel van de naam staat voor
Resocialiatie/Executie Traject - is een project ten behoeve van de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden. Het biedt gedetineerden die zich in
de laatste fase van hun detentie bevinden, hulp en begeleiding bij hun terugkeer naar de maatschappij. De laatste twee tot vijf maanden voor hun vrijlating wonen de deelnemers op een kamer in één van de panden die het project tot haar beschikking heeft. Overdag volgen zij een individueel bepaald
activiteitenprogramma gericht op vorming, scholing en werk.
Door plaatsing in RETour beoogt men de deelnemers te behoeden voor een
terugval in de criminaliteit. Het project was oorspronkelijk bestemd voor
jongvolwassen Helmonders (18 tot 25 jaar), veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes tot twaalf maanden. Na een jaar werd echter
besloten de selectiecriteria te verruimen omdat de instroom van kandidaten
achter bleef op de verwachtingen. Sinds januari 1994 worden er geen bovengrenzen meer gesteld aan de leeftijd van de deelnemers en de strafduur, en
zijn de kandidaten afkomstig uit de gehele politieregio Brabant-Zuid-Oost.
Als gevolg van de uitbreiding van de doelgroep werd de experimentale status
van het project verlengd tot begin 1996. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke instellingen en bestuursorganen kreeg de opdracht het experiment te begeleiden.'
Op verzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft het WODC onderzoek verricht naar de resultaten van deze nieuwe, extramurale executiemodaliteit. Dit rapport vormt het eindverslag van het onderzoek en is een vervolg
op het tussenverslag dat werd gemaakt naar aanleiding van de tussentijdse
wijziging van de doelgroep (Wartna, 1995). Het tussenverslag had betrekking
op de eerste elf deelnemers van RETour. Dit eindverslag handelt over de eerste 45 deelnemers, dat wil zeggen alle gedetineerden die vanaf oktober 1992
tot en met december 1995 aan het project hebben deelgenomen.
Het WODC-onderzoek is een produktevaluatie. Het richt zich op de effecten
die de plaatsing in RETour heeft gehad op de werk- en leefomstandigheden
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Zie bijlage 1 voor de samenstelling van de stuurgroep.
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van de deelnemers in de periode na hun vertrek uit het project. Onderwerpen die thuishoren in een procesevaluatie (zoals de personele bezetting en
organisatorische inbedding van het project, de samenwerking tussen de
betrokken convenantpartners en het verloop van de selectie van de deelnemers) komen aan de orde in een verslag dat in opdracht van de begeleidende
stuurgroep werd opgesteld (Gallas, 1996).
Dit WODC-verslag concentreert zich op de uitkomsten voor de deelnemers.
In hoofdstuk 2 zal eerst een korte beschrijving worden gegeven worden van
de opzet en inhoud van het RETour-project.2 Hoofdstuk 3 bevat een overzicht
van de onderzoeksopzet en in hoofdstuk 4 wordt een beeld geschetst van de
samenstelling van de deelnemersgroep. De resultaten van het project worden besproken in hoofdstuk 5. Eerst komen de uitkomsten van het programma en de nazorg aan bod. Daarna gaan we in op de vraag welke deelnemers
succesvol waren en welke niet. In hoofdstuk 6 ten slotte, worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek nog eens op een rij gezet en besproken.

2

Deze beschrijving is mede gebaseerd op de volgende (interne) rapportages: Projectvoorstel
RETour, Reïntegratielexecutietraject Helmond, 1991; Jaarverslag RETour Helmond, 1992; Tussenrapportage project RETour, oktober 1993.

2
Het RE our-project
De eerste aanzet tot het project werd gegeven in het voorjaar van 1990 door
het openbaar ministerie (OM) te Den Bosch. Het was het parket aldaar op
gevallen dat juist veel jongeren uit Helmond bij herhaling met justitie in aan
raking kwamen. Het ondergaan van een vrijheidsstraf vormde voor deze
groep kennelijk geen aanleiding het plegen van misdrijven te staken. Om te
bezien hoe de resocialisatie van jonge Helmondse recidivisten op een meer
effectieve wijze kon worden vormgegeven werd de werkgroep ‘Executie/reso
cialisatieproject Helmond’ in het leven geroepen, bestaande uit vertegen
woordigers van het huis van bewaring (hvb) in Den Bosch, het OM, de Stich
ting Reclassering Oost-Brabant, de gemeente en de politie van Helmond, de
stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant en de directie Delinquentenzorg en
Jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie (de huidige DJI).
In maart 1991 presenteerde de werkgroep de latere stuurgroep een voor
lopig projectvoorstel. De staatssecretaris van Justitie stemde in met het pro
ject, zij het voor een experimentele periode van twee jaar. In deze periode
diende RETour haar bestaansrecht te bewijzen. De plannen werden nader
uitgewerkt en in oktober 1992 kon de eerste deelnemer in één van de twee
nieuw ingerichte panden worden verwelkomd.
—

—

Doelstelling
De werkgroep formuleerde de doelstelling van het project als volgt: het be
vorderen van de resocialisatie of reïntegratie van jongvolwassen gedetineer
den, door de laatste fase van hun vrijheidsstraf te vervangen door een vorm
van begeleid werken in hun eigen woonomgeving. Door de deelnemers
nieuwe kansen te bieden om na de invrijheidstelling op een maatschappelijk
aanvaarde wijze te functioneren, tracht men hen te weerhouden van her
nieuwde criminaliteit. In de hulpverlening aan de deelnemers staat de ont
wikkeling van hun zelfstandigheid centraal. De begeleiding richt zich vooral
op concrete zaken als het aanleren van vaardigheden, huisvesting, het ver
krijgen van werk of het vinden van een geschikte opleiding.
Doelgroep
De doelgroep van het project werd omschreven als de regelmatig recidive
rende jongvolwassen Helmonders veroordeeld tot een middellange onvoor
waardelijke vrijheidsstraf. De jongeren zouden zich in een vicieuze cirkel
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bevinden. Na het ontslag uit de strafinrichting zouden hun problematische
leefomstandigheden en het gebrek aan vooruitzichten gemakkelijk leiden
tot nieuwe delicten en een nieuwe detentie. Bovendien zouden hun achter
gronden hun kansen op een succesvolle maatschappelijke integratie in de
weg staan: een gebrekkige schoolopleiding, weinig of geen werkervaring, pro
blemen in het ouderlijk gezin, alcohol- en druggebruik, een geringe motiva
tie, veel onzekerheid en contacten met andere ‘probleemgroepen~
Op grond van het beeld dat men van de kandidaten voor ogen had, werden
de volgende selectiecriteria en contra-indicaties overeengekomen.
Objectieve criteria:
een onherroepelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van mini
maal zes en maximaal twaalf maanden onvoorwaardelijk (inclusief
eventuele vervolgvonnissen);
een strafrestant van twee tot vijf maanden;
een leeftijd tussen 18 en 25 jaar;
een woonadres in de gemeente Helmond.
Subjectieve criteria:
nauwelijks of geen arbeidsverleden;
weinig of geen schoolopleiding;
arbeidsgeschjkthejd;
zich aan afspraken kunnen houden;
akkoord gaan met de voorwaarden die aan deelname aan het project
worden gesteld.
Contra-indjcaties
actuele verslavings- of psychiatrische problematiek;
grote maatschappelijke weerstand tegen deelname aan het project.
Deelname aan RETour vindt plaats op vrijwillige basis. Plaatsing in het pro
ject wordt mogelijk gemaakt door artikel 47 van de Beginselenwet Gevange
niswezen. Op grond van dit artikel mogen gedetineerden buiten de inrich
ting verblijven, onder door de minister van Justitie gestelde voorwaarden.
Hvb Den Bosch treedt in het geval van RETour op als ‘moederinrichting’~ Van
uit deze inrichting worden de deelnemers in het project geplaatst.3
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

Veel nflddellang gestraften zitten wegens plaatsgebrek in de gevangenissen hun straf in een
huis van bewaring uit. Overigens werd om plaatsingen in RETour vanuit gevangenissen moge
lijk te maken de bestemming van Den Bosch gewijzigd. Eén cel werd in administratieve zin aan
gewezen als gevangenisvel, zodat kandidaten uit gevangenissen in Den Bosch kunnen worden
ingeschreven alvorens zij naar RETour gaan.
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Zoals aangegeven, kende RETour aanvankelijk een geringe instroom. In het
eerste jaar konden er slechts elf deelnemers worden geplaatst en werd de
capaciteit van het project - in deze periode zeven plaatsen - voor nog geen
30% benut (Wartna 1995). Volgens de stuurgroep moest de tegenvallende
instroom vooral worden toegeschreven aan de heenzendproblematiek. Door
het cellentekort in het arrondissement Den Bosch werden veel mogelijke
kandidaten van RETour, dat wil zeggen preventief gehechten met een te verwachten strafduur van zes tot twaalf maanden, heengezonden. De berechting van deze verdachten werd voor onbepaalde tijd uitgesteld, waardoor zij
- in ieder geval voorlopig - niet meer in aanmerking komen voor plaatsing in
het project.
In overleg met de dienst Justitiële Inrichtingen en de Centrale Raad voor
Strafrechttoepassing werd daarom besloten de objectieve selectiecriteria
voor het project te verruimen en tegelijk de experimentele periode met een
jaar te verlengen. Met ingang van 1 januari 1994 gelden de volgende toelatingseisen. De subjectieve selectiecriteria en de contra-indicaties bleven
gehandhaafd.
een minimum leeftijd van 18 jaar;
een gevangenisstraf van minimaal zes maanden onvoorwaardelijk;
een strafrestant van twee tot vijf maanden;
een woonadres in de politieregio Brabant-Zuid-Oost.
Door het wegvallen van de bovengrens in de strafduur komen nu ook langgestraften in aanmerking voor plaatsing in RETour. Het project heeft daarmee een ander karakter gekregen; niet alleen omdat men nu 'zwaardere'
gedetineerden toelaat, maar ook omdat RETour nadrukkelijker een project
voor'detentiefasering' is geworden. Detentiefasering is het systeem waarbij
langgestraften in de loop van hun detentie worden overgeplaatst van gesloten gevangenissen naar inrichtingen met een meer'open' regime, zodat hun
terugkeer naar de maatschappij geleidelijk verloopt.
Overigens leidde de uitbreiding van de doelgroep niet onmiddellijk tot een
grotere instroom van kandidaten. Uit gegevens van de DJI blijkt dat ook in
1994 de bezetting van RETour nog onder de 30% bleef. Later trokken de bezettingscijfers aan, vermoedelijk omdat het project intussen beter bekend was
binnen het justitiële circuit. In 1995 was de gemiddelde bezetting opgelopen
tot ruim 63%. De capaciteit van RETour was ondertussen toegenomen tot
tien plaatsen.
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Selectieprocedure
De selectie van deelnemers verloopt in grote lijnen volgens de gangbare procedures binnen het gevangeniswezen. In het geval van RETour betekent dit
dat de penitentiair consulent van het rayonbureau Zuid namens de DJI formeel de beslissing neemt om tot plaatsing over te gaan. Voordat het verzoek
daartoe wordt ingediend heeft er echter al een uitgebreide intake plaatsgevonden waarin de deelname van een kandidaat aan RETour door de projectmedewerkers grondig is voorbereid.
Bij deze voorbereidingen speelt ook het OM een belangrijke rol, tenminste,
voor zover het kandidaten betreft met een strafmaat tot twaalf maanden. Na
de aanmelding van een potentiële deelnemer informeert de projectcotirdinator van RETour bij de vaste contactpersoon van het OM naar de te verwachten strafmaat. Samen met deze 'contact-officier', die tevens lid is van de
stuurgroep, wordt bekeken of de kandidaat aan de overige criteria voldoet.
Ook de reclassering wordt ingeschakeld. In het hvb vindt er een oriënterend
gesprek plaats met de kandidaat teneinde diens belangstelling voor het project te peilen. Daarna volgen nog enige intakegesprekken waarin de motivatie en het niveau van vaardigheden van de kandidaat-deelnemer worden
ingeschat.
Komt de projectcobrdinator in samenspraak met het Bureau Sociale Dienstverlening (BSD) van het desbetreffende hvb, de reclassering en de contactofficier tot een positief oordeel, dan richt het BSD een plaatsingsvoorstel aan
de penitentiair consulent. Intussen heeft de contact-officier zijn collega die
met de vervolging van de kandidaat-deelnemer is belast, op de hoogte gesteld van de voorgenomen plaatsing. Na diens requisitoir kan de rechter deelname aan RETour laten meewegen in zijn vonnis, waarna de penitentiair
consulent over kan gaan tot plaatsing van de kandidaat in het project.
De selectie van langgestrafte deelnemers verloopt grofweg volgens dezelfde
lijnen. De rol van de rechtelijke macht is hier echter minder uitgesproken
dan bij plaatsingen van middellang gestraften. Overplaatsingen in het kader
van detentiefasering komen namelijk geheel voor rekening van de DJI. Na de
voorbereidingen buigt een speciale selectiecommissie zich over het plaatsingsadvies. De penitentiair consulent voert de overplaatsing namens de
minister van Justitie uit. Overigens wordt het OM wel op de hoogte gesteld
van de voorgenomen plaatsing. Bovendien informeert de projectcotirdinator
van RETour steeds bij de politie van Helmond of er geen overwegende bezwaren zijn tegen deelname van een langgestrafte kandidaat.
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Inhoud en opzet van het verblijf
Eenmaal in het project biedt RETour de deelnemers een intensief begeleidingsprogramma dat bestaat uit het trainen van vaardigheden en het begeleiden van de deelnemers bij wonen, scholing en/of werk. Men streeft er
naar het programma zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele
wensen, behoeften en vaardigheden van de deelnemers. Vaste onderdelen
zijn er nauwelijks. De concrete invulling van het verblijf, dat minimaal twee
en maximaal vijf maanden duurt, is afhankelijk van de problematiek van de
desbetreffende deelnemer.
Al tijdens de intakeperiode wordt het totale hulpverleningsplan vastgesteld.
Samen met de deelnemer wordt gezocht naar een acceptabele dagbesteding.
Kan de deelnemer niet terecht bij een voormalige werkgever, dan dient hij
zich in te schrijven bij de Sociale Dienst. Via het Arbeidsbureau en andere
instanties worden de mogelijkheden op het gebied van werk en/of scholing
verder onderzocht. Tot het netwerk van RETour behoren instellingen als het
Werkgelegenheidsproject Helmond, de sociale werkplaats D'n Herd, het Dagtrainingscentrum (DTC) te Eindhoven, het jongerendagcentrum Survival van
Bijzonder Jeugdwerk Brabant en de Centra voor (Administratieve) Vakopleidingen voor Volwassenen (CW en CAVV) in Eindhoven.
Naast de zorg voor een zinvolle dagbesteding richt het programma van
RETour zich op tal van andere zaken: familieproblemen, financiële zaken,
praktische en sociale vaardigheden, verslavingsproblematiek, vrijetijdsbesteding en het vinden van geschikte woonruimte. Tijdens de intake wordt per
deelnemer nagegaan op welk van de terreinen er zich problemen voordoen
en worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop deze problemen zullen worden aangepakt.
Tijdens het verblijf bewonen de deelnemers een kamer in één van de twee
panden in de Helmondse binnenstad. Van daaruit volgen zij hun dagprogramma. Laat in de middag keren zij terug naar het pand. De deelnemers
zorgen zelf voor de huishouding; boodschappen doen, koken, wassen en
schoonmaken komen voor hun eigen rekening. 's Avonds en in de weekeinden zijn er mogelijkheden om met verlof te gaan of bezoek te ontvangen.
De opzet van RETour kent als afsluiting een periode van nazorg. In principe
kunnen de deelnemers tot zes maanden na het vertrek uit het project rekenen op begeleiding van de reclassering. De nazorg vindt plaats op vrijwillige
basis, behalve wanneer reclasseringstoezicht deel uitmaakt van de opgelegde straf, en richt zich op dezelfde gebieden als tijdens het verblijf.
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De begeleidingsstructuur
De dagelijkse leiding van het project is in handen van de projectcodrdinator.
Deze wordt bijgestaan door een mentor en een reclasseringsmedewerker.
Daarnaast is er in deeltijd een psycholoog als adviseur aan het project verbonden. Een viertal huismeesters zorgen 's avonds, 's nachts en in de weekeinden voor het directe toezicht op de deelnemers.4
Wekelijks wordt het gedrag van de deelnemers door de projectleiding geëvalueerd. In RETour hanteert men een fasesysteem. Bij de weekevaluatie wordt
besloten of een deelnemer kan worden gepromoveerd naar een fase die meer
standaardvrijheden biedt in termen van bezoek en verlof. De deelnemer kan
deze privileges verdienen door zich aan de volgende voorwaarden te houden:
- geen delicten plegen;
- geen drugbezit/-gebruik of alcoholmisbruik;
- het vastgestelde programma met voldoende inzet volgen;
- geen hinder veroorzaken voor de omgeving of intimiderend gedrag vertonen;
- zich niet onttrekken aan de aanwijzingen of de controle van de projectmedewerkers.
Bij wangedrag kan de projectleiding een deelnemer verschillende sancties
opleggen: degradatie naar een vorige fase in het systeem van privileges of
het overdoen van de fase waarin de deelnemer zich bevindt. Bij herhaalde
overtreding van de regels (zoals het regelmatig te laat terugkomen van afspraken), bij vlucht of harddruggebruik volgt (terug) plaatsing naar hvb Den
Bosch. De projectleiding heeft te allen tijde het recht de deelnemers door
middel van urinetests op (hard) druggebruik te controleren.
Hoewel er dus een aantal negatieve sancties voorhanden zijn, gaat men binnen RETour uit van het principe van positieve bekrachtiging. De projectleiding gebruikt het fasesysteem als een didactisch instrument; de vooruitgang
van de deelnemers tijdens het verblijf staat voorop en de sancties worden
daarom toegesneden op individuele omstandigheden. Concreet betekent dit
dat bij overtreding van de regels de deelnemer niet automatisch promotie
naar de volgende fase wordt ontzegd. Een en ander hangt af van de achtergronden van het vertoonde gedrag.

4

In het najaar van 1995 werden de huismeesters vervangen door (professionele) penitentiaire inrichtingsmedewerkers (piw'ers). Naast het directe toezicht werden deze piw'ers ook belast met
de mentorfunctie. De voormalige mentor werd aangesteld als hoofd RETour. De functie van
projectcoSrdinator kwam te vervallen.

3

Het onderzoek
Gelet op de doelstelling van het RETour-project, het behoeden van gedetineerden voor een terugval in de criminaliteit, ligt het voor de hand om de
resultaten van het project te onderzoeken op basis van recidivegegevens. Het
succes van RETour wordt immers bepaald door de omvang en de ernst van de
hernieuwde criminaliteit onder de ex-deelnemers.
Voorwaarde voor het doen van recidive-onderzoek is dat er voldoende deelnemers zijn die het project geruime tijd achter de rug hebben. Pas. dan ontstaat er een representatief beeld van de hernieuwde criminaliteit. In het
geval van RETour wordt echter niet aan deze voorwaarde voldaan; tot eind
1995 kende RETour slechts 45 deelnemers, de meesten van hen hadden het
project nog geen jaar achter zich. Voor recidive-onderzoek op basis van de
officiële Justitiële Documentatie is het nog te vroeg. In dit verslag zullen we
het moeten stellen met beperkte recidivegegevens verstrekt door de politie
van Helmond en het succes van RETour zal ook in termen van de zogenoemde programmadoelen worden getoetst.
Zoals eerder werd aangegeven, is het programma dat RETour de deelnemers
biedt, sterk individueel bepaald. Het kent wel enige gemeenschappelijke
onderdelen, zoals de zorg voor huishoudelijke taken en de gerichtheid op
het verkrijgen van werk, maar voor het overige is het afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de deelnemers. Bij de één zal het verblijf in
RETour in het teken staan van het normaliseren van de familiebetrekkingen,
bij de ander zal de nadruk liggen op het verbeteren van de sociale vaardigheden en in weer andere gevallen zal het gaan om het vinden van adequate
huisvesting, passende arbeid of een geschikte opleiding.
Hoewel de programmadoelen inhoudelijk verschillen, dienen zij hetzelfde
doel. Elk onderdeel staat immers in dienst van de maatschappelijke reïntegratie van de deelnemers. De mate waarin de afzonderlijke programmadoelen worden gerealiseerd, is een indicatie van het welslagen van het project.
Naast de voorlopige recidive van de ex-deelnemers zullen de resultaten van
RETour dan ook worden geëvalueerd in termen van het concrete programma
van de deelnemers.
Een en ander heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen.
1 Welke zijn de kenmerken en achtergronden van de deelnemers?
2 Hoe verloopt het programma en het verblijf van de deelnemers in RETour
en hoe verloopt de nazorg?
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Welke zijnde leef- en werkomstandigheden van de deelnemers na hun
vertrek uit het project en welke bijdrage heeft RETour kunnen leveren
aan de verbetering daarvan?
4 Hoe hoog is de recidivegraad onder de ex-deelnemers van RETour?
In de loop van het onderzoek werd aan deze vier vragen een vijfde vraag
toegevoegd. Door de tussentijdse wijziging van de doelgroep ontstond er in
feite een ander RETour-project met mogelijk andere uitkomsten. De vijfde
onderzoeksvraag luidde daarom:
5 Heeft de doelgroepwijziging de uitstroomresultaten van het project beïnvloed en zo ja, in welke zin?
Om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn sinds
de start van het project op uiteenlopende wijze gegevens verzameld. We
geven een opsomming.
Administratieve gegevens
Per deelnemer werden gegevens overgenomen uit de administratie van het
project. Het ging om personalia en gegevens met betrekking tot de plaatsing
van de deelnemers in het project. Ook werden gegevens geregistreerd over
het door hen gepleegde delict (het zgn. uitgangsdelict), hun opleidingsniveau, werk(ervaring) en de woonsituatie voorafgaand aan de detentie. De
informatie werd door de projectmedewerkers op een speciaal voor dit doel
ontworpen scoreformulier ingevuld.
Hetzelfde formulier bood plaats aan een aantal kerngegevens over het verloop en de resultaten van het programma en de nazorg. Per deelnemer werd
door middel van scores aangegeven naar welke specifieke `leefgebieden'
de aandacht tijdens het verblijf en in de periode van nazorg uitging. Acht
leefgebieden werden onderscheiden: dagbesteding, financiën, huisvesting,
sociale vaardigheden, sociale relaties, verslaving, vrijetijdsbesteding en persoonlijke verzorging. Per deelgebied kon tevens worden aangegeven of de
begeleiding van de deelnemer geleid had tot verbeteringen van zijn leefsituatie. Bovendien bevatte het scoreformulier ruimte voor informatie over de
(positieve en negatieve) sancties die tijdens het verblijf aan de deelnemer
werden opgelegd.
Hoewel wij van elk van de 45 deelnemers een scoreformulier hebben ontvangen, waren niet alle formulieren volledig ingevuld. Vooral bij deelnemers die
het project voortijdig verlieten en bij de deelnemers die bij het afsluiten van
de dataverzameling nog in RETour verbleven of het project recent hadden
verlaten, ontbreken de scores over het verloop en de resultaten van het ver-
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blijf en de nazorg. Op basis van de scores kan dus geen volledig beeld worden gegeven van de resultaten van het programma.
Analyse van bestaande deelnemersrapportages
Details over het verloop en de uitkomsten van het programma werden geput
uit de diverse rapportages die in RETour over de deelnemers worden opgemaakt. Ten behoeve van het penitentiaire dossier wordt per deelnemer een
eindverslag opgesteld. Hierin wordt kort weergegeven welke aandachtspunten in RETour centraal hebben gestaan en welke gevolgen de plaatsing voor
de deelnemer heeft gehad. Daarnaast wordt door de aan het project verbonden psycholoog een procesbeschrijving gemaakt van het verblijf van de deelnemers in RETour. In deze verslagen wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingen die de deelnemers tijdens het verblijf hebben doorgemaakt. In de
zogenoemde cliëntrapportages ten slotte, doet de reclasseringsmedewerker
verslag van zijn contacten met de deelnemers. Deze rapportages worden opgemaakt na afloop van de nazorgperiode, die voor elke deelnemer zo'n zes
maanden duurt.
Zowel de eindverslagen als de procesbeschrijvingen en de cliëntrapportages
van de reclassering, zijn verzameld en geanalyseerd. In totaal beschikken wij
over 34 procesbeschrijvingen, 36 eindverslagen en 26 cliëntrapportages. Van
acht deelnemers waren geen van deze drie rapportages beschikbaar omdat
zij nog in het project verbleven. Van zeven andere deelnemers ontbreekt de
cliëntrapportage omdat de nazorgperiode nog niet was afgesloten. De rest
van de verslagen ontbreekt om ons onduidelijke redenen. In de meeste gevallen gaat het om deelnemers die RETour niet hebben afgemaakt.
Achtergronden van RETour
Om op de hoogte te blijven van de achtergronden van het project werden de
(twee) maandelijkse vergaderingen van de stuurgroep bezocht. Ten behoeve
van deze vergaderingen maakte de projectleiding steeds een 'stand van zaken'-verslag op. Ook deze voortgangrapportages werden in de analyse betrokken. Daarnaast werden in november en december 1995 een vijftal interviews
gehouden met personen die allen op operationeel niveau bij het project betrokken zijn (geweest), te weten de (ex-) projectcoSrdinator, de mentor (nu
hoofd RETour), de reclasseringsmedewerker, een huismeester en de unitmanager van D'n Herd, de sociale werkplaats waar de meeste deelnemers
hun dagprogramma volgden. Centraal in deze gesprekken stond steeds de
vraag welke veranderingen er sinds de start van het project zijn doorgevoerd
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en welke effecten deze veranderingen hebben gehad op de resultaten van
het project.
Interviews met ex-deelnemers
Ter aanvulling van de gegevens afkomstig van de projectleiding en projectmedewerkers zijn er interviews afgenomen aan deelnemers. In principe vonden deze interviews plaats kort (zo'n twee tot vier weken) na het verlaten van
het project. In sommige gevallen duurde het echter enige maanden voordat
men bereid bleek ons te woord te staan.
Vaste thema's bij de gesprekken met de ex-deelnemers waren onder meer
hun voorgeschiedenis, de motivatie om deel te nemen aan het project, hun
ervaringen tijdens en na verblijf in RETour en de evaluatie van de effecten
van zowel het programma als de nazorg op hun persoonlijke leefomstandigheden.
Van de in totaal 45 deelnemers zijn er 37 benaderd voor een interview. De 8
anderen verbleven nog in het project. Van de 37 ex-deelnemers weigerden er
5 deelname aan een interview. Elf anderen zegden in eerste instantie toe,
maar kwamen hun toezeggingen niet na of bleven ondanks aanhoudende
pogingen om met hen in contact te komen, uiteindelijk onbereikbaar. Een en
ander betekent dat er met 21 ex-deelnemers gesprekken zijn gevoerd over
hun ervaringen met RETour. Onder hen bevonden zich 5 deelnemers die het
programma niet hadden voltooid.
Analyse van strafdossiers
Om zicht te krijgen op de `zwaarte' van de deelnemersgroep, werden op verschillende arrondissementsparketten de strafdossiers van de 45 deelnemers
geanalyseerd. Het doorlichten van de strafdossiers levert per deelnemer een
`ernstscore' van het uitgangsdelict op. Bij het samenstellen van dele ernstscores wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van het gepleegde
delict, het aantal (gevoegde) delicten en het eventuele strafrechtelijke verleden.5 Omdat bij ander WODC-onderzoek ook ernstscores worden berekend,
is het mogelijk op dit punt een vergelijking te maken tussen de deelnemers
van RETour en de deelnemers van andere justitiële reïntegratie-projecten.

5

De achtergronden van de ernstscores worden besproken in Van der Laan en Essers (1990). De
wijze van berekening van de scores wordt toegelicht in Essers, Van der Laan en Van der Veer
(1995).
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Bovendien is het interessant om te bezien of de tussentijdse wijziging in de
doelgroep inderdaad heeft geleid tot een 'zwaardere' deelnemersgroep.
Gegevens met betrekking tot recidive
Recidive-onderzoek levert pas representatieve gegevens op als voldoende
deelnemers het project geruime tijd (bijvoorbeeld één jaar) hebben verlaten.
Dat is bij RETour niet het geval en daarom is het weinig zinvol de recidive op
de gebruikelijke wijze, dat wil zeggen via gegevens van de Justitiële Documentatiedienst na te gaan.
Om de recidive van de ex-deelnemers van RETour desondanks te kunnen
bespreken, zullen wij in dit verslag afgaan op voorlopige gegevens verstrekt
door de politie te Helmond. Dit materiaal kent echter de nodige beperkingen. Zo hebben de gegevens alleen betrekking op strafbare feiten die gepleegd zijn in de politieregio Brabant-Zuid-Oost.6 Bovendien ontbreekt
informatie over de afdoening van de feiten. Strikt genomen staat dus niet
vast of de ex-deelnemers schuldig zijn. Van 37 ex-deelnemers kon op basis
van de politiegegevens worden nagegaan of zij sinds het vertrek uit het project van nieuwe feiten werden verdacht.
De resultaten van het onderzoek zullen in de volgende hoofdstukken worden
gepresenteerd. Eerst zal een beschrijving worden gegeven van de achtergronden van de deelnemers (hoofdstuk 4) en vervolgens schetsen we een beeld
van de uitkomsten van het programma en de nazorg (hoofdstuk 5). Om zicht
te krijgen op de effecten van de tussentijdse doelgroepwijziging (de vijfde
onderzoeksvraag), zal in beide hoofdstukken vergelijkingen worden gemaakt
tussen de deelnemers die vóór en de deelnemers die ná januari 1994 in het
project verbleven. Aangezien van sommige deelnemers een deel van de informatie ontbreekt, zal de omvang van beide groepen bij de presentatie van de
resultaten variëren.
De resultaten ten aanzien van de oorspronkelijke doelgroep van elf deelnemers kwamen in het eerder genoemde tussenverslag (Wartna, 1995) al eens
aan de orde. Indertijd waren echter nog niet alle bronnen beschikbaar, zodat
de resultaten die in dat verslag werden gepresenteerd, hoofdzakelijk waren

6

De gegevens zijn afkomstig uit het Bedrijf Processen Systeem (BPS) van de politie Brabant-ZuidOost. Een ander systeem dat gebruikt wordt voor de registratie van strafbare feiten, het Herkenningsdienst Systeem (HKS) bevat ook meldingen vanuit andere regio's, maar was op het
moment dat wij de gegevens opvroegen niet operationeel.
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gebaseerd op interviews met ex-deelnemers. Inmiddels beschikken wij ook
over de eindrapportages, procesbeschrijvingen en cliëntrapportage van de
deelnemers en hebben er gesprekken plaatsgevonden met projectmedewerkers. In vergelijking met het tussenverslag zullen de resultaten van het project in dit eindverslag dus meer worden belicht vanuit het perspectief van de
projectmedewerkers en ligt het accent minder op de resultaten van de interviews met de ex-deelnemers.

4

De samenstelling van de
deelnemersgroep
In het tussenverslag kwam al naar voren dat de eerste elf deelnemers van
RETour voldeden aan de oorspronkelijke selectiecriteria. Hun leeftijd lag tussen 18 en 25 jaar, vóór hun detentie waren zij woonachtig in Helmond en het
onvoorwaardelijk deel van hun vrijheidsstraf duurde minimaal zes en maximaal twaalf maanden. Ook aan de subjectieve selectiecriteria werd voldaan.
De elf deelnemers kenmerkten zich door een laag opleidingsniveau, weinig
of geen werkervaring en een rijk strafrechtelijk verleden7.
Na de verruiming van de objectieve selectiecriteria veranderde de deelnemersgroep van samenstelling. Van de 34 deelnemers die na 1 januari 1994
instroomden, viel nog slechts één deelnemer binnen de termen van de oorspronkelijke doelgroep. De anderen woonden in een andere gemeente dan
Helmond, waren ouder dan 25 jaar of waren veroordeeld tot een vrijheidsstraf van meer dan twaalf maanden onvoorwaardelijk. Maar niet alleen wat
betreft woonplaats, leeftijd en strafduur trad er een grotere spreiding op, ook
in andere opzichten was de tweede deelnemersgroep pluriformer dan de
eerste.
Woonplaats, leeftijd en strafduur
Na wijziging van de doelgroep waren er nog elf deelnemers afkomstig uit
Helmond. Zeventien deelnemers kwamen uit Eindhoven en de zes anderen
woonden voorafgaand aan hun detentie in kleinere gemeenten in BrabantZuid-Oost, zoals in Son en Breugel en Gemert.
In de eerste deelnemersgroep was de gemiddelde leeftijd bijna 22 jaar. De 34
deelnemers van de tweede groep waren over het algemeen ouder, de gemiddelde leeftijd was ruim 27 jaar. De oudste onder hen was 51, drie latere deelnemers waren bij binnenkomst 18 jaar.
De strafduur liep na de doelgroepwijziging sterk op. De eerste elf deelnemers
waren veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van gemiddeld

7

Gemiddeld hadden de elf deelnemers voorafgaand aan het uitgangsdelict veertien delicten
gepleegd. De koploper was een jongen met 57 delicten. Eén jongen was 'first offender'. Hij was
nog niet eerder met justitie in aanraking gekomen. Een en ander bleek uit de analyse van de
strafdossiers.
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negen maanden. Na de uitbreiding bedroeg de gemiddelde strafduur ruim 22
maanden.8 Van de 34 latere deelnemers werden er 30 aangemerkt als `detentiefaseerders', zij kregen een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden.
Een gevolg van de langere straffen was dat de (geplande) verblijfsduur in
RETour met ongeveer een maand toenam. Voor de eerste groep was dat gemiddeld veertien weken, voor de tweede groep ruim achttien weken.
Etniciteit, opleidingsniveau, werkervaring en woonsituatie
De verruiming van de selectiecriteria zorgde ook op een aantal andere gebieden voor grotere onderlinge verschillen. Zo nam het percentage deelnemers
van buitenlandse afkomst na de wijziging van de doelgroep toe. In de eerste
groep hadden slechts 2 van de 11 deelnemers een allochtone achtergrond,
in de tweede groep waren dat er 14 van de 34. Eindhoven leverde relatief de
meeste allochtone deelnemers.
Het opleidingsniveau bleef over het algemeen laag. Ook de meeste deelnemers die na januari 1994 RETour bevolkten, hadden na de lagere school
slechts enkele jaren lager beroepsonderwijs gevolgd. Het ontbrak 90% van
alle deelnemers aan een afgeronde beroepsopleiding.
Vanwege de hogere leeftijd van de deelnemers was de werkervaring die men
in het verleden had opgedaan, in de tweede groep iets groter dan in de eerste
groep. Ook het aantal deelnemers dat ooit een vaste baan had, was in de
tweede groep groter. Direct voorafgaand aan de detentie was er op het punt
van werk echter geen verschil: in beide groepen was ruim drie kwart van de
deelnemers op dat moment zonder werk.
De deelnemers uit de tweede groep voerden direct voorafgaand aan hun
detentie iets vaker een zelfstandig huishouden dan degenen uit de eerste
groep. De meesten woonden echter net zoals de eerste deelnemers, (nog) bij
hun ouders. Sommigen logeerden bij familie of vrienden en een klein aantal
leidde vóór hun detentie een zwervend bestaan.

8

Bij de berekening van dit laatste gemiddelde is één deelnemer buiten beschouwing gelaten. Hij
werd in de Verenigde Staten veroordeeld tot een straf van maar liefst 50 jaar waarvan de laatste
30 voorwaardelijk. Na ruim tien jaar te hebben uitgezeten, werd hij overgeplaatst naar Nederland, waar de straf werd omgezet in 20 jaar onvoorwaardelijk. Omdat in Nederland na twee
derde van de straftijd vervroegde invrijheidstelling volgt, kwam hij enige tijd later in aanmerking voor detentiefasering en plaatsing in RErour.
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Justitiële achtergronden
De verscheidenheid in het soort delict waarvoor men werd veroordeeld, nam
na januari 1994 toe. In de eerste groep was het'uitgangsdelict' in tien van de
elf gevallen een vermogensdelict - diefstal, door middel van braak en/of in
vereniging gepleegd en in enkele gevallen met gebruik van geweld. In de
tweede groep was dit type delict ook de meest voorkomende (23 maal), maar
onder de deelnemers bevond zich nu ook een aantal dat voor een gewelddelict was veroordeeld (zes deelnemers), een viertal zedendelinquenten en
iemand die de Opiumwet had overtreden.
Het strafrechtelijke verleden van de deelnemers in beide groepen verschilde
niet. De proportie 'first offenders' was in beide groepen ongeveer gelijk; in
totaal waren er acht deelnemers die nooit eerder met justitie in aanraking
waren gekomen. Ook het aandeel dat al eerder tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf was veroordeeld was in de twee groepen hetzelfde. Vijftien
deelnemers hadden in het verleden al eens een gevangenisstraf ondergaan.
Alle overigen hadden wel al delicten gepleegd, maar waren daarvoor nooit
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Uit de analyse van de strafdossiers bleek verder dat het aantal delicten dat de
deelnemers voorafgaand aan het uitgangsdelict hadden gepleegd, voor de
twee groepen gelijk is. In de tweede groep lijkt het gemiddelde aantal antecedenten iets lager dan in de eerste groep (7,8 tegen 9,2), maar dit verschil is
statistisch niet significant.9
Strafrechtelijk onderscheidde de tweede groep zich dus alleen door de aard
van het uitgangsdelict. In vergelijking met de eerste groep van elf hadden de
deelnemers die na januari 1994 in RETour verbleven, over het algemeen een
ernstiger delict gepleegd. De ernstscores, die naast de aard van het uitgangsdelict ook rekening houden met het strafrechtelijke verleden van de deelnemers en het aantal (gevoegde) delicten in het strafdossier, lieten evenwel
geen verschillen zien.10 Dit betekent dat de tweede deelnemersgroep zeker

9

Bij de berekening van deze gemiddelden is één deelnemer uit de eerste groep buiten beschouwing gelaten. Deze deelnemer had 57 delicten gepleegd en dat was zelfs binnen deze groep
uitzonderlijk hoog.
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In de eerste groep bedroeg de gemiddelde ernstscore ruim 26, in de tweede groep 23. De ernstscore lijkt gezakt te zijn, maar het verschil is niet significant. Het algemeen gemiddelde kwam
uit op 24 punten. Dit is betrekkelijk hoog. In een steekproef van gedetineerden met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie tot zes maanden vond Spaans (1995) een gemiddelde ernstscore van 20. De eerste 64 deelnemers van het DTC te Eindhoven hadden een gemiddelde ernstscore van 23 punten (zie Essers, van der Laan en van der Veer, 1995). DTC is een project dat in
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niet in alle opzichten `zwaarder' was dan de eerste. Dit is verrassend, want
op grond van de doelgroepwijziging, in casu het loslaten van de bovengrenzen in leeftijd en strafduur, mocht dat wel worden verwacht.

opzet tot op zekere hoogte te vergelijken is met RETour. Het grootste verschil is dat het programma van DTC beperkt blijft tot kantooruren, terwijl het programma van RETour ook de
avonden, de nachten en de weekeinden beslaat.
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De resultaten
5.1

Het programma

Tijdens de intakefase voorafgaand aan het verblijf in RETour, wordt bezien
op welke terreinen de deelnemers zorg en begeleiding nodig hebben. Per
deelnemer worden de specifieke problemen op deze terreinen geïnventariseerd, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over de concrete invulling
van het programma. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de aard en
ernst van de problemen waar de deelnemers in de ogen van de projectmedewerkers mee te maken hadden bij binnenkomst in het project. De gegevens
zijn afkomstig van de scoreformulieren en hebben betrekking op de deelnemers die na januari 1994 het project instroomden.) l
De tabel geeft een idee in welke verhoudingen de verschillende probleemvelden tijdens het verblijf aan de orde zijn gesteld. De toekomstige dagbesteding was voor bijna alle deelnemers een punt van aandacht, terwijl de persoonlijke verzorging nog voor het kleinste aantal deelnemers een thema
vormde. We zullen elk aandachtsgebied bespreken en in grote lijnen aangeven welke aanpak op deze gebieden werd gehanteerd en tot welke resultaten
dat heeft geleid. We baseren ons hierbij op de (kwalitatieve) informatie afkomstig uit de procesbeschrijvingen en de eindverslagen.
Dagbesteding na RETour
Een van de programmadoelen van RETour is om de deelnemers aan een zinvolle dagbesteding te helpen voor de periode na hun invrijheidstelling. In de
intake worden de wensen en mogelijkheden op het gebied van werk en scholing op een rij gezet. De bedoeling is dat de deelnemers tijdens het verblijf
gaan werken of dat de periode in RETour wordt gebruikt om hun kansen op
werk te vergroten. De projectmedewerkers treden bemiddelend op in de contacten van de deelnemers met instanties als het arbeidsbureau en opleidingscentra.
Het dagprogramma dat de 45 deelnemers volgden, varieerde. Negen deelnemers vonden (vrijwel) direct na binnenkomst in RETour een baan, in twee

11

Bij de eerste elf deelnemers gold een andere wijze van registratie. Naast scholing en/of werken
huisvesting waren verslaving, sociale vaardigheden en het omgaan met geld in deze groep de
meest genoemde probleemgebieden.
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Tabel 1:

Aard en ernst van de bij de intake gesignaleerde problematiek (n=34)

aandachtsgebied

geen

licht

dagbesteding
financiën

2
1

2
5

huisvesting

5

sociale vaardigheden

7

sociale relaties

middel

zwaar

3

30
25

4

1

24

2

2

23

8

2

7

17

verslaving

10

5

2

17

vrijetijdsbesteding
pers. verzorging

4
21

15
8

4
-

11
5

Tabel 2:

Dagbesteding volgend op het verblijf in RETour

dagbesteding

groep 1

groep II

totaal

2
3

7
2

9
5

geen/onduidelijk

1

9

10

voortijdige uitval

5

8

13

11

26

37

werk
opleiding

totaal

gevallen met behoud van uitkering. Vier deelnemers gingen een opleiding
volgen via het CW of het CAW. Bij de meesten, 25 om precies te zijn, ontbrak
het bij de intake nog aan een duidelijke beroepskeuze of aan geschikte plaatsingsmogelijkheden. Zij werden geplaatst op een arbeidsgewenningsplek, in
de meeste gevallen bij opvangcentrum D'n Herd in Helmond. Daar konden
de deelnemers in afwachting van verdere ontwikkelingen alvast enige werkervaring en het nodige arbeidsritme opdoen. Eén deelnemer werd geplaatst
in DTC Eindhoven en voor zes deelnemers ten slotte, was het dagprogramma
niet specifiek gericht op de voorbereiding op werk. In verband met gedragsstoornissen namen zij deel aan de dagbehandeling van de forensisch psychiatrische kliniek van ziekenhuis De Grote Beek in Eindhoven.
Een deel van de 25 deelnemers die werden geplaatst op een werkervaringsplek, vond in een later stadium van het verblijf alsnog een baan of opleiding.
Ook voor andere deelnemers veranderde het dagprogramma tussentijds van
inhoud, soms meer dan eens. Van groter belang is echter welke dagbesteding
de deelnemers hadden op het moment dat zij het project verlieten. In tabel 2
staan de uitstroomresultaten op het gebied van werk of scholing weergege-
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ven. Om een vergelijking mogelijk te maken zijn de resultaten verdeeld in
twee groepen: de eerste groep van elf deelnemers en de deelnemers van na
de doelgroepwijziging. Deelnemers die hun verblijf in RETour niet hebben
afgemaakt, zijn in een aparte categorie ondergebracht. De eerste groep kende vijf voortijdige afvallers, de tweede groep acht. De acht deelnemers die bij
het beëindigen van de dataverzameling nog in RETour verbleven zijn niet in
het overzicht opgenomen.
Uit de tabel blijkt dat van de 24 deelnemers die het project hebben afgemaakt, in totaal negen deelnemers bij het verlaten van RETour een baan hadden. Vijf deelnemers vervolgden de opleiding die zij in RETour waren gestart.
In alle andere gevallen (dus ook bij de dertien voortijdige afvallers) was het
op het moment van vertrek onduidelijk wat zij na hun invrijheidstelling zouden gaan doen. De bemiddelingspogingen die tijdens het verblijf in het project waren ondernomen, hadden bij deze deelnemers (nog) geen resultaten
opgeleverd.
Financiën
Veel deelnemers kampten met grote problemen op financieel gebied. Zij hadden in het verleden schulden opgebouwd, hadden bij binnenkomst van
RETour boetes openstaan of dienden in het kader van hun vonnis schadevergoeding te betalen. Uit de eindverslagen en procesbeschrijvingen van 36
deelnemers12 blijkt dat er 25 te kampen hadden met schulden. In deze gevallen werd geprobeerd een betalingsregeling te treffen. Een deel van het inkomen van de deelnemers, in de meeste gevallen hun maandelijkse uitkering,
werd gereserveerd voor aflossing van de schulden. Hoewel niet iedereen zich
aan de op dit punt gemaakte afspraken hield, slaagde de meesten er in om
langs deze weg in ieder geval een deel van de schulden te vereffenen.
Naast schuldsanering werd er in RETour ook meer in het algemeen aandacht
besteed aan het omgaan met geld. Bij 20 deelnemers vormde dit een speciaal
aandachtspunt. Deze deelnemers werd geleerd om te budgetteren en de uitgaven bij te houden in een kasboek. Hun inkomen, het loon of de uitkering,
werd in veel gevallen beheerd door de projectleiding. Per dag of per week
werd dan een deel van het inkomen aan de deelnemers uitgekeerd. In iets
meer dan de helft van de gevallen bleek deze aanpak succesvol. Uit de eind-

12

Het gaat hier om 10 deelnemers uit de eerste en 26 uit de tweede groep. Van de overigen ontbreken de eindverslagen en de procesbeschrijvingen, en zijn er dus geen uitgebreide gegevens
over het door hen gevolgde programma beschikbaar.
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verslagen en procesbeschrijvingen blijkt dat naar het oordeel van de projectmedewerkers, elf deelnemers in de loop van het verblijf beter met hun geld
wisten om te gaan.
Huisvesting
Ook het wonen na RETour vormde voor veel deelnemers een punt van zorg.
In 18 van de 36 gevallen werd dit thema opgevoerd als onderdeel van het programma. Het zoeken naar woonruimte leverde over het algemeen geen grote
problemen op. Alle deelnemers die het verblijf in RETour wisten af te maken
slaagden er in om huisvesting te vinden. Men koos evenwel niet altijd voor
de meest ideale oplossing. Sommige deelnemers gingen na hun verblijf in
RETour inwonen bij ouders, familie of vrienden, terwijl de projectmedewerkers hen liever naar een meer zelfstandige woonvorm hadden zien gaan. Zo
kreeg een aantal (jongere) deelnemers de mogelijkheid geboden om na hun
verblijf aan een project voor `begeleid kamerwonen' deel te nemen. Uiteindelijk maakten slechts twee deelnemers uit de eerste groep van deze mogelijkheid gebruik. Enkele deelnemers uit de tweede groep werden tijdens het verblijf in RETour in de gelegenheid gesteld om hun nieuw verworven woning
op te knappen en in te richten.
Sociale vaardigheden
Bij 15 van de 36 deelnemers vormde het verbeteren van hun (psycho)sociale
vaardigheden onderdeel van hun programma. In de intake waren bij deze
deelnemers uiteenlopende `gedragtekorten' gesignaleerd, zoals het onvermogen om over gevoelens te praten, een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, een gering zelfvertrouwen of het slecht kunnen omgaan met conflicten of tegenslagen. Door hen tijdens het verblijf op gezette tijden te confronteren met hun gedrag en hen op alternatieven te wijzen trachtte men deze
vaardigheden te ontwikkelen. In die opzet slaagde men gedeeltelijk. Bij vijf
deelnemers werden duidelijke gedragsverbeteringen geconstateerd. Drie
deelnemers boekten volgens de projectmedewerkers gemengde resultaten
en bij zeven deelnemers werd nauwelijks of geen vooruitgang waargenomen.
Voor negen andere deelnemers ging de begeleiding op het gebied van de
sociale vaardigheden verder. Zij werden met het oog op hun psycho-sociaal
functioneren bij een externe instelling ondergebracht. 13 Eén volgde in ver-

13

In een aantal gevallen maakte deze externe hulpverlening deel uit van het vonnis.
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band met zijn delict een `terugvalpreventie'-therapie verzorgd door de reclassering. Over zijn gedrag in het project was men tevreden. Een andere deelnemer trachtte men onder te brengen bij een stichting voor woon- en werkbegeleiding van zwakbegaafden. Hoewel dat uiteindelijk niet lukte, vond
men dat deze deelnemer aan het eind van zijn verblijf in RETour beter functioneerde dan in het begin. Zeven deelnemers volgden vanwege een inclinatie tot agressief gedrag of om andere, uiteenlopende redenen tijdens hun
verblijf in RETour een dagbehandeling in ziekenhuis De Grote Beek, zes van
hen voor vier dagen in de week, de ander gedurende één dag in de week. De
resultaten van hun dagprogramma liepen uiteen. Vier deelnemers hadden
er volgens de projectmedewerkers duidelijk baat bij gehad. Bij twee werd
slechts gedeeltelijke vooruitgang gesignaleerd en bij de drie overigen werd
de behandeling tussentijds gestaakt, omdat zij RETour voortijdig verlieten.
Sociale relaties
Voor 15 van de 36 deelnemers werd het thema `sociale relaties' bij de intake
opgevoerd als speciaal aandachtspunt. Het ging hierbij veelal om het normaliseren van de verhoudingen met de ouders. In een aantal gevallen trad
de reclassering daarbij bemiddelend op. Soms was de relatie met de (ex-)
vriendin, vrouw of kinderen onderwerp van zorg. Tijdens de bezoek- en verlofuren werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om de betrekkingen
over en weer te verbeteren. In de meeste gevallen lukte dat, zo blijkt uit de
verslagen.
Voor een aantal deelnemers gold ook het opbouwen van een vriendenkring
als een programma-onderdeel. Zij werden aangespoord om bijvoorbeeld via
een vorm van vrijetijdsbesteding, nieuwe contacten op te doen. Uit de eindverslagen en procesbeschrijvingen blijkt dat slechts enkele deelnemers daarin slaagden.
Verslaving
In de intakefase van RETour wordt ook nagegaan of er in het verleden van de
deelnemers sprake is geweest van verslavingsproblematiek. Op zich is het
hebben van een drugsverleden nog geen contra-indicatie voor deelname
aan het project. Maar om te worden toegelaten dient de projectleiding er wel
van overtuigd te zijn dat er geen sprake is van ernstige, actuele verslavingsproblematiek. In gesprekken met de deelnemers en door gebruik te maken
van informatie uit het penitentiaire dossier probeert men daar achter te
komen.
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In het tussenverslag kwam al naar voren dat verslavingsproblemen onder
de deelnemers de resultaten van het project in het begin behoorlijk parten
speelde. Negen van de eerste elf deelnemers hadden voorafgaand aan
RETour te kampen (gehad) met verslavingsproblemen. Zeven van hen waren verslaafd (geweest) aan harddrugs. Drie van de elf deelnemers werden
vanwege druggebruik van het project teruggestuurd naar het hvb. Zeven
deelnemers bleken na hun verblijf te zijn teruggevallen in het gebruik van
harddrugs, wat - zoals toen bekend - in minstens vier gevallen leidde tot hernieuwde criminaliteit (Wartna, 1995, p. 12).
Deze tussentijdse uitkomsten hebben ertoe geleid dat men na de doelgroepwijziging strenger is gaan selecteren op de aanwezigheid van (hard) drugproblematiek. Enkele projectmedewerkers maakten in de interviews duidelijk
dat men juist met het oog op het succes van de deelnemers in het project,
kritischer is geworden bij het aannemen van mensen met een harddrugverleden. De cijfers tonen dat ook aan. Uit de eindverslagen en procesbeschrijvingen van 26 deelnemers die na de uitbreiding van de doelgroep in RETour
verbleven, blijkt dat bij achttien deelnemers sprake was (geweest) van verslavingsproblematiek. Maar in nog slechts acht gevallen ging het om een
verslaving aan harddrugs, de anderen stonden te boek als softdrug- of alcoholverslaafden.
Wellicht juist vanwege het striktere aannamebeleid op dit punt, is er in het
programma van RETour tussentijds geen grotere nadruk komen te liggen op
de behandeling van de voorkomende verslavingsproblematiek. Twee deelnemers uit de tweede groep volgden in verband met hun verslavingen de dagbehandeling in ziekenhuis De Grote Beek.14 Eén deelnemer had gedurende
zijn verblijf contact met een medewerker van het CAD.
Wel is het zo dat na de doelgroepwijziging vaker stelselmatige urinecontroles
werden toegepast. Van de 26 latere deelnemers werden er 18 regelmatig op
het gebruik van drugs gecontroleerd. Bij twee deelnemers kwam zo aan het
licht dat zij harddrugs hadden gebruikt. Zij werden teruggeplaatst naar het
hvb. Vier deelnemers werden na het gebruik van softdrugs gedegradeerd
naar een lagere fase van het vrijhedensysteem dat in RETour wordt gehanteerd. Een van hen bleek niet bereid het gebruik te staken en werd eveneens

14

Een van hen was verslaafd aan zowel hard- en softdrugs als aan alcohol en gokken. De ander
was harddrugverslaafd en vertoonde daarnaast een zekere psychiatrische problematiek.
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teruggeplaatst naar het hvb. Twee deelnemers volgden zijn voorbeeld, maar
dan vanwege overmatig alcoholgebruik.
Vrijetijdsbesteding
De procesbeschrijvingen maken duidelijk dat ook de wijze waarop de deelnemers van RETour hun 'vrije tijd' in de avonden en in de weekeinden doorbrengen, met aandacht wordt gevolgd. Voor 18 van de 36 deelnemers was het
vinden van een geschikte vrijetijdsbesteding zelfs een van de onderdelen van
het programma. Deze deelnemers werden gestimuleerd een nieuwe hobby te
zoeken, deels om hun sociale contacten uit te breiden en deels om in de toekomst verveling tegen te gaan of ongewenste omgang met'oude vrienden' te
vermij den.
De beoefening van sport bleek bij het zoeken naar een nieuw tijdverdrijf
favoriet te zijn. Een aantal deelnemers werd nog tijdens hun verblijf lid van
een sportvereniging. Anderen deden aan fitness-training of gingen zwemmen. Sommigen speelden muziek onder begeleiding van een creatief-therapeute. Twee deelnemers sloten zich aan bij een motorclub. Bij één van hen
werd dit aanvankelijk met argusogen bekeken. Later bleek echter dat de leefregels en voorschriften binnen deze club juist goed op hem uitwerkten.
Persoonlijke verzorging
Boodschappen doen, koken, wassen en schoonmaken vinden in RETour in
principe individueel plaats. Iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen huishoudelijke taken. Bij 10 van de 36 deelnemers vormde de zelfverzorging een speciaal thema. Zij hadden nauwelijks of geen ervaring op huishoudelijk gebied
en werden daarin extra begeleid. Met redelijk succes, want de meesten bleken in RETour het werk goed aan te kunnen, al waren sommige deelnemers
niet altijd bereid al hun taken even goed uit te voeren. In één geval ging de
aandacht eveneens uit naar de persoonlijke hygiëne van de deelnemer, terwijl bij een ander de sanering van zijn gebit op het programma stond. In
geen van beide gevallen leidde dit overigens tot positief resultaat.
5.2

De nazorg

De resultaten die tot dusver zijn besproken, werden behaald gedurende het
verblijf van de deelnemers in het project. RETour kent echter ook een nazorgfase, die doorgaans zo'n zes maanden duurt. In deze periode tracht men de
uitgangssituatie van de deelnemers op de verschillende deelterreinen verder
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te verbeteren. Bovendien moet de begeleiding van de deelnemers ertoe bijdragen dat de positieve effecten die tijdens het verblijf zijn bereikt na de
invrijheidstelling niet verloren gaan.
Of en in hoeverre dit is gelukt, valt af te leiden uit de cliëntrapportages die
na verloop van de zes maanden worden opgemaakt door de aan RETour verbonden reclasseringsmedewerker. Deze rapportages geven een overzicht van
de aard en frequentie van de nazorgcontacten en bieden een beeld van de
levensomstandigheden van de ex-deelnemers bij het afsluiten van de nazorgfase. Zoals aangegeven beschikken we in totaal over 26 cliëntrapportages.
Van vijftien deelnemers was nog geen rapport opgemaakt omdat de nazorgfase nog niet was afgerond en van vier deelnemers ontbreken de cliëntrapportages om onduidelijke redenen. Een en ander betekent dat wij helaas niet
meer dan een indruk kunnen geven van de effecten die met de nazorg zijn
bereikt. ! 15 •
Een belangrijk punt van de aandacht in de nazorgperiode was de dagbesteding van de deelnemers. We hebben gezien dat onmiddellijk na het verblijf in
RETour 14 van de 37 deelnemers die het project verlaten hadden, een baan
hadden of een opleiding volgden. Afgaand op de informatie uit de cliëntrapportages, waren dat er bij het afsluiten van de nazorgfase, 12 van de 26. De
proportie deelnemers met een baan of een opleiding is in de periode na het
verblijf dus iets toegenomen. In tabel 3 staat de dagbesteding van de ex-deelnemers bij het afsluiten van de nazorgfase weergeven, gesplitst naar deelnemersgroep. In de tabel is geen sprake van een aparte categorie van voortij-

15

De Informatie in de cliëntrapportages heeft niet alleen betrekking op de nazorgperiode, maar
ook op de periode van het verblijf van de deelnemers in RETour. Op grond van de cliëntrapportages alleen, krijgt men dus geen zicht op de afzonderlijke effecten van de nazorg. Deze worden
pas duidelijk als men de informatie van de cliëntrapportages afzet tegen de informatie uit de
eindverslagen en de procesbeschrijvingen.
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dige afvallers. Ook de ex-deelnemers die RETour niet hadden afgemaakt, konden na hun verplicht verblijf in het hvb in principe rekenen op begeleiding
van de reclassering, gecoordineerd vanuit RETour.ls
Een vergelijking met de gegevens uit tabel 2 maakt duidelijk dat de proportie
van deelnemers met een baan is gestegen. In de nazorgperiode raakte weliswaar een aantal deelnemers hun baan kwijt, maar het aantal dat in dezelfde
periode alsnog werk vond was groter. De nazorg lijkt op dit punt dus redelijk
effectief te zijn geweest. Ruim 40% van de deelnemers had binnen zes maanden na hun vertrek uit het project een baan, dat is aanzienlijk meer dan
direct voorafgaand aan de detentie.
Het aandeel van deelnemers dat in opleiding was, is in vergelijking met de
situatie vlak na het verblijf in RETour gedaald. Twee deelnemers uit de eerste
groep hadden de in RETour gestarte opleiding kort na hun vertrek uit het project gestaakt. Van de twee deelnemers uit de tweede groep die bezig waren
met een opleiding, waren geen nazorggegevens beschikbaar.
In vergelijking met de tweede deelnemersgroep bevatte de eerste groep relatief meer deelnemers die bij het afsluiten van de nazorgfase zonder dagbesteding waren. Zeven van de elf deelnemers waren op dat moment werkloos.
Een van hen was in afwachting van een WAO-keuring. Dit gold ook voor een
ex-deelnemer uit de tweede groep. De verwachting was dat hij in verband
met psychiatrische problematiek zou worden afgekeurd. De deelnemer uit
de tweede groep die men eerder graag naar een opvanginstelling voor zwakbegaafden had zien vertrekken, stond inmiddels op de wachtlijst voor een
plaats in een sociale werkplaats. De andere vijf waren werkloos.
Na de dagbesteding waren verslavingsproblematiek, huisvesting en de financiën de meest genoemde aandachtsgebieden in de cliëntrapportages.
Hoewel het na het verblijf in RETour niet langer mogelijk is om urinecontroles af te nemen, wordt tijdens de nazorgfase wel getracht om na te gaan of
de deelnemers drugs gebruiken. Ook andere verslavingsproblemen, zoals
dwangmatig gokken en overmatig alcoholgebruik, kunnen opnieuw de kop
opsteken als de woon- en werkstructuur die RETour de deelnemers biedt,
wegvalt. In de eerste deelnemersgroep was dat sterk het geval. Acht van de
elf jongens kampten in de periode na het verblijf opnieuw met verslavings-

16

Erg succesvol was de nazorg ten aanzien van de uitgevallen deelnemers overigens niet. In het
overzicht van tabel 3 zijn zeven voortijdige uitvallers opgenomen. Voor zes van hen was de dagbesteding ook na de periode van nazorg nog onduidelijk. In paragraaf 5.3 gaan we nader In op
de voortijdige uitval.
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problemen. Zeven gebruikten harddrugs17 en één dronk te veel en was gokverslaafd. Bij de latere deelnemers lag dit anders. Uit de cliëntrapportages
blijkt dat slechts bij één van vijf ex-deelnemers met een harddrugverleden
hernieuwd heroïnegebruik werd gesignaleerd. Verder wordt van vier andere
ex-deelnemers uit de tweede groep gezegd dat hun alcohol- of softdruggebruik niet langer problematisch is. Over vier deelnemers die uit het project
waren gezet vanwege het gebruik van respectievelijk heroïne, alcohol, cocaïne en softdrugs, waren (nog) geen cliëntrapportages opgemaakt. De verslavingsproblematiek in de tweede groep was na het verblijf in RETour dus groter dan uit de rapportage van de reclassering valt af te leiden, maar dit neemt
niet weg dat deze problematiek minder groot was dan in de eerste groep.
Op het terrein van de huisvestingwerden er in de nazorgperiode zowel positieve als negatieve resultaten geboekt. Een aantal ex-deelnemers (voonamelijk uit de eerste deelnemersgroep) raakte hun woning kwijt, maar daar staat
tegenover dat anderen (uit de tweede groep) alsnog zelfstandige woonruimte
wisten te vinden. Met betrekking tot de financiën blijkt dat een aantal exdeelnemers ook na RETour nog met problemen kampten, terwijl ten aanzien
van anderen wordt gemeld dat zij hun schulden inmiddels hadden afgelost
met behulp van betalingsregelingen die veelal tijdens het verblijf in RETour
waren afgesloten.
Vooropgesteld dat er na een periode van zeer intensieve begeleiding een
zekere terugslag mag worden verwacht, lijkt de nazorg van RETour, als we het
geheel overzien, een zekere toegevoegde waarde te hebben gehad. Ook op de
andere dan de hier besproken terreinen boekten de meeste deelnemers (verdere) vooruitgang. Zeker niet alle nog openstaande problemen konden in de
periode na het verblijf worden opgelost. Bij een aantal ex-deelnemers verergerden de problemen zich zelfs, ondanks de soms zeer intensieve begeleiding van de kant van de reclassering. Sommigen van de geïnterviewde deelnemers, in de meeste gevallen voortijdige afvallers, toonden zich teleurgesteld in de nazorg; zij hadden meer steun en begeleiding verwacht. Toch was
het beeld over het algemeen positief. Vooral ten aanzien van deelnemers die
na de doelgroepwijziging in RETour verbleven, bleek de nazorg in zekere
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In de cliëntrapportages spreekt men van zes harddrugverslaafden, waarvan één overigens na
enige tijd zou zijn gestopt met het gebruik van XTC. Eén ex-deelnemer stond van tevoren alleen
bekend als gokverslaafd. In interviews met ex-deelnemers hoorden wij echter dat deze jongen
weer actief was in de drugscene.
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mate succesvol, al moeten wij hierbij natuurlijk niet uit het oog verliezen dat
de resultaten nog slechts voor een minderheid van deze deelnemers bekend
waren.
5.3

De deelnemers

De doelstelling van het RETour-project is de maatschappelijke reïntegratie
van haar deelnemers. Op grond van het voorgaande zal duidelijk zijn dat
deze doelstelling zeker niet bij iedere deelnemer werd gehaald. Maar hoe
verhoudt zich het aantal succesvolle met het aantal minder succesvolle deelnemers? Deze vraag zullen we beantwoorden aan de hand van drie aspecten:
de voortijdige uitval uit het project, de vooruitzichten van de deelnemers bij
het vertrek uit RETour en hun recidive in de periode daarna.
Voortijdige uitval
Tot 1996 herbergde RETour 45 deelnemers. In december 1995 bevonden zich
nog 8 deelnemers in het project. Twee derde van de anderen, om precies te
zijn 24 van de 37, maakten het verblijf volgens plan af. Dertien deelnemers
slaagden daar niet in; hun verblijf werd voortijdig beëindigd. In tabel 4 is een
overzicht opgenomen van de redenen en het tijdstip van het vroegtijdige vertrek van deze dertiendeelnemers. Vijf van hen behoorden tot de eerste groep
van elf deelnemers, de andere acht voortijdige afvallers behoorden tot de
tweede groep.
Twee deelnemers (nummers 9 en 34) hadden het verblijf bijna achter de rug
toen zij werden teruggeplaatst naar het hvb. Volgens de projectmedewerkers
had deelnemer 9 op diverse terreinen veel progressie gemaakt, totdat hij in
de laatste week van zijn verblijf in RETour harddrugs gebruikte. Nummer 34
bleek een alcoholist te zijn. Zijn drankverslaving zorgde voortdurend voor
problemen. Op het laatst werd zijn drankgebruik niet langer geaccepteerd.
Drie deelnemers (nummers 2, 5 en 22) waren op het moment van uitplaatsing nog maar net aan hun verblijf in RETour begonnen. Deelnemer 2 ontvluchtte RETour in zijn eerste week. Hij werd enige tijd later opgepakt en
naar het hvb in Den Bosch overgebracht om daar de rest van zijn straftijd
uit te zitten. Er waren geen nazorgcontacten met deze deelnemer, maar via
andere ex-deelnemers vernamenwij dat hij weer actief zou zijn in het criminele circuit.
De voortijdige afvallers die geïnterviewd konden worden, toonden begrip
voor de beslissing van de leiding om hen uit het project te zetten, al hadden
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Tabel 4:

Tijdstip en aanleiding van voortijdige uitval
gepland verblijf
in weken

feitelijk verblijf
in weken

aanleiding vertrek

2

15
13

11
1

lage inzet, alcohol, softdrugs
weggelopen

5

13

3

harddrugs

6

10

7

weggelopen

9'

11

10

nr.
1

harddrugs

22

20

1

agressie t.o.v. huismeester

28

10

5

alcohol, vermoeden harddrugs

29

18

9

30

21

12

weggelopen

32

17

8

weggelopen

34*

18

16

39*

18

12

harddrugs

41"

16

9

softdrugs

harddrugs

alcohol

Geinterviewd.

sommigen graag gezien dat zij nog een extra kans hadden gekregen. In het
commentaar van deze vijf voortijdige afvallers viel verder op dat zij allen
moeite hadden gehad met de vele regels waaraan zij zich binnen RETour
dienden te houden. Twee jongens gaven toe dat zij zich hierop hadden verkeken.
Overzien wij de redenen voor het vertrek, dan is duidelijk dat verslavingsproblematiek in het algemeen een grote rol speelde bij de voortijdige uitval van
de deelnemers. Bij acht van de dertien deelnemers vormde drug- of overmatig alcoholgebruik de directe aanleiding voor hun terugplaatsing. Bij twee
anderen (nummers 2 en 6) vormde verslaving de vermoedelijke achtergrond
van hun vertrek uit het project. Uit interviews bleek dat zij in de periode na
RETour harddrugs gebruikten. Het afvallen van de overige drie deelnemers
werd toegeschreven aan hun impulsieve gedrag. Eén jongen ging een huismeester te lijf en de twee anderen verlieten het project plotseling, zonder
aanwijsbare aanleiding.
Prognoses bij het vertrek uit RETour
In de eindverslagen en procesbeschrijvingen van de deelnemers wordt niet
alleen een beeld geschetst van het verloop van het verblijf, maar gaat men
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Prognose met betrekking tot maatschappelijke reïntegratie

prognose

groep 1

groep II

totaal

geen i.v.m. uitval

5

8

13

ongunstig
twijfelachtig

3

2
5

2
8

gunstig

3

11

14

11

26

37

totaal

ook in op de vooruitzichten van de deelnemers voor de periode na RETour.
Als het verblijf in RETour een succes was en er op verschillende deelgebieden
aan de voorwaarden voor maatschappelijke reïntegratie is voldaan, dan zijn
de vooruitzichten van de deelnemer gunstig. Zijn er op het moment van uitstroom nog veel problemen, dan valt de prognose van het toekomstige functioneren minder positief uit.
In tabel 5 staan de vooruitzichten weergegeven van de 37 deelnemers die het
project tot december 1995 hebben verlaten. De resultaten zijn verdeeld in de
twee groepen van vóór en na de doelgroepwijziging. De voortijdige afvallers
zijn in een aparte categorie ondergebracht. In hun eindverslagen gaat men
niet expliciet in op het toekomstperspectief, maar omdat hun verblijf in
RETour voortijdig werd afgebroken en zij daardoor op alle terreinen werden
teruggeworpen, mogen we aannemen dat de prognose ten aanzien van deze
deelnemers ongunstig was.
Uit tabel 5 blijkt dat veertien van de 37 deelnemers het project met een gunstige prognose verlieten. Het verblijf van deze deelnemers was een succes
en men zag hun toekomst met vertrouwen tegemoet. De meesten van hen
behoorden tot de tweede groep. Een positief verwachtingspatroon bleek
bovendien sterk samen te hangen met de vraag of de deelnemers over een
dagbesteding beschikten. Elf van de veertien deelnemers met een gunstige
prognose hadden op het moment van uitstroom werk of volgden een opleiding.
Van de acht deelnemers met een twijfelachtige prognose was men op voorhand niet zeker of zij het zouden redden. Bij deze deelnemers waren tijdens
het verblijf over het algemeen wel enige (gedragsmatige) verbeteringen geconstateerd. Onduidelijk was echter of deze effecten na de invrijheidstelling
zouden standhouden en, nu een groot deel van de structuur en begeleiding
wegviel, kon worden voorkomen dat zij opnieuw in problemen zouden raken.
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Voor twee deelnemers was de prognose op het moment van uitstroom rond
uit negatief. In één geval handelt het om een jongen die zich gedurende het
verblijf ten opzichte van de projectmedewerkers zeer gesloten opstelde. Hij
bleef volhouden geen behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning. De
andere deelnemer wiens vooruitzichten ongunstig leken, was de jongen die
later op de wachtlijst van de sociale werkplaats zou worden gezet. Men had
geprobeerd hem in een hulpverleningstraject te krijgen, maar dat was mede
door de opstelling van zijn ouders mislukt.
Recid ive
De vraag of de deelnemers het uiteindelijk gered hebben, wordt bij projecten
als RETour doorgaans beantwoord aan de hand van recidive-gegevens. Maat
schappelijke reïntegratie kan weliswaar niet zonder meer worden gelijkge
steld aan het uitblijven van geregistreerde criminaliteit, al was het maar
omdat niet alle gepleegde delicten worden ontdekt. Omgekeerd echter kan
men wel stellen dat het plegen van nieuwe delicten er op wijst dat de reïnte
gratie is mislukt. Zij het dat men daarbij dan wel de ernst en snelheid van de
recidive in aanmerking zou moeten nemen.
Zoals eerder aangegeven, beschikken wij in dit onderzoek slechts over zeer
beperkte en voorlopige recidivecijfers. De resultaten dienen dan ook met
de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Voor een vergelijking
met andere modaliteiten is het nog te vroeg. De totale deelnemersgroep van
RETour is van geringe omvang en bovendien hadden de meeste ex-deelne
mers het project nog niet zo lang achter zich.
De recidive-gegevens waarover we beschikken, zijn afkomstig van de politie
in Helmond. Ze hebben uitsluitend betrekking op delicten die zijn gepleegd
in de regio Brabant-Zuid-Oost. Gegevens over de afdoening van de feiten ont
breken, dus strikt genomen staat niet eens vast dat de deelnemers zich aan
deze feiten schuldig hebben gemaakt.
Tabel 6 toont het aantal deelnemers dat volgens de politiegegevens sinds het
vertrek uit RETour opnieuw verdacht wordt van een strafbaar feit. Er wordt in
de tabel geen onderscheid gemaakt in het aantal delicten dat men zou heb
ben gepleegd. Evenmin is rekening gehouden met de aard van de delicten.
De resultaten zijn onderverdeeld in de twee deelnemersgroepen die RETour
kende. Ook bij deze vergelijking is echter de nodige voorzichtigheid gebo
den. De elf deelnemers van de oorspronkelijke doelgroep verlieten het pro
ject immers veel eerder dan de deelnemers van de gewijzigde doelgroep en
waren dus langer in de gelegenheid om te recidiveren.’8
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Tabel 6:
recidive
nee
ja
totaal

Hernieuwde criminaliteit onder de ex-deelnemers van RETour
groep 1

groep II

totaal

2
9

18
8

20
17

11

26

37

Uit de tabel blijkt dat in totaal 17 van de 37 ex-deelnemers zouden hebben
gerecidiveerd. Van de ex-deelnemers kwamen er 20 niet meer in de admini
stratie van de politie voor.
De resultaten in de twee groepen lopen sterk uiteen. Van de elf deelnemers
van de oorspronkelijke doelgroep hebben maar liefst negen na hun vertrek
uit RETour strafbare feiten gepleegd. Vijf van hen hadden al weer vier of meer
nieuwe delicten op hun naam staan, in de meeste gevallen vermogensdelic
ten. Deze vijf deelnemers waren overigens allen verslaafd aan harddrugs. In
de tweede groep is het aandeel recidivisten aanmerkelijk kleiner: acht van de
26 ex-deelnemers hadden opnieuw een delict gepleegd. Het aantal nieuwe
delicten was ook kleiner. Bij zeven ex-deelnemers was de recidive tot één
delict beperkt gebleven, meestal woninginbraak. In één geval ging het om
vernieling, in een ander om een verkeersdelict.
De Vrij grote verschillen in recidive tussen de eerste en tweede deelnemersgroep moeten uiteraard op de eerste plaats worden toegeschreven aan Ver
schillen in de termijn waarover de recidive werd gemeten. Toch lijkt het op
basis van deze gegevens zeker niet uitgesloten dat de recidive onder de exdeelnemers van RETour na de wijziging van de doelgroep is afgenomen.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk is het interessant om te bezien hoe de reci
dive zich verhoudt met de prognoses zoals die bij het vertrek uit het project
werden opgemaakt. Tabel 7 geeft deze gegevens gecombineerd weer.
Uit de tabel blijkt dat van de dertien voortijdige afvallers maar liefst tien na
hun vrijlating uit het hvb een of meer nieuwe delicten pleegden, waarbij

18

De peildatum voor het meten van de recidive was 15 december 1995. Op dat moment was de
eerste deelnemer al zo’n drie jaar uit het project, terwijl de elfde deelnemer 23 maanden daar
voor het verblijf in RETour had afgesloten. Gemiddeld hadden de deelnemers van de eerste
groep het verblijf inmiddels 31 maanden achter de rug. In de tweede deelnemersgroep bedroeg
het gemiddelde nog geen 10 maanden, met een maximum van 19 en een minimum van 2 maan
den.
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Prognose bij vertrek uit het project en recidive

prognose

recidive
nee

ja

totaal.

3
2
5

10
3

13
2
8

gunstig

10

4

14

totaal

20

17

37

geen i.v.m. uitval
ongunstig
twijfelachtig

bovendien moet worden aangetekend dat van de drie overigen, twee deelnemers het project nog maar sinds twee maanden hadden verlaten. Aan de
andere kant valt op dat verreweg de meeste deelnemers die het project met
een gunstige prognose verlieten, niet recidiveerden. Tien van de veertien
ex-deelnemers beantwoordden in de periode na hun verblijf aan het positieve verwachtingspatroon. De vier anderen recidiveerden wel. Een van hen
werd evenwel verdacht van een relatief licht vergrijp (vernieling).
Hoewel ook ten aanzien van deze resultaten het nodige voorbehoud moet
worden gemaakt, lijkt het er dus op dat de voortgang die de deelnemers tijdens het verblijf in RETour op de verschillende deelgebieden doormaken, wel
degelijk van invloed is op de latere uitkomsten. Enerzijds blijkt dat wanneer
men het project niet weet af te maken, de kans op recidive erg groot is. Anderzijds is duidelijk dat als het verblijf van de deelnemers een succes is en de
projectmedewerkers uitgaan van een gunstige prognose, er vooralsnog een
gerede kans lijkt te bestaan dat hernieuwde criminaliteit uitblijft.

s
Conclusies en discussie
Op grond van het voorgaande zal duidelijk zijn dat het RETour-project in de
eerste drie jaren van haar bestaan sterk wisselende resultaten heeft behaald.
Ruim een derde van de totale deelnemersgroep viel voortijdig uit. De meesten van deze dertien deelnemers kwamen slecht terecht. Ze hadden geen
werk, velen van hen gebruikten harddrugs en de meesten vielen al snel terug
in de criminaliteit. Van de 37 deelnemers wisten 24 hun verblijf wel af te
maken. Bij 14 van hen was de progressie tijdens het verblijf zo groot, dat
men alle vertrouwen had in hun verdere toekomst. In deze groep bleek de
recidive dan ook aanzienlijk lager te zijn dan in de groep van de voortijdige
uitvallers.
Hoewel moet worden benadrukt dat deze recidive is vastgesteld op grond
van voorlopige en in verschillende opzichten onvolledige gegevens, geven
bovenstaande resultaten toch aanleiding tot een zeker optimisme. Een voortijdige uitval van 35% lijkt op het eerste gezicht misschien veel. Maar gelet
op de zwaarte van de deelnemersgroep en het intensieve karakter van de begeleiding, valt dit percentage in feite alleszins mee. In RETour wordt scherp
toezicht gehouden op de gedragingen van de deelnemers; schendingen van
de gemaakte afspraken komen snel aan het licht, wat betekent dat het risico
op voortijdige uitval op zichzelf beschouwd betrekkelijk hoog is.19
Belangrijker dan de uitval is echter dat de resultaten van het project zich tussentijds sterk hebben verbeterd. Dat kon overigens moeilijk anders, want de
resultaten ten aanzien van de eerste deelnemersgroep waren ronduit slecht:
vijf van de eerste elf deelnemers vielen voortijdig uit, zeven van hen bleken
na het verblijf in het project (weer) verslaafd te zijn aan harddrugs en maar
liefst negen van de elf recidiveerden.
Na de uitbreiding van de doelgroep in januari 1994 waren de uitkomsten
aanmerkelijk beter. De progressie die de deelnemers tijdens het verblijf op
de verschillende aandachtsgebieden maakten, was groter; na het verblijf beschikten meer deelnemers over een baan en was er minder sprake van verslavingsproblematiek. Als gevolg van deze ontwikkelingen lijkt de kans op recidive onder de ex-deelnemers te zijn afgenomen. Afgaand op de beschikbare

19

DTC Eindhoven kende in de beginjaren een uitvalpercentage van 62 (Essers, Van der Laan en
Van der Veer, 1995).
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politiegegevens hadden bij het afsluiten van de dataverzameling vooralsnog
slechts acht van de 26 latere deelnemers gerecidiveerd.
De vraag rijst waardoor de resultaten van RETour na de doelgroepwijziging
zo veel zijn verbeterd. Komt dat wellicht doordat er verbeteringen werden
doorgevoerd in het programma of in de organisatie van het project? De onderzoeksgegevens wijzen daar niet op. Uit de interviews met projectmedewerkers en de analyse van het documentatie-materiaal blijkt niet dat de
aanpak van RETour met de wijziging van de doelgroep ingrijpend is veranderd. Behoudens de dagbehandeling in ziekenhuis De Grote Beek werden er
geen nieuwe onderdelen aan het programma toegevoegd en ook de begeleidingsstructuur en de benadering van de deelnemers bleven gedurende de
looptijd van het onderzoek in grote lijnen dezelfde.20
Veel waarschijnlijker is het dat het toegenomen succes van het project samenhangt met verschuivingen binnen de totale deelnemersgroep. Als we
de individuele kenmerken van de geslaagde deelnemers vergelijken met die
van de mislukte deelnemers, dan valt namelijk een aantal verschillen op. Op
de eerste plaats zijn de succesvolle deelnemers gemiddeld gesproken iets
ouder dan de mislukte deelnemers. Bovendien blijkt uit de gegevens dat zij
in het verleden over het algemeen minder delicten hebben gepleegd. Onder
de succesvolle deelnemers bevindt zich een aantal `first offenders', terwijl
de mislukte deelnemers zonder uitzondering over een uitgebreid strafblad
beschikken.
Hoewel de leeftijd en het strafrechtelijk verleden kennelijk van belang zijn, is
het verband tussen deze twee grootheden en het welslagen van de deelnemers niet allesbepalend; ook een aantal jongere deelnemers en enkele deelnemers met veel eerdere delicten wisten het project met succes af te sluiten.
Het verband met de aan- of afwezigheid van drugproblematiek is sterker.
Onder de ex-deelnemers die volgens de politiegegevéns recidiveerden, zijn
de deelnemers die vooraf als harddrugverslaafden bekend stonden, sterk
oververtegenwoordigd. Slechts enkele harddrugverslaafden maakten het project af en vielen voor zover bekend niet terug in de criminaliteit.
Individuele kenmerken als leeftijd, het aantal eerdere delicten en het al dan
niet voorkomen van harddrugproblematiek blijken dus samen te hangen met
de uitkomsten van de plaatsing in het project. Omdat de deelnemers na de

20

De komst van de piw'ers in de mentorfunctie betekende wel een belangrijke organisatorische
verandering. Maar deze nieuwe structuur gold slechts de laatste maanden van het project en
heeft dus geen invloed gehad op de uitkomsten waarover hier wordt gerapporteerd.
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wijziging van de doelgroep ouder waren en er minder harddrugverslaafden
werden opgenomen hebben de resultaten van RETour zich tussentijds kunnen verbeteren. Enkele projectmedewerkers merkten bovendien op dat de
latere deelnemers over het algemeen serieuzer waren en beter gemotiveerd.
In de interviews met de deelnemers werd deze indruk bevestigd. De vraag
wat voor hen de belangrijkste reden was geweest om naar RETour te gaan,
werd in de eerste deelnemersgroep veelal beantwoord in de trant van 'dat
alles beter was dan zitten', terwijl de respondenten uit de tweede groep veel
nadrukkelijker verwezen naar de kansen die RETour hen bood om 'nog wat
van hun leven te maken'.
Alles overziend mogen we concluderen dat de uitbreiding van de selectiecriteria RETour in staat heeft gesteld beter gemotiveerde en meer kansrijke
kandidaten in het project op te nemen. Het onderzoek wijst uit dat vooral
oudere deelnemers of delinquenten met een niet al te zwaar strafrechtelijk
verleden eer! goede kans van slagen hebben. Drugverslaafden en andere
(jonge) gewoontemisdadigers hadden het daarentegen moeilijk. Voor deze
categorieën deelnemers blijkt het volbrengen van het verblijf in RETour een
zeer lastige opgave.
Hiermee is niet gezegd dat het deze laatste deelnemers aan elke motivatie
ontbrak of dat hun plaatsing in het project onder alle omstandigheden zinloos zou zijn. Maar om de plaatsing tot een goed einde te brengen moeten de
deelnemers zeer sterk in hun schoenen staan. Het verblijf in RETour vergt
veel van de deelnemers. De projectmedewerkers zitten hen fel op de huid en
de verleiding om misbruik te maken van de vrijheden die het 'open' regime
hen biedt, is constant aanwezig. Deelnemers die de druk van het een of het
ander niet kunnen verdragen of denken dat zij met RETour een gemakkelijke
detentie tegemoet gaan, zullen het in het project bijzonder moeilijk krijgen.
De interviews onder de ex-deelnemers wijzen dat ook uit.
RETour zou haar succes kunnen verhogen door kandidaten met een harddrugverleden en veelvuldig recidiverende jongeren te weren van deelname
aan het project. Nog afgezien van het feit dat dit de toch al lage instroom van
RETour verder zal beperken, zou dit echter betekenen dat het project zich
van haar oorspronkelijke doelstelling zou afwenden. RETour is immers opgezet om juist de ogenschijnlijk minder gemotiveerde en zwakkere deelnemers een kans te bieden om onder begeleiding te werken aan het verbeteren
van hun toekomst. Een strengere selectie zou impliceren dat deze gedetineerden niet langer zouden kunnen worden bereikt.

Hoofdstuk 6

40

Om de resultaten van RETour te verbeteren zou de projectleiding, in plaats
van of naast een strengere selectie, kunnen proberen om het programma
verder te ontwikkelen. De mogelijkheden daartoe zijn aanwezig. Zo blijkt uit
de resultaten van het onderzoek dat bijna alle deelnemers met een harddrugverleden terugvielen in het gebruik van harddrugs en dat als gevolg hiervan
de effecten van de zorg op de andere aandachtsgebieden als sneeuw voor de
zon verdwenen. Het is duidelijk dat het programma van RETour op dit punt
niet voldoet. Het programma biedt weliswaar controle op druggebruik, maar
van behandelingvan verslavingsproblematiek is nauwelijks sprake. Mede
met het oog op het rendement van de hulpverlening op de andere deelgebieden, moet de aanpak op dit terrein dus worden aangepast. Via contacten met
instellingen in de verslavingszorg moet het mogelijk zijn om meer gericht te
werken aan het voorkómen van terugval in druggebruik.
Ook op het vlak van de sociale vaardigheden zou de aanpak van RETour meer
kunnen worden verdiept. De training van de sociale vaardigheden vindt nu
op vrij informele wijze binnen het project zelf plaats. Slechts in een enkel
geval bestond de begeleiding op dit punt uit een gerichte, professioneel opgezette cursus. Hoewel het zeker voordelen heeft om in de eigen woonomgeving vaardigheden te trainen, zou in de toekomst veel vaker van een dergelijke externe mogelijkheid gebruik moeten worden gemaakt. Vooral indien
het tekort aan vaardigheden structureel is en bij voortduring problemen veroorzaakt op het gebied van werk of in relaties, lijkt het verstandig om de training in eerste instantie bij een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling
onder te brengen. De begeleiding binnen RETour zelf zou op deze externe
trainingen kunnen aansluiten door de deelnemers oefensituaties aan te bieden waarin zij in praktijk kunnen brengen wat zij geleerd hebben.
De aanknopingspunten ter verbetering van het programma-aanbod moeten
ons inziens worden gezocht in de 'verdieping' van de zorg. Op een aantal terreinen, zoals op het vlak van de verslavingszorg en de training van sociale
vaardigheden, zou RETour een meer gerichte aanpak moeten hanteren. Op
deze terreinen dienen er aanvullende onderdelen in het programma te worden ingebouwd om effectiever aan de problemen van de deelnemers te kunnen werken. De sterke punten van het programma, de brede opzet ervan en
de sterk geïndividualiseerde benadering, hoeven daar niet onder te lijden,
want voor deze nieuwe onderdelen kan gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen in de reguliere hulpverlening. In dit verband zou de
projectleiding er goed aan doen om het netwerk van contacten met instanties op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening verder uit te brei-
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den, zodat er nog meer mogelijkheden zullen ontstaan om de deelnemers
'hulp op maat' te bieden.
Hoe evenwichtig het programma-aanbod echter ook zal zijn, het succes van
RETour zal altijd voor een belangrijk deel blijven afhangen van de motivatie
van de individuele deelnemers. Uiteindelijk zijn het de deelnemers die moeten laten zien wat het hen waard om hun leven de juiste wending te geven.
Tijdens het verblijf in het project en in de periode daarna worden de deelnemers op de proef gesteld. Niet iedereen zal de test doorstaan en men zal
dus altijd rekening moeten houden met een zekere uitval. Ook op grond van
de resultaten die tot dusver zijn behaald is echter duidelijk dat waar een wil
is, RETour de weg biedt en we sluiten ons daarom graag aan bij het commentaar van één van de projectmedewerkers:
Als ik kijk naar de jongens die mislukken, heb ik niet het gevoel dat er
veel wordt bereikt. Maar als ik diegenen zie die RETour wèl succesvol
afsluiten, dan vind ik het fantastisch dat zoiets bestaat. Dan word ik zelf
ook extra gemotiveerd; RETour kan iets betekenen voor de deelnemers
die serieus verder willen, die hun best doen om te veranderen.'

Summary

RETour Helmond
Outcome of a new reintegration model for
prisoners
In October 1992 a new, experimental model for the treatment of prisoners
was established in Helmond, a small town in the south of the Netherlands.
RETour Helmond is a programme that aims at the reintegration of prisoners
in social life, thus preventing relapse into criminality once they are released
from prison. During the last two to five months of their prison term, the participants live at lodgings in a house in the centre of Helmond. During this
period, with the assistance of staff members RETour, they prepare themselves for their release. The participants will try to find a job or enter a education programme. They have to warrant their future accommodation and take
care of whatever seems necessary to adopt a socially acceptable life style.
Originally RETour was designed for young-adult inhabitants of Helmond,
sentenced to a prison term of six to"twelve months, but after one year the
criteria for selection were broadened. Since january 1994 there are no upper
limits to the length of the prison term and the age of the participants. Geographically the candidates now stem from the entire police area surrounding
Helmond.
The WODC was asked to evaluate this new treatment programme. The research focused primarily on the question of realisation of the programmes
major objective, the social reintegration of the participants. Until the end of
1995 progress reports on the participants were analyzed and interviews were
held both with participants and staff members. Police records were consulted in order to get a preliminary view on the reoffending rates among former
participants.
Results indicate that in the first three years RETour has produced mixed outcomes. Approximately one third of the 37 participants dropped out of the
programme. Some were sent back to prison because they couldn't live up to
the demands of the programme, others escaped before they could be apprehended by the police. After their release from prison these programme dropouts fared badly: they remained unemployed, many of them used drugs and
most of them swiftly relapsed to committing crimes.
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On the other hand twenty-four participants succeeded in finishing the programme. Fourteen of them were thought to have good chances on full rehabilitation, because of the progress they had made on areas such as work,
housing, finance, social and practical skills. After their release, the reoffending rate among these successful participants was markedly lower than
among the programme dropouts. Although it should be added that these
reoffending rates could only be ascertained in a provisional way.
The outcome of the programme improved after changing the intake criteria.
Nine out of eleven participants of the original target group reoffended, compared to only eight out of twenty six after the intake restrictions were lifted.
Broadening the target group has enabled RETour to select better motivated
and generally more promising candidates. Especially older participants and
offenders with a relatively short judicial history proved to be good prospects.
On the other hand, participants with a history of drug abuse and young offenders witti a highly criminal life history, seem to have a hard time to complete the programme.
RETour would obviously be more effective when these cases of bad risk were
excluded from participation in the programme. Alternatively, it would be
worthwhile to improve the quality of the support offered.to the participants.
In some areas a more focused approach is needed to solve the problems that
impede rehabilitation. In the case of drug addicts for example, checking on
drug use while participating in the programme is not enough. To be effective,
the addiction problem itself should be treated.
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RETour Helmond
Résultats d'un nouveau projet de
réintégration sociale pour détenus
En octobre 1992, un projet appelé RETour a été lancé à Helmond. L'objectif
de ce projet est d'aider et d'accompagner les détenus lors de leur retour
dans la société. II s'agit d'une modalité d'exécution de peine en milieu
ouvert : durant les deux à cinq derniérs mois de leur période d'emprisonnement, les détenus ont une chambre dans un immeuble situé dans le
centre d'Helmond. Ils suivent à partir de là un programme d'activités individuel axé sur l'éducation, la formation et le travail. Le contenu concret
des différentes parties du programme est établi avec les détenus avant leur
participation au projet. En cas d'investissement insuffisant, de violation du
règlement interne ou d'usage de drogues, les participants peuvent être
(r)envoyés á 'la maison d'arrêt.
RETour était en premier lieu destiné à de jeunes adultes (18-25 ans) originaires d'Helmond et condamnés à une peine d'emprisonnement de six à
douze mois. Le nombre de candidats s'étant avéré décevant durant la première année de mise en oeuvre du projet, l'on a décidé d'élargir le groupecible.
Depuis janvier 1994, il n'y a plus aucune limite d'áge ni de durée de peine
et les détenus sont originaires de l'ensemble du district de police Brabant
Sud-Est.
A la demande du Service des établissements pénitentiaires, le WODC a évalué les résultats de RETour. La question centrale de l'évaluation était de
savoir dans quelle mesure le projet avait atteint ses objectifs en ce qui
concerne plus particulièrement la réintégration sociale des participants.
Des entretiens, entre autres, avec des participants et des responsables du
projet ont eu lieu jusqu'à fin 1995. Les différents rapports établis sur les
détenus participants ont été analysés et des données (provisoires) sur la
récidive ont été recueillies auprès de la police d'Helmond.
L'étude montre que les résultats du projet RETour ont connu des variations
importantes durant les trois premières années. Plus d'un tiers des trentesept participants ne parvint pas au bout de la période de séjour. Nombre
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d'entre eux n'avaient, au moment de leur libération, aucun travail ni aucune
perspective d'emlploi. Beaucoup consommaient des drogues dures et la
plupart reprit rapidement le chemin de la criminalité. Sur les trente-sept
participants, vingt-quatre parvinrent au bout de la période de séjour prévue.
La progression de quatorze d'entre eux sur le plan du travail, de l'argent et
des capacités sociales et pratiques fut telle que les responsables du projet
se montraient très optimistes quant à leur avenir. La récidive s'avère parmi
ce dernier groupe très inférieure à celle constatée chez le groupe de participants qui ne finirent pas Ie projet. 11 faut cependant ajouter que l'étude n'a
pu déterminer la récidive parmi les anciens participants au projet que de
manière très provisoire.
L'on remarque que les résultats du projet s'améliorent considérablement
après l'élargissement du groupe-cible. Sur les onze participants du groupecible originel, neuf ont récidivé; sur les vingt-six participants ultérieurs,
seuls 8 avaient jusqu'à présent de nouveau commis des délits.
L'amélioration des résultats doit être attribuée aux changements au sein du
groupe de participants. L'élargissement des critères de sélection a permis à
RETour d'accueillir des candidats plus motivés et aux chances de réussites
plus élevées. La participation au projet s'avère la plus fructueuse surtout
pour les participants plus $gés ou les délinquants n'ayant pas un passé criminel trop chargé. Les délinquants toxicomanes et d'autres jeunes délinquants habituels rencontraient quant à eux beaucoup plus de difficultés.
Les résultats de RETour pourraient encore être améliorés si ces deux derniers groupes étaient exclus de la participation au projet. La qualité de
l'aide proposée pourrait cependant elle aussi être améliorée. Une approche
plus axée sur les problèmes qui font obstacle à la réintégration sociale des
participants est nécessaire dans certains domaines. C'est ainsi que le programme actuel permet certes de contr8ler l'usage des drogues (dures)
mais dans la plupart des cas, il n'est pas question de traitement de la toxicomanie. Une plus grande attention devrait être portée à cette question,
en partie dans l'optique de la rentabilité de l'aide fournie dans d'autres
domaines.
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