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Voorwoord

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het project 'Externe Resocia-

lisatie Afdeling' (ERA). Deze nieuwe vorm van detentiefasering ging in sep-

tember 1994 van start en biedt langgestrafte gedetineerde begeleiding bij

hun terugkeer naar de maatschappij. De ERA richt zich op kwetsbare, extra

zorg behoevende gedetineerden die vanwege hun psychosociale problema-

tiek niet in aanmerking komen voor reguliere vormen van detentiefasering.

Vele mensen hebben een bijdrage aan het onderzoek geleverd. Onze speciale

dank gaat uit naar de projectleiding van de ERA, de medewerkers van het

bureau Sociale Dienstverlening van gevangenis Norgerhaven en de mede-

werkers van diverse arrondissementsparketten die ons toegang gaven tot de
benodigde gegevens. Petra van der Veer was een enorme hulp bij het opspo-

ren en raadplegen van de strafdossiers. De medewerkers van het project en

de (ex-)deelnemers zijn wij erkentelijk voor het ons bereidwillig te woord

staan tijdens de interviews. Tot slot een woord van dank aan de voorzitter en

de leden van de Advies- en evaluatiecommissie voor de externe begeleiding

van het onderzoek en aan de leden van de leescommissie die met hun kriti-

sche kanttekeningen een bijdrage hebben geleverd aan dit rapport.
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Samenvatting

In september 1994 ging op het terrein van gevangenis Norgerhaven te Veen-

huizen het project'Externe Resocialisatie Afdeling' (ERA) van start. De ERA is

een nieuwe vorm van detentiefasering en biedt langgestrafte gedetineerden

speciale begeleiding bij hun terugkeer naar de maatschappij. Het project

richt zich op kwetsbare, extra zorg behoevende gedetineerden die vanwege

hun psychosociale problematiek niet in aanmerking komen voor reguliere

vormen van detentiefasering.

In de ERA volgen de deelnemers gedurende de laatste vijf tot negen maanden

van hun straf een standaardprogramma waarin onder meer sociale vaardig-

heden, resocialisatie, huisvesting en arbeid aan de orde komen. Daarnaast

werken zij aan de hand van een individueel opgesteld programma aan hun

psychosociale problemen, sociale relaties en eventuele verslaving. Bij onvol-

doende inzet, overtreding van de huisregels of alcohol- en druggebruik kun-

nen de deelnemers uit het project worden geplaatst. Na het verblijf op de

ERA volgt een periode van nazorg.

Het WODC heeft op verzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen onderzoek

gedaan naar de eerste resultaten van de ERA. Het onderzoek richtte zich

voornamelijk op de effecten die het verblijf op de ERA op de levensomstan-

digheden van de individuele deelnemers heeft gehad. Tot mei 1996 werden

de rapportages over de eerste 38 deelnemers van het project verzameld en

geanalyseerd, werden ex-deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen en

werden voorlopige recidivegegevens opgevraagd bij het Korps Landelijke

Politiediensten. Om zicht te krijgen op het reilen en zeilen van het project

werden onder meer vraaggesprekken gevoerd met de ERA-medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de eerste anderhalf jaar van het project

gemengde resultaten zijn behaald. Op elk van de onderscheiden probleem-

gebieden maakten sommige deelnemers vorderingen en andere geen. Alleen

op het gebied van huisvesting waren de resultaten onverdeeld gunstig. Zo

goed als alle deelnemers die niet over woonruimte beschikten, konden van

onderdak worden voorzien. Op het terrein van de psychosociale problema-

tiek boekten zeven deelnemers veel vooruitgang en maakten tien deelne-

mers beperkte vorderingen.

Ruim eenderde (36%) van de deelnemers viel om uiteenlopende redenen

voortijdig uit. Van degenen die hun verblijf volgens plan afmaakten, verliet
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de helft het project met (redelijk) gunstige vooruitzichten. Uit de geraad-

pleegde politiegegevens bleek dat binnen een periode van gemiddeld tien

maanden na vertrek uit het project, 60% van de totale groep had gerecidi-

veerd.

Bij de interpretatie van deze uitstroomresultaten moet men in aanmerking

nemen dat de ERA zich richt op gedetineerden die in strafrechtelijk, maar

bovenal in psychosociaal opzicht een zeer zware groep vormen. Hun kansen

op maatschappelijke integratie zijn op voorhand vrij klein. Gezien de achter-

gronden van de deelnemers, de betrekkelijk lange duur van het verblijf, en

het intensieve karakter van het project, valt een uitvalpercentage van 36 in

feite mee. En wellicht kan hetzelfde worden gezegd over de (voorlopige)

recidive van 60%; het valt nog te bezien hoe dit percentage zich verhoudt

met de algemene recidive onder langgestrafte gedetineerden met vergelijk-

bare achtergronden.

Een en ander neemt echter niet weg dat de resultaten van het ERA-project

voor verbetering vatbaar zijn. Het succes van het project zou op de eerste

plaats kunnen worden verhoogd door de instroom van harddrugverslaafden

en deelnemers met een zeer zwaar strafrechtelijk verleden te beperken door

hen in de intake strenger te toetsen op hun motivatie voor het project. Uit

analyses blijkt namelijk dat juist in deze twee groepen de kans op voortijdige

uitval en latere recidive zeer groot is.

Op de tweede plaats kunnen er verbeteringen worden aangebracht in de op-

zet van het programma. Nog afgezien van de inhoud en vorm van de verschil-

lende programma-onderdelen, zou overwogen kunnen worden de minimale

verblijfsduur van vijf maanden te verhogen om de effecten van het program-

ma op de deelnemers te vergroten. Daarnaast zou men moeten nagaan of de

niet-verplichte nazorgcontacten - nu in handen van de buitenreclassering -

niet beter centraal vanuit de ERA gecoordineerd zouden kunnen worden, zo-

dat op basis van de vertrouwensrelatie die tijdens het verblijf is opgebouwd,

het contact met de deelnemers gemakkelijker kan worden voortgezet.

Ten slotte dienen er enkele organisatorische aanpassingen te worden ge-

daan. De medewerkers gaven in hun interviews aan, behoefte te hebben

aan meer duidelijkheid in hun werk. Zij willen meer begeleiding en een

meer stringente verdeling van verantwoordelijkheden. Op het gebied van de

arbeid is daar inmiddels wat aan gedaan. Uit de groep van mentoren is een

vaste persoon als arbeidsmedewerker aangesteld.

Voorts zou het voor de interne organisatie van het project goed zijn als er

ook een vast aanspreekpunt gecreëerd zou worden tussen het hoofd en het



Samenvatting

team van medewerkers. De coordinatie van de dagelijkse werkzaamheden

werd tot nu toe bij toerbeurt door de mentoren zelf verzorgd. Gezien de

gebrekkige samenwerkingsrelaties binnen het nog onervaren team is dat

niet de juiste oplossing. Een vast persoon dient in deze functie te worden

benoemd.

Naast het aanstellen van een 'primus inter pares' zou ook het opzetten van

een beter registratiesysteem voor meer duidelijkheid in de organisatie kun-

nen zorgen. Door het uitvaardigen van richtlijnen voor de diverse rappor-

tages die de medewerkers dienen op te stellen, worden hun werkzaamheden

gestructureerd en wordt de aanpak van de deelnemers van de nodige unifor-

miteit voorzien. Bijkomend voordeel van een goed registratiesysteem is dat

de resultaten ten aanzien van de individuele deelnemers ten allen tijde te

achterhalen zijn en er gemakkelijker een overzicht kan worden gegeven van

de uitkomsten van het project.

3



1

Inleiding

In de beleidsnota voor het gevangeniswezen 'Werkzame detentie' (Ministerie

van justitie, 1994), wordt gestipuleerd dat het gevangeniswezen, naast de

bewaringsfunctie, ook op langere termijn een bijdrage moet leveren aan de

veiligheid van de samenleving. Met effectieve maatschappelijke integratie-

programma's dient het gevangeniswezen de recidive van ex-gedetineerden in

neerwaartse zin te beïnvloeden door bepaalde groepen gedetineerden, in het

kader van detentiefasering, in de eindfase van hun detentie in aanmerking te

laten komen voor plaatsing in een regime met toegenomen vrijheden. De

'Externe Resocialisatie Afdeling' (ERA) is een voorbeeld van een dergelijk inte-

gratieprogramma. Deze nieuwe vorm van detentiefasering ging in september

1994 op het terrein van de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen van start.

Het project is geen direct gevolg van de nota'Werkzame detentie', maar past

wel in het beleid dat daarin wordt voorgesteld.

Op de ERA worden langgestrafte gedetineerden voorbereid op hun terugkeer

naar de maatschappij. Het gaat om 'extra zorg behoevende' gedetineerden,

gedetineerden die tijdens hun detentie speciale begeleiding nodig hebben.

Vanwege hun psychosociale problematiek komen zij niet in aanmerking voor

de reguliere vormen van detentiefasering, zoals plaatsingen in (half)open

inrichtingen en inrichtingen voor dagdetentie. Terwijl juist voor deze kwets-

bare groep gedetineerden een goed geleide overgang van detentie naar vrij-

heid van wezenlijk belang is.

De ERA, een samenwerkingsproject van de reclassering en Norgerhaven, wil

in zo'n overgang voorzien. Gedurende de laatste vijf tot negen maanden van

hun detentie volgen de deelnemers buiten de muren van de gevangenis een

intensief begeleidingsprogramma gericht op hun maatschappelijke reïnte-

gratie. Na deelname aan het project volgt een periode van nazorg.

De ERA is inmiddels zo'n twee jaar operationeel. Het WODC heeft op verzoek

van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)) van het ministerie van justitie

onderzoek gedaan naar de eerste resultaten van deze nieuwe executiemoda-

liteit. Tot mei 1996 werden er in het kader van het onderzoek gegevens verza-

meld over de voortgang van het project. Tot die tijd namen 38 gedetineerden

deel aan het project.

Het onderzoek van het WODC draagt het karakter van een productevaluatie.

Het richt zich voornamelijk op de effecten die de plaatsing in ERA heeft ge-
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had op de levensomstandigheden van de individuele deelnemers. Onderwer-

pen die thuishoren in een procesevaluatie, zoals de samenwerking tussen de

reclassering en Norgerhaven, het verloop van de selectieprocedure en de

vormgeving van de doelgroep, komen in dit verslag slechts zijdelings aan de

orde.' Wel wordt er aandacht besteed aan de resultaten van interviews die

zijn gehouden onder de medewerkers van het project.

Het verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal allereerst uitvoerig

worden ingegaan op de inhoud en opzet van het ERA-project. In hoofdstuk 3

komen vervolgens de onderzoeksvragen aan bod en zal worden uiteengezet

op welke wijze de gegevens voor het onderzoek zijn verzameld. De resultaten

van het onderzoek worden behandeld in de hoofdstukken 4 tot en met 7. In

hoofdstuk 4 wordt de samenstelling van de deelnemersgroep besproken,
onder meer aan de hand van hun achtergrondkenmerken, het justitiële ver-

leden, de gepleegde delicten en de opgelegde straffen. In hoofdstuk 5 wordt

- mede op basis van de uitkomsten van de interviews onder ex-deelnemers -

de feitelijke gang van zaken op de ERA beschreven, en hoofdstuk 6 gaat in

op de uitkomsten van het programma en de mate van succes van de deel-

nemers. Hoofdstuk 7 bevat de resultaten van de interviews met de medewer-

kers en heeft betrekking op enige organisatorische aspecten van de ERA. Het

rapport wordt afgesloten met een discussie over de belangrijkste bevindin-

gen (hoofdstuk 8).

1 De procesevaluatie van het project ligt in handen van de begeleidende stuurgroep. In deze

procesbeschrijving wordt ook ingegaan op de kosten van het project. Gedurende het verloop

van het project is de naam van de stuurgroep veranderd in Advies- en Evaluatiecommissie. De

reden hiervoor was dat de aansturing van het project steeds meer in handen kwam van de 'lijn',

dat wil zeggen het management van respectievelijk de Reclassering Nederland, arrondissement

Assen en Norgerhaven. De samenstelling van de commissie is weergegeven in bijlage 1.
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Het project ERA

In dit hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de ontstaansgeschie-

denis van het project. Vervolgens komen de doelstellingen en de doelgroep

van de ERA aan de orde en ten slotte zal worden ingegaan op de inhoud

van het begeleidingstraject dat de ERA de deelnemers biedt. Een en ander is

vooral gebaseerd op de nota'Externe Resocialisatie Afdeling' (Reclassering

Drenthe, Gevangenis Norgerhaven, 1992).

2.1 Voorgeschiedenis

Binnen Norgerhaven bevinden zich sinds enige jaren twee Individuele Bege-

leidingafdelingen (IBA's). Deze afdelingen zijn bestemd voor gedrags- en

persoonlijkheidsgestoorde gedetineerden. Het gaat niet om gedetineerden

met een ernstige en acute psychische of psychiatrische stoornis, maar om

anderszins kwetsbare gedetineerden die tijdens hun detentie een meer dan

normale begeleiding behoeven. Omwille van hun delict, de beleving van de

detentie of hun gebrekkige sociale vaardigheden kunnen zij zich in een nor-

maal gevangenisregime niet of onvoldoende staande houden. Doorgaans

brengen deze gedetineerden hun detentie tot aan hun invrijheidstelling door

in de beslotenheid van de IBA. Plaatsing in een meer 'open' inrichting wordt

als te riskant beschouwd. Met andere woorden, zij komen niet in aanmerking

voor 'detentiefasering', het geleidelijk toekennen van meer vrijheden met het

oog op hun terugkeer naar de samenleving.

Omdat IBA-gedetineerden vanwege hun problematiek niet in de gelegenheid

zijn om te wennen aan het omgaan met meer vrijheden, keert deze groep

onvoldoende voorbereid terug in de maatschappij. Deze constatering vorm-

de voor de directie van Norgerhaven en de Stichting Reclassering Drenthe

(SRD)2 aanleiding om te komen tot een nieuwe vorm van detentiefasering. In

de loop van 1991 verschenen een projectbeschrijving en een projectplan met

een eerste, ruwe opzet van het nieuwe 'resocialisatieproject'. Op basis van

deze stukken werd overleg gepleegd met onder meer het departement, het

openbaar ministerie en de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellin-

2 Sinds enkele jaren kent de reclassering een andere organisatiestructuur. De SRD gaat nu door

het leven als de 'Reclassering Nederland, arrondissement Assen'.
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gen (NFR). Voor het initiatief bleek voldoende draagvlak te bestaan.

Het samenwerkingsverband tussen Norgerhaven en de reclassering leidde

vervolgens tot de ontwerpnota 'Externe Resocialisatie Afdeling (ERA) in Veen-

huizen' (Reclassering Drenthe, Gevangenis Norgerhaven, 1991). Deze nota

werd ter beoordeling voorgelegd aan het departement, alwaar men in decem-

ber 1991 toestemde met verdere uitwerking van de plannen. Er werd een

stuurgroep (later de Advies- en evaluatiecommissie) opgericht bestaande

uit vertegenwoordigers van Norgerhaven, de reclassering, het departement

en het WODC. In verschillende subcommissies werden de plannen nader

uitgewerkt. Dit resulteerde uiteindelijk in de nota'Externe Resocialisatie

Afdeling' (Reclassering Drenthe, Gevangenis Norgerhaven, 1992). Enige tijd

daarna gaf het departement groen licht en kon worden begonnen aan de

feitelijke invulling van het programma, de werving van het personeel en het

creëren van woonruimte voor de toekomstige deelnemers.

Met betrekking tot de huisvesting ging men aanvankelijk uit van de ver-

bouwing van een oude dienstwoning en een gedeelte van een leegstaande

fabriek. Later bleek dat renovatie van vier voormalige bewaarderswoningen

elders op het terrein van Norgerhaven binnen de mogelijkheden lag. Deze

dienstwoningen vallen onder monumentenzorg - heel Veenhuizen heeft de

status van beschermd monument - maar restauratie was tot dan toe te duur

geweest. Door de ERA in de bewaarderswoningen te situeren, werden de

huisjes voor verder verval behoed en kreeg de ERA bovendien meer ruimte

tot haar beschikking dan oorspronkelijk was gepland. Met het gebruik van

deze woningen bedraagt de capaciteit van de ERA in totaal tien plaatsen.

De ERA werd, gelet ook op haar naam, oorspronkelijk opgezet als een af-

deling van Norgerhaven. Per 1 september 1994, toen de renovatie van de

huisjes was afgerond, verkreeg zij echter een zelfstandige status als inrich-

ting voor langgestraften. Dit om ook gedetineerden uit andere gevangenissen

dan Norgerhaven te kunnen laten deelnemen aan het project. Officieel wordt

de ERA tegenwoordig dan ook aangeduid als gevangenis Norgerhaven II,

maar operationeel is zij nog steeds een afdeling van gevangenis Norgerha-

ven; op zowel beheersmatig als beleidsmatig terrein is de directeur van Nor-

gerhaven eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ERA.

Het regime van de ERA vertoont veel overeenkomsten met dat van een half-

open inrichting. Zoals de halfopen inrichtingen kent de ERA een minimale of

een minder dan normale beveiliging en mogen de gedetineerden onder bege-

leiding de inrichting verlaten. In afwijking van halfopen inrichtingen waar de

gedetineerden eenmaal in de vier weken een weekend op verlof mogen, heeft
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de ERA echter geen algemeen geldend verlofstelsel, maar een individuele

verlofregeling. Deze verlofregeling geldt alleen voor de ERA en is sterk ver-

bonden met de opzet van het programma; in de ERA bestaat geen recht op

verlof, maar bepaalt de projectleiding in individuele gevallen of begeleid of

onbegeleid verlof kan worden toegestaan.

Op 1 september 1994 werd deze verlofregeling van kracht. In de loop van sep-

tember werden de eerste deelnemers op de ERA geplaatst. Zij waren afkom-

stig uit verschillende inrichtingen voor langgestraften, waaronder Norger-

haven, Esserheem en De Marwei. Tot mei 1996, toen de dataverzameling van

het onderzoek werd stopgezet, hebben in totaal 38 gedetineerden aan de ERA

deelgenomen. Vijf van hen namen op dat moment nog deel aan het project,

de andere 33 waren inmiddels vertrokken.

2.2 Doelstellingen en doelgroep van de ERA

Aan de opzet van de ERA liggen twee doelstellingen ten grondslag. Op de

eerste plaats biedt de ERA begeleide detentiefasering; de deelnemers wordt

een mogelijkheid geboden om 'een basis te leggen voor een maatschappelijk

aanvaardbare leefwijze en een zo zelfstandig mogelijke herintreding in de

maatschappij'. De tweede doelstelling heeft betrekking op het bieden van

begeleiding na de detentie: door in een vroeg stadium een nazorginstantie
bij de begeleiding te betrekken, wordt vormgegeven aan verdere ondersteu-

ning aan de maatschappelijke integratie en tracht men wat men tijdens het

verblijf op de ERA heeft bereikt, na de invrijheidstelling te consolideren.

Meer concreet tracht men met het totale begeleidingstraject te bereiken dat

iedere deelnemer na zijn detentie:

- voorzien is in basale levensbehoeften zoals onderdak, voeding en kle-

ding;

- zijn dagen op een voor hem zinvolle wijze invult;

- zich bewust is dat problemen en conflicten positief zijn te beïnvloeden;

- een aantal wederzijds bevredigende sociale contacten heeft met mensen

en instanties in de maatschappij.

Tijdens het gehele traject stelt de begeleiding zich mede ten doel gedetineer-

den actief voor terugval te behoeden; het ERA-project richt zich dus mede op

het voorkomen van recidive van de gedetineerden.

Over de doelgroep van de ERA werd al eerder het een en ander opgemerkt. In

de ontwerpnota wordt zij omschreven als 'extra zorg behoevende gedetineer-
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den met psychosociale problematiek die niet voor een andere detentiefase-

ring in aanmerking komen'. Deze gedetineerden verblijven veelal op de twee

IBA's van Norgerhaven, maar het kan ook gaan om gedetineerden uit andere

inrichtingen, die wachten op een plaats op een IBA.

Op verzoek van de stuurgroep heeft het WODC tijdens de ontwerpfase van

het project een voorstudie verricht naar de kenmerken en achtergronden van

de doelgroep. In het kader van deze studie werden de penitentiaire dossiers

geanalyseerd van 19 gedetineerden van wie vooraf de indruk bestond dat zij

in de ERA thuis hoorden. De analyse wees uit dat aan elk van deze gedeti-

neerden door de diverse rapporteurs een of meer van de volgende kenmer-

ken werd toegedicht:

- een psychische aandoening of een persoonlijkheidsstoornis;

- een sterk passieve houding;

- een hoge beïnvloedbaarheid;

- een laag intelligentieniveau;

- een lichamelijke handicap;

- een gebrekkige taalvaardigheid;

- het vertonen van 'afwerend/terugtrekkend' gedrag;

- een tekort aan sociale vaardigheden.

Juist vanwege dit soort van kenmerken voldoet deze categorie gedetineerden

niet aan de toelatingseisen van reguliere vormen van detentiefasering en

daardoor missen zij de mogelijkheid op een geleidelijke terugkeer naar de

maatschappij. Tegelijkertijd is duidelijk dat deze groep vanwege hun psycho-

sociale problematiek sterk behoefte heeft aan intensieve begeleiding voor-

uitlopend op hun invrijheidstelling. Juist daarom richt de ERA zich speciaal

op deze doelgroep.

Ten behoeve van de selectie van de deelnemers werden de volgende criteria

en contra-indicaties geformuleerd.

Objectieve criteria:

- in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of van een geldige

verblijfsvergunning;

- een strafrestant van minimaal negen maanden;3

3 Op het moment dat een deelnemer daadwerkelijk op de ERA wordt geplaatst, geldt een straf-

restant van minimaal vijf maanden.
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Contra-indicaties:

- er mag geen evident recidiverisico bestaan;

- er mag geen sprake zijn van vluchtgevaar;

- een eventuele plaatsing mag geen maatschappelijke weerstanden

oproepen.

Deze selectiecriteria betreffen overigens slechts de eerste signalering van

kandidaten. Gaandeweg het traject, dat wil zeggen gedurende de intakefase,

als de feitelijke plaatsing steeds dichterbij komt, worden de selectiecriteria

specifieker. Deze zullen worden besproken bij de verschillende fasen waaruit

het begeleidingstraject bestaat.

2.3 Inhoud en opzet van het begeleidingstraject

De ERA biedt de deelnemers een begeleidingstraject in drie fasen: het voor-,

midden- en natraject.

2.3.1 Het voortraject

Het voortraject bestaat enerzijds uit het geheel van selectieprocedures en

anderzijds uit het voorbereiden van de kandidaat-deelnemers op hun ver-

blijf op de ERA. Indien een inrichting een mogelijke kandidaat in huis heeft,

maakt het bureau Sociale Dienstverlening (BSD) van de betreffende inrich-

ting een selectie-advies of een overplaatsingsvoorstel. Dit wordt overlegd

aan de regionale penitentiair consulent. De penitentiair consulent zendt het

inrichtingsvoorstel vergezeld met zijn advies aan de begeleidingscommissie

van de ERA. Deze commissie bestaat uit het hoofd van de ERA, de psycholoog

van Norgerhaven, een penitentiair reclasseringswerker (PRW'er) verbonden

aan de IBA's van Norgerhaven en de aan de ERA verbonden reclasserings-

werker. In een enkel geval wordt ook de psychiater van Norgerhaven bij de

intake betrokken.

De reclasseringswerker van de ERA beoordeelt of de kandidaat aan alle selec-

tiecriteria voldoet. Daartoe raadpleegt hij het persoons- en het penitentiair

dossier en houdt hij, samen met een medewerker van de ERA, een intake-

gesprek met de kandidaat-deelnemer. In dit gesprek worden feitelijke gege-

vens uitgewisseld en worden de eerste indrukken met betrekking tot de aan-

wezige problematiek doorgesproken en opgetekend op een intakeformulier.

Dit formulier vormt de basis voor het opstellen van een hulpverlenings- of

begeleidingsplan, dat op het moment van plaatsing gereed moet zijn.
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In deze fase dienen de kandidaten aan de volgende selectiecriteria te vol-

doen.

Objectief criterium-
- voldoen aan de criteria van de doelgroep.

Subjectieve criteria:

- de Nederlandse taal passief beheersen;

- zich aan afspraken kunnen houden;

- zich kunnen conformeren aan de gestelde voorwaarden voor deelname

aan het project;

- het hebben van een zekere motivatie;

- zich begeleidbaar opstellen.

Contra-indicaties:

- ernstige actuele verslavingsproblematiek;

- ernstige actuele psychiatrische problematiek.

De reclasseringswerker meldt zijn bevindingen aan de begeleidingscommis-

sie. De commissie adviseert vervolgens de aan Norgerhaven verbonden

penitentiair consulent en verzoekt het openbaar ministerie tevens om een

verklaring van 'geen bezwaar:4

Uiteindelijk is het dan de penitentiair consulent die de beslissing neemt om

al dan niet over te gaan tot plaatsing op de ERA. Overigens vindt plaatsing

altijd op vrijwillige basis plaats, dus met instemming van de kandidaat.

2.3.2 Het middentraject

Fase twee behelst het eigenlijke verblijf op de ERA. Gedurende de laatste vijf

tot negen maanden van hun detentie verblijven de deelnemers in de gereno-

veerde dienstwoningen buiten Norgerhaven. De ERA heeft de beschikking

over vier huisjes: een woonhuis, een slaaphuis, een activiteitenhuis en een

personeelshuis.

In het woonhuis bevinden zich de huiskamer en de keuken. Hier worden

onder meer de koffie- en theepauzes doorgebracht en worden de maaltijden

gebruikt. Het slaaphuis is opgedeeld in twee delen die beide vijf slaapkamers

bevatten. 's Nachts, wanneer er geen personeel op de ERA aanwezig is, wor-

4 Mocht de kandidaat tijdens zijn detentie al verlof hebben gehad in het kader van de Algemene

Verlofregeling Gedetineerden (AVG), dan zal zo'n verzoek overigens achterwege blijven. In dat

geval heeft het openbaar ministerie namelijk al eerder toegestemd met het feit dat de desbe-

treffende gedetineerde de gesloten inrichting (zij het tijdelijk) verliet.
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den de bewoners ingesloten in het slaaphuis. De bewaking van het complex

ligt dan in handen van het personeel van Norgerhaven - het terrein van de

ERA is slechts enkele tientallen meters van de ingang van Norgerhaven ver-

wijderd - en van de Dienst Ondersteuning en Begeleiding Justitiële inrich-

tingen (DOEI). De DOBJ is een mobiele bewakingsdienst en maakt rondes

langs de verscheidene justitiële inrichtingen in Veenhuizen en omgeving.

Het activiteitenhuis is bestemd voor het volgen van programmaonderdelen

en cursussen en voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de

arbeid (zoals houtbewerking en fietsenreparatie). Het personeelshuis bestaat

uit verscheidene kantoorruimtes en een vergaderkamer. Om het terrein van

de ERA is een laag hek geplaatst om het geheel toch een zeker besloten karak-

ter te geven.

Alvorens een deelnemer in het middentraject kan worden geplaatst, moet hij

aan de volgende criteria voldoen.

Objectieve criteria:

- voldoen aan de criteria van het voortraject;

- het overleggen van een begeleidingsplan;

- toezegging van zorginstelling voor begeleiding na detentie;

- een strafrestant van minimaal vijf en maximaal negen maanden.

Subjectief criterium:

- conformeren aan het begeleidingsplan.

Tijdens het middentraject wordt het begeleidingsplan dat in het voortraject

is opgesteld, ten uitvoer gebracht. Het begeleidingsplan behelst het zoge-

noemde basisprogramma. Aan dit basisprogramma neemt elke gedetineerde

deel. Het bestaat uit standaardonderdelen, zoals een budgetteringscursus,

voorlichting over drugs en alcohol, delictbespreking, omgaan met seksua-

liteit, een training sociale vaardigheden, sport, handvaardigheid, arbeid,

corveediensten en het organiseren van de huishouding. Naast deze gemeen-

schappelijke onderdelen bestaat het basisprogramma uit begeleidingsge-

sprekken. Dit onderdeel vindt niet collectief, maar op individuele basis

plaats. In de begeleidingsgesprekken, gehouden door de mentoren en soms

de reclasseringswerker, wordt ingehaakt op de ervaringen die in de overige

programma-onderdelen zijn opgedaan.5

5 Een overzicht van het basisprogramma is opgenomen in bijlage 2.
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In aanvulling op het basisprogramma volgt elke deelnemer een strikt indivi-

dueel programma, het'op-maatprogramma'. De inhoud hiervan is afhanke-

lijk van de behoeften en mogelijkheden van de individuele gedetineerde. Het

kan zich richten op het verbeteren van sociale en praktische vaardigheden,

op het leren omgaan met seksualiteit of op het verkrijgen van werkervaring.

Ook het volgen van cursussen en opleidingen behoort tot de mogelijkheden;

deze kunnen variëren van het leren rekenen of solliciteren, tot het starten

van een eigen bedrijf of het behalen van het theorie-examen voor het rij-

bewijs. Sommige van deze programma-onderdelen vinden op het terrein

van de ERA plaats, andere daarbuiten.

Verlof

Tijdens het verblijf in de ERA wordt een gestructureerd vrijhedenbeleid toe-

gepast. Uitgangspunt is dat er geen recht op verlof bestaat, maar dat verlof

op individuele basis wordt verleend.

De eerste vijf weken van het verblijf mag de bewoner het terrein van de ERA

niet verlaten. Afhankelijk van de ontwikkeling en vorderingen van de deel-

nemer worden vrijheden in het begeleidingsplan opgenomen waarbij de ERA

twee soorten verlof kent. Als eerste het programmaverlof dat gedetineerden

de mogelijkheid biedt om begeleid dan wel onbegeleid in het kader van het

op-maatprogramma activiteiten buiten de ERA te ondernemen, zoals het

treffen van voorzieningen voor na de vrijlating, het verrichten van arbeid op

een projectplaats buiten de ERA of het volgen van onderwijs.

Als de programmaverloven goed verlopen en de gedetineerde heeft getoond

dat hij zich aan de afspraken houdt, kan hij in de laatste drie maanden voor

zijn invrijheidstelling in aanmerking komen voor het tweede soort verlof, het

'privé-verlof'. Hierbij mogen de deelnemers minimaal 24 en maximaal 60 uur

buiten de ERA doorbrengen op een met de projectleiding overeengekomen

adres. In totaal bedraagt het privé-verlof ten hoogste 360 uur.

Contra-indicaties voor het verlenen van verlof en redenen om (vervolg)verlof

af te wijzen of in te trekken zijn:

- het zich niet houden aan programma-afspraken;

- geconstateerd gebruik van alcohol of drugs;

- het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres;

- gevaar voor verstoring van de rechtsorde tijdens het verlof.

Het door eigen schuld te laat terugkeren van verlof betekent dat er binnen

veertien dagen geen verlof wordt toegestaan; bovendien wordt de duur van

de overschrijding van het eerstvolgende verlof afgetrokken.

1
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Sancties

Het verhandelen, het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol en drugs

is verboden. Kamers worden regelmatig gecontroleerd en er worden steek-

proefsgewijs urine- en alcoholcontroles gehouden. Ook op het regelmatig

te laat komen, het regelmatig afwezig zijn bij een activiteit of bij andere

onregelmatigheden (bijvoorbeeld dreigementen of vechtpartijen) volgen

sancties. Deze lopen uiteen van het geven van een waarschuwing of het

intrekken van verlof tot een strafplaatsing of verwijdering uit het project.

Bij een strafplaatsing wordt de deelnemer naar het zogenaamde cellenge-

bouw overgebracht. Dit is de inrichting in Veenhuizen waar alle tijdelijke

strafplaatsingen, dus ook vanuit andere penitentiaire inrichtingen, ten uit-

voer worden gelegd. Als een deelnemer van de ERA naar het cellengebouw

wordt verwezen, dan zal hem de eerstvolgende veertien dagen geen toe-

stemming tot onbegeleid verlof worden verleend en wordt zijn verloftotaal

met 60 uur verminderd.6

15

Personeelsformatie en methodiek van begeleiding

Het team van de ERA bestaat uit een hoofd, een reclasseringswerker en acht

medewerkers of mentoren. Het hoofd ERA heeft de dagelijkse leiding in han-

den en is verder onder meer verantwoordelijk voor het te voeren beleid, de

coordinatie van de intake en de rapportage aan belanghebbenden rondom

het project. De reclasseringswerker draagt zorg voor de intake van kandida-

ten en is verantwoordelijk voor de opbouw en het onderhoud van de net-

werkcontacten. Bovendien begeleidt hij enkele programma-onderdelen,

waaronder de individuele hulpverlening en heeft hij tevens een consultatie-

en adviesfunctie ten behoeve van het overige personeel.

De hoofdtaken van de mentoren bestaan uit het begeleiden van de gedeti-

neerden, het organiseren van activiteiten, en het verzorgen van de rappor-

tage en de administratie. Het merendeel van de medewerkers was voor de

start van de ERA werkzaam in Norgerhaven, en wel op verscheidene afdelin-

gen waaronder de IBA, de afdeling arbeid, de drukkerij, de beveiliging en het

bedrijfsbureau. Voordat hun werk op de ERA aanving, hebben de medewer-

kers een opleiding gevolgd speciaal gericht op het werken met deze speci-

fieke groep van gedetineerden. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde

6 Het sanctiebeleid is in de loop van het project enigszins bijgesteld aangezien er verschillende

opvattingen heersten over wanneer welke sanctie opgelegd diende te worden.
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als groepsdynamica, psychisch gestoord gedrag, de leertheorie, conflict-

beheersing en rapportage.

Binnen de ERA heerst geen therapeutisch klimaat. Wel streeft het team ernaar

'een psychosociaal klimaat te scheppen waarin individualisering, zelfstandig-

heid en verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen, waarin wordt

gestimuleerd en beloond en waarin men over en weer aanspreekbaar is'. Men

wil de deelnemers de kans geven om vaardigheden te ontwikkelen en om te

werken aan gedragsveranderingen die nodig zijn voor een zo zelfstandig

mogelijke herintreding in de maatschappij. Dit tracht men te bewerkstelligen

door onder meer uit te gaan van het gedragstekortenmodel en taakgericht

casework. Het gedragstekortenmodel heeft als uitgangspunt dat iemand in

zijn leven kansen heeft gemist en niet in staat is die vaardigheden te leren
die nodig zijn om in de samenleving te kunnen functioneren. Het 'belonen'

en 'straffen' van bepaald gedrag heeft tot gevolg dat een persoon zich aan-

past aan de omgeving en zich zo gedraagt dat hij een optimaal aantal belo-

ningen en zo weinig mogelijk onaangename consequenties tegenkomt.

Taakgericht casework houdt in dat de gedetineerde op basis van concrete

afspraken en/of contracten wordt geleerd te werken aan het oplossen van

concrete problemen, zoals het opnemen van contact met een instantie bui-

ten de ERA of het onderhouden van sociale relaties.

Elke deelnemer krijgt een mentor en een schaduwmentor toegewezen. In

principe heeft de deelnemer elke week een gesprek met zijn mentor. Hierin

komen zijn vorderingen aan de orde, wordt besproken hoe hij zijn verblijf be-

leeft en wordt de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot zijn resocia-

lisatie, c.q. de zaken die met het oog op zijn invrijheidstelling nog geregeld

moeten worden, zoals huisvesting of een bezoek aan het arbeidsbureau.

Op basis van de informatie uit de mentorgesprekken en op grond van obser-

vaties van het groepsproces worden de ontwikkelingen die de deelnemers

tijdens hun verblijf doormaken, op gezette tijden aan het begeleidingsplan

getoetst. Wekelijks wordt de voortgang van de deelnemers in het team van

medewerkers besproken, waarna het begeleidingsplan eventueel wordt

bijgesteld of uitgebreid.

2.3.3 Het natraject

De derde en laatste fase van het begeleidingstraject is de nazorgperiode. Tot

een half jaar na vertrek van de ERA ontvangen de deelnemers begeleiding van
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plaatselijke instanties. De nazorg is bedoeld om de effecten die in het

middentraject zijn behaald, te consolideren en zo mogelijk uit te bouwen.

De ex-deelnemers worden in deze fase begeleid door de reclassering of door

andere instanties zoals het Consultatiebureau Alcohol en Drugs (CAD). Het

contact tussen de ERA en de nazorginstellingen is al in het middentraject

gelegd. Bij dit contact wordt het begeleidingsplan doorgenomen en vindt er

overleg plaats over de inhoud en de frequentie van de nazorgcontacten met

de deelnemer.

Op het moment dat de deelnemer de ERA verlaat worden de afspraken over

de verdere voortgang van de begeleiding vastgelegd. Gedurende de nazorg-

fase onderhoudt de reclasseringswerker van de ERA telefonisch contact met

de nazorginstanties. Hij draagt na zes maanden tevens zorg voor een evalu-

atie van het natraject.

De nazorg vindt op vrijwillige basis plaats. De deelnemers kunnen na hun

invrijheidstelling niet worden verplicht tot reclasseringscontact, tenzij dit

in het vonnis van de rechter als een bijzondere voorwaarde bij het voorwaar-

delijke deel van de vrijheidsstraf is opgenomen. Dit laatste houdt in dat de

veroordeelde zich gedurende een bepaalde periode moet gedragen naar de

aanwijzingen van de reclassering.
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Het onderzoek

3.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Zoals is aangegeven, draagt het onderzoek van het WODC voornamelijk het

karakter van een productevaluatie. Met het onderzoek dient te worden vast-

gesteld in hoeverre de ERA haar doelstellingen ten aanzien van de gedetineer-

den weet waar te maken. Deze doelstellingen werden in paragraaf 2.2 al in

algemene bewoordingen gegeven. Naast het voorkómen van een terugval in

de criminaliteit, wil men dat elke deelnemer na zijn vertrek voorzien is in

basale levensbehoeften, een zinvolle daginvulling heeft, een aantal weder-

zijds bevredigende sociale contacten onderhoudt en zich bewust is van het

feit dat problemen en conflicten positief zijn te beïnvloeden.

Omdat het programma in ERA wordt toegesneden op de individuele wensen

en behoeften van de deelnemers, zal de wijze waarop bovenstaande doel-

stellingen worden nagestreefd van deelnemer tot deelnemer verschillen.

Met het onderzoek zal worden nagegaan welke concrete individuele pro-

grammadoelen men heeft trachten te realiseren en in hoeverre men daarin

is geslaagd. Daarnaast zullen de resultaten van het project worden beschre-

ven aan de hand van zeer voorlopige recidivegegevens.

De volgende vragen hebben in het onderzoek centraal gestaan.

- Welke kenmerken en achtergronden hebben de deelnemers?

- Wat zijn de programmadoelen en hoe worden die nagestreefd in het

voor-, midden- en natraject?

- Wat zijn de leef- en werkomstandigheden van de deelnemers na hun

invrijheidstelling en welke bijdrage heeft de ERA aan de verbetering

daarvan kunnen leveren?

- In hoeverre is er na hun vertrek uit het project sprake van hernieuwde

criminaliteit?

Naast de effecten van het project richt het onderzoek zich ook op enkele as-

pecten van de procesevaluatie. Beide evaluaties zijn moeilijk los te koppelen:

de manier waarop men in procesmatige zin vorm geeft aan het project heeft

zijn invloed op de bereikte resultaten. Vandaar dat de medewerkers van de

ERA een interview is afgenomen. In deze interviews zijn enkele onderwerpen

die binnen een procesevaluatie vallen, aan de orde gesteld. De volledige

procesevaluatie ligt in handen van de begeleidende stuurgroep van de ERA.
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3.2 Dataverzameling

20

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn op uiteenlopende

wijze verschillende soorten van gegevens verzameld. We geven een opsom-

ming.

Administratieve gegevens

Kort na aanvang van hun verblijf in het project zijn tal van administratieve

gegevens van de deelnemers overgenomen uit de persoons- en penitentiaire

dossiers die bij het BSD van Norgerhaven worden bewaard. Deze gegevens

betreffen onder meer personalia, informatie over het gepleegde delict, het

opleidingsniveau, werkervaring en de woonsituatie voorafgaand aan de

detentie. Per deelnemer zijn deze gegevens genoteerd op een zogenaamd

scoreformulier.

Gedurende het middentraject zijn de scoreformulieren aangevuld met gege-

vens over het verloop van het verblijf. Op de ERA wordt per deelnemer geregi-

streerd aan welke concrete problemen tijdens het verblijf aandacht wordt

besteed (de zogenaamde probleemvelden). Per probleemgebied wordt, door

het toekennen van kleuren, bijgehouden welke vorderingen de deelnemers

maken. Om een kwantitatieve verwerking van deze gegevens mogelijk te

maken, hebben de onderzoekers deze vorderingen door middel van scores

op het scoreformulier overgenomen.
Daarnaast bood het scoreformulier ruimte voor registratie van de reden en

aard van eventuele sancties, het aantal (positieve) urinecontroles en, mits

van toepassing, de reden(en) van verwijdering uit het project.

Van alle 38 deelnemers zijn de scoreformulieren ingevuld. Vijf konden er niet

volledig worden ingevuld omdat de betreffende deelnemers nog op de ERA

verbleven toen de dataverzameling van het onderzoek werd afgerond.

Achtergronden van het project

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die zich na de start in en

om het project voordeden, werden de vergaderingen van de stuurgroep be-

zocht. De notulen van deze vergaderingen bevatten informatie over de ach-

tergronden van het ERA-project en zijn derhalve meegenomen in de analyse.

Naast de stuurgroepvergaderingen werd de ERA regelmatig bezocht. Niet

alleen om administratieve gegevens te verzamelen, maar ook om op infor-

mele wijze bij zowel medewerkers als deelnemers naar de voortgang van het

project te informeren. Bovendien zijn er interviews gehouden met de acht

t
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medewerkers of mentoren. Op deze wijze kon informatie worden verkregen

over tussentijdse wijzigingen in het (basis)programma en de doelgroep. In de

interviews met de mentoren werden tevens vragen gesteld over de kwaliteit

van de begeleidingsstructuur, de onderlinge informatieoverdracht, de werk-

druk en de samenwerking binnen het team.

Strafdossiers

Op verschillende arrondissementsparketten zijn de strafdossiers van de deel-

nemers geraadpleegd. Uit de dossiers werden gegevens overgenomen met be-

trekking tot achtereenvolgens het delict waarvoor de deelnemer het meest

recentelijk werd veroordeeld (de uitgangszaak), de eventuele gevoegde

zaken, de omvang van eventuele schade en/of letsel, de voorlopige hechte-

nis, de hoogte van de opgelegde straf en het strafrechtelijk verleden van de

deelnemer.

Deze informatie is gebruikt om de zogenaamde ernstscore van de groep

deelnemers te bepalen. Een ernstscore geeft een vrij objectieve indicatie van

de 'zwaarte' van de groep. Aangezien ook in andere WODC-onderzoeken een

ernstscore is berekend, is het mogelijk de groep ERA-deelnemers te vergelij-

ken met eer. groep deelnemers van andere justitiële projecten waarin de

maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden centraal staat.

Van alle 38 deelnemers zijn de strafdossiers opgespoord en geraadpleegd.

Vier dossiers waren niet compleet, de informatie over het strafrechtelijk ver-

leden ontbrak of was niet volledig. Bij vijf deelnemers diende meer dan één

strafdossier te worden ingezien. In deze gevallen was de detentieperiode die

uitmondde in het verblijf op de ERA, het gevolg van rechterlijke afdoeningen

van verschillende op zichzelf staande strafzaken.

De in ERA opgemaakte rapportages

Na het vertrek uit het project zijn - met toestemming van de deelnemers -

alle relevante rapportages die voorafgaand en tijdens het verblijf over de

betreffende deelnemer zijn opgemaakt, verzameld. In ERA wordt per deel-

nemer een verslag gemaakt van het verloop van de intake en van de pro-

grammadoelen die naar aanleiding van de intake zijn opgesteld. Daarnaast

bestaan er verslagen van de mentorgesprekken en van eventuele incidenten.

Op gezette tijden worden er bovendien tussentijdse rapportages gemaakt

over het functioneren van de deelnemer en ten slotte stellen de mentoren,

de reclasseringswerker en het BSD bij het vertrek van de deelnemers een

eindverslag op.
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Op grond van de gegevens uit de diverse rapportages is een eerste effectme-

ting mogelijk: een beschrijving van de resultaten in termen van de bereikte

programmadoelen.

Interviews met ex-deelnemers

Ter aanvulling op de schriftelijke gegevens van de zijde van de projectmede-

werkers zijn er interviews gehouden met ex-deelnemers. In deze interviews

is het verblijf op de ERA vanuit het perspectief van de deelnemers aan de

orde gekomen. Vaste thema's die zijn besproken waren: de motivatie tot

deelname, ervaringen van de deelnemers tijdens het verblijf, hun mening

over de verschillende programma-onderdelen, de eigen inschatting van de

resultaten tot dan toe en hun toekomstverwachtingen.

Kort na hun plaatsing in de ERA werd het eerste contact met de deelnemers

gelegd. Hun werd toestemming gevraagd voor inzage in dossiers en voor een

interview na de invrijheidstelling.

Van de 33 ex-deelnemers zijn er 12 geïnterviewd, onder wie 2 die hun verblijf

niet volledig hadden afgerond. Tien deelnemers zeiden direct al dat zij na

hun invrijheidstelling geen interview wilden afgeven; 4 konden er niet wor-

den geïnterviewd omdat zij het project waren ontvlucht dan wel naar het

buitenland waren vertrokken, en 7 hadden hun medewerking toegezegd

maar kwamen hun afspraak niet na of bleken ondanks herhaalde pogingen

onbereikbaar.

De twaalf interviews vonden plaats binnen twee maanden na het verlaten

van de ERA, in een enkel geval heeft het enige maanden geduurd voordat een

afspraak tot stand kwam.

Informatie met betrekking tot de nazorg

Een tweede effectmeting vond plaats kort na de formele afsluiting van de

nazorgperiode. Een half jaar na vertrek uit het project werd informatie ver-

zameld over het wel en wee van de deelnemers, hun huisvesting en dage-

lijkse bezigheden en hun contacten met de reclassering en andere instellin-

gen. Bij het in kaart brengen van de stand van zaken in de nazorgfase zijn

enkele reclasseringswerkers van de betreffende ex-deelnemers benaderd

alsmede de aan de ERA verbonden reclasseringswerker.

Gegevens met betrekking tot de recidive

De derde en laatste effectmeting bestond uit het doen van recidive-onder-

zoek. Op basis van de justitiële documentatie kan worden nagegaan of de
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deelnemers na hun vertrek uit de ERA opnieuw met justitie in aanraking zijn

gekomen. Dergelijk recidive-onderzoek vereist echter dat er geruime tijd is

verstreken tussen het vertrek van de deelnemers uit het project en het mo-

ment van aanvraag van de gegevens. Het kan namelijk een half jaar duren

voordat nieuwe justitiecontacten op het uittreksel van het Algemeen Docu-

mentatieregister worden vermeld, terwijl de afdoening van een strafzaak in

de regel bovendien nog eens acht tot twaalf maanden vergt.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling van het onderzoek had slechts

een gering aantal van de 38 deelnemers het project al meer dan een jaar

achter zich. Het raadplegen van de justitiële documentatie zou hoogstwaar-

schijnlijk hebben geresulteerd in een onderschatting van de hernieuwde cri-

minaliteit. Pas na 1997 is het zinvol om de officiële justitiële documentatie

van de eerste ERA-deelnemers op te vragen.

Om in de tussentijd toch uitspraken te kunnen doen over de recidive in deze

groep, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van gegevens uit het herkennings-

dienstsysteem (HKS) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Met

behulp van deze bron is nagegaan of de deelnemers na hun invrijheidstel-

ling in aanraking zijn gekomen met de politie. Deze politiecontacten geven

slechts een indicatie van de hernieuwde criminaliteit; informatie over de

afdoening van de vermelde delicten ontbreekt, zodat formeel niet eens vast-

staat of men zich daadwerkelijk aan deze delicten schuldig heeft gemaakt.

Als aanvulling op de gegevens uit het HKS is gebruik gemaakt van informatie

verkregen van de aan de ERA verbonden reclasseringswerker. Deze heeft in

het kader van zijn functie contact gehad met de ex-deelnemers en/of hun

reclasseringswerker en is zodoende goed op de hoogte van de eventuele

recidive van de meeste deelnemers.

3.3 Verwerking van de gegevens en presentatie van de resultaten

Het leeuwendeel van de verzamelde gegevens is op kwalitatieve wijze ver-

werkt. Alleen de informatie uit de strafdossiers en sommige gegevens van de

scoreformulieren werden geanalyseerd met behulp van kwantitatieve tech-

nieken. De voortgang die de deelnemers tijdens hun verblijf in het project

maakten, werd bepaald op grond van de diverse door de medewerkers

opgestelde rapportages. De voortgangsgegevens afkomstig van de scorefor-

mulieren bleken namelijk onbruikbaar. De door de onderzoekers aanbevolen

wijze van registratie (met vaste probleemvelden en scores) werd door de

medewerkers onvoldoende benut en leverde slechts voor een enkele deel-
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nemer een consistent beeld op van de gemaakte vorderingen; de ERA is na-

melijk gedurende de onderzoeksperiode in plaats van het toekennen van een

score aan de gemaakte vorderingen overgestapt op het beschrijven van de

behaalde resultaten.

Om de vorderingen van de deelnemers toch vast te kunnen stellen, moesten

alle bestaande rapportages op kwalitatieve wijze worden geanalyseerd. Per

deelnemer werd aan de hand van de tekst van de verslagen nagegaan welke

programmadoelen tijdens het verblijf werden nagestreefd en tot welke resul-

taten dit - volgens de medewerkers - heeft geleid. De wijze van beschrijving

van de resultaten kon per deelnemer grote verschillen vertonen. Daarnaast

stonden de resultaten vaak tussen de regels door. Enige interpretatie van de

kant van de onderzoekers was hierdoor onvermijdelijk.
De resultaten van deze exercitie zijn te vinden in hoofdstuk 6, waarin de uit-

komsten van het programma worden beschreven; bovendien gaan we daar in

op de vraag welke deelnemers succesvol waren en welke niet. Dit zal gebeu-

ren aan de hand van respectievelijk de voortijdige uitval uit het project, de

vooruitzichten van de deelnemers bij hun vertrek en hun eventuele recidive.
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De samenstelling van de

deelnemersgroep

4.1 Demografische achtergronden

Tot mei 1996 huisvestte de ERA in totaal 38 deelnemers. De gemiddelde leef-

tijd gemeten op het moment van binnenkomst in de ERA was 33,5 jaar. De

helft van de deelnemers was niet ouder dan 30 jaar. De jongste deelnemer

was 23 jaar, de oudste 58.

De etniciteit van de deelnemers is bepaald op grond van het geboorteland

van de deelnemer en/of dat van de ouders. Het grootste deel van de ERA-

deelnemers is van Nederlandse afkomst (28 van de 38 deelnemers). De overi-

gen zijn van Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische, Molukse, Tunesische of

voormalig-Joegoslavische origine.

De woonsituatie van de deelnemers voorafgaand aan hun detentie was zeer

divers. Twaalf deelnemers woonden thuis met een partner of een gezin, acht

voerden een zelfstandig huishouden en één woonde in een pension. Twee

woonden bij hun ouders, terwijl er vijf bij familie, vriendén of kennissen

verbleven. De overige tien hadden vlak voor hun detentie geen vaste woon-

of verblijfplaats.

Het opleidingsniveau van de ERA-deelnemers verschilt niet wezenlijk met

dat van andere groepen gedetineerden. De helft van de ERA-deelnemers be-

schikt over een afgeronde beroepsopleiding; zij hebben ooit een vorm van

lager beroepsonderwijs afgerond of hebben na hun lagere school nog één

of meer aanvullende opleidingen gevolgd. Zestien deelnemers hebben alleen

de lagere school doorlopen, terwijl er drie de mavo hebben afgerond.

Met betrekking tot het arbeidsverleden bleek dat in de vijf jaar voorafgaand

aan de detentie die uitmondde in het verblijf op de ERA, veertien personen

geregeld vast werk hebben gehad en zestien personen wisselende en kort-

durende baantjes. Zes personen waren in diezelfde periode overwegend

werkloos, en twee waren er afgekeurd en ontvingen een uitkering ten

gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Direct voorafgaand aan de detentie zaten 27 deelnemers zonder werk, van

wie er vier arbeidsongeschikt waren. De overige elf hadden op dat moment
een baan.
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4.2 Justitiële achtergronden
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De beschrijving van het justitiële verleden van de ERA-deelnemers is geba-

seerd op uittreksels van het Algemeen Documentatieregister van de Centrale

Justitiële Documentatiedienst. Deze uittreksels bevinden zich in de straf-

dossiers.

Uit de justitiële documentatie blijkt dat vier personen voorafgaand aan de

uitgangszaak nog niet eerder met justitie in aanraking waren gekomen. Deze

vier kunnen dus worden aangemerkt als 'first offenders'. De overige 34 deel-

nemers hadden wel al een strafrechtelijk verleden. Het aantal eerdere justi-

tiecontacten liep uiteen van 2 tot 88, de helft van deze deelnemers had meer

dan 9 eerdere contacten, het gemiddelde bedroeg 22.

Bij 26 van de 34 deelnemers mondden de eerdere justitiecontacten uit in één

of meer onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, al dan niet in combinatie met

een voorwaardelijke vrijheidsstraf of tbs. Voor de overigen bestond de zwaar-

ste afdoening in het verleden uit een sepot (1), een voorwaardelijke vrijheids-

straf (3) en dienstverlening (3); bij één was de zwaarste eerdere afdoening

niet bekend.

De aard van de delicten in de uitgangszaak liep sterk uiteen. Zo bleek bijvoor-

beeld uit het strafdossier van één van de deelnemers dat hij 66 delicten had

gepleegd, bestaande uit inbraken en winkeldiefstallen. Een ander had een

overval gepleegd en weer anderen hadden één of meer geweldsdelicten op

hun naam staan. Het gemiddelde aantal gepleegde delicten behorend bij de

uitgangszaak is moeilijk aan te geven, omdat zich onder de deelnemers ook

een aantal zedendelinquenten bevond. Bij zedenzaken wordt in het proces-

verbaal van de politie vaak alleen een delictperiode vermeld. Het aantal straf-

bare feiten dat men in die periode heeft begaan is meestal onbekend.

Afgaand op de inhoud van het vonnis blijkt dat de meeste deelnemers voor

diefstal met geweld waren veroordeeld; dit stond bij 12 van de 38 deelnemers

als het delict met de zwaarste strafdreiging in het vonnis vermeld. De delic-

ten waarvoor de overige 26 deelnemers werden veroordeeld waren: diefstal

in vereniging en/of met braak (9), (poging tot) moord/doodslag (8), zeden-

delicten (5), zware mishandeling (1), brandstichting (1), oplichting (1) en

overtreding van de opiumwet (1). De gemiddelde strafduur volgend op deze

delicten bedroeg bijna 34 maanden onvoorwaardelijk, waarbij de kortste

straf uit 12 maanden bestond en de langste uit 97 maanden (ofwel ruim acht

jaar). Negen deelnemers kregen naast hun onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
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nog een voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd, uiteenlopend van twee tot

zes maanden; bij vijf van hen werd als bijzondere voorwaarde in het vonnis

opgenomen dat zij zich gedurende hun proeftijd naar de voorschriften van

de reclassering moesten gedragen, en voor één deelnemer werd het volgen

van de aanwijzingen van het CAD verplicht gesteld.

4.3 Ernstscores

De informatie uit de strafdossiers is ook gebruikt om een 'ernstscore' van

de groep deelnemers samen te stellen. Een ernstscore geeft een eenduidige

indicatie van de ernst van de uitgangszaak en het strafrechtelijk verleden van

de delinquent. Aangezien deze factoren een belangrijke rol spelen bij de

straftoemeting, zullen de individuele ernstscores samenhangen met de af-

doening van de zaak. Los van de strafmaat echter, maakt het berekenen van

een ernstscore het mogelijk om de 'zwaarte' van groepen deelnemers van

verschillende justitiële projecten met elkaar te vergelijken. Een ernstscore

maakt alleen een strafrechtelijke vergelijking tussen groepen mogelijk en

zegt dus niets over de zwaarte van de groepen op psychosociaal gebied.

Uit de analyse van de strafdossiers blijkt dat de ERA-deelnemers een gemid-

delde ernstscore van 24,6 hebben. Dit is een vrij hoge score, aangezien de

hoogst mogelijke score 30 bedraagt.? De ernstscore is vergelijkbaar met de

ernstscore van de eerste 45 deelnemers van het RETour-project te Helmond.

RETour is - evenals ERA - een extramurale executiemodaliteit waarbij de

deelnemers gedurende de laatste twee tot vijf maanden van hun vrijheids-

straf een sterk individueel bepaald activiteitenprogramma volgen ter begelei-

ding van hun terugkeer naar de samenleving. De ernstscore van deze groep

was 24,0 (Wartna e.a., 1996). Daarnaast is er ook een gelijkenis met de ernst-

score van de groep deelnemers aan het Dagtrainingscentrum (DTC) te Eind-

hoven. Deze bedroeg 24,3 voor de eerste 64 deelnemers (Essers e.a., 1995).

Uit de vergelijking van ernstscores blijkt dus dat de groepen in deze drie

maatschappelijke reïntegratieprojecten in strafrechtelijk opzicht ongeveer

even zwaar zijn.

7 Zie voor de wijze van berekening van de ernstscores Essers e.a. (1995).
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4.4 Voldoet de groep aan de selectiecriteria?
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In hoofdstuk 2 werd de doelgroep van de ERA omschreven als 'extra zorg

behoevende gedetineerden met psychosociale problematiek die niet in aan-

merking komen voor een andere detentiefasering'. Daarnaast werd een aan-

tal selectiecriteria en contra-indicaties voor plaatsing opgesomd. Nu de

achtergronden van de eerste 38 deelnemers in grote lijnen zijn beschreven,

rest de vraag in hoeverre zij voldeden aan de omschrijving en criteria van de

doelgroep. Dit is nagegaan aan de hand van de informatie die vooraf over de

deelnemers voorhanden was.

Uit de analyse van de beschikbare gegevens bleek dat de 38 deelnemers over

het algemeen goed passen in het beeld dat men van de doelgroep voor ogen
heeft. In een klein aantal gevallen voldeed de selectie niet aan alle vooraf-

gestelde criteria. Zo bleek de geplande duur van het verblijf bij vijf deel-

nemers iets korter te zijn dan het vereiste minimum van vijf maanden, ter-

wijl één deelnemer met een verblijf van iets meer dan tien maanden boven

het maximum van negen maanden uitkwam. De gemiddelde geplande ver-

blijfsduur op de ERA bedroeg 6,5 maanden. Voorts bleek uit rapportages dat

één deelnemer, alvorens hij in het project werd geplaatst, wel degelijk de

mogelijkheid had om naar een Penitentiaire Open Inrichting (POI) te gaan.

Hij koos echter voor de ERA omdat hij van daaruit zijn familie gemakkelijker

kon bezoeken.
Het vóórkomen van ernstige actuele psychiatrische problematiek (zoals een

psychose of zware depressiviteit) geldt als een contra-indicatie voor plaat-

sing in de ERA. Afgaand op de uiteenlopende rapportages die voorafgaand

aan het verblijf van de deelnemers bestonden, was van een dergelijke proble-

matiek in geen van de gevallen sprake. Wel constateerde de psychiater van

Norgerhaven bij één van de deelnemers een'borderline-stoornis', maar dit

was tijdens het verblijf op de ERA, bij plaatsing was over deze problematiek

nog niets bekend.8
Het laatste voorbeeld geeft aan hoe lastig het voor de projectleiding kan zijn

om tijdens de intake de ernst van de psychosociale problematiek te bepalen.

8 De psychiater onderzocht deze deelnemer naar aanleiding van diens gedrag op de ERA. Zijn ad-

vies luidde om hem over te plaatsen naar de Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling

(FORA) van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam. De deelnemer werd op

de wachtlijst voor de FOBA geplaatst maar ontvluchtte de ERA door niet terug te keren van onbe-

geleid verlof.
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De ERA mikt met haar doelgroep op licht gedi ags- of persoonlijkheids-

gestoorde gedetineerden, maar waar precies de grenzen liggen, is moeilijk

aan te geven.

In de rapportages wordt de problematiek van de deelnemers bijna uitslui-

tend beschreven in termen van 'gedragstekorten'. Zo komt een van de deel-

nemers naar voren als een persoon die geen nee kan zeggen, gemakkelijk te

beïnvloeden is, weinig initiatief neemt, bij teleurstellingen meteen opgeeft,

geen hulp vraagt en geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen keu-

zen. Een ander wordt gekenschetst als iemand met een laag zelfbeeld, die

moeilijk kan omgaan met kritiek en autoriteit, die direct in de competitie-

sfeer geraakt en anderen niet in hun waarde laat; ook van de overigen zijn

soortgelijke omschrijvingen aangetroffen. Duidelijk is dat wij hier met een in

psychosociaal opzicht uitzonderlijk zware groep te maken hebben. Van acute

psychiatrische problematiek was - in de bestaande rapportages althans -

nergens sprake, maar dat sluit dus nog niet uit dat deze zich gedurende het

verblijf in het project zou kunnen manifesteren.
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Het verloop van het

begeleidingstraject

Dit hoofdstuk gaat in op het feitelijke verloop van de verschillende fasen

van het ERA-begeleidingstraject. Er zal een overzicht worden gegeven van

de intakefase, van de verschillende programma-onderdelen van het midden-

traject en van de nazorgcontacten in het natraject. De uitkomsten van de

interviews onder de ex-deelnemers zijn in het hoofdstuk verweven. Ten

behoeve van de leesbaarheid van dit hoofdstuk is onderstaand stroom-

schema opgenomen. Hieruit blijkt dat 38 van de 75 potentiële kandidaten

in de ERA zijn geplaatst. Van de 38 deelnemers hebben er 21 de ERA afgerond,

is het verblijf van 12 personen voortijdig beëindigd en zaten op het moment

van afronden van de dataverzameling nog 5 deelnemers in het project.

- afmakers (21)
aanmeldingen (75) - instromers (38) -> - afhakers (12)

1 - nog in project (5)

5.1 Het voortraject

In de periode september 1994 tot mei 1996 kwamen er in totaal 75 aanmel-

dingen binnen van potentiële kandidaten. De aanmeldingen waren in alle

gevallen afkomstig van het BSD van de penitentiaire inrichting waar de

kandidaten op dat moment verbleven. In een aantal gevallen was ook het

penitentiair reclasseringswerk (PRW) bij de aanmelding betrokken.

Na elke aanmelding beoordeelde de reclasseringswerker van de ERA de ge-

schiktheid van de kandidaat. Aan de hand van het persoons- en het peni-

tentiair dossier en een intakegesprek met de kandidaat werd besloten of

hij voor plaatsing kon worden voorgedragen.

De helft van de aangemelde kandidaten, 37 om precies te zijn, viel om uit-

eenlopende redenen af. Acht van hen kwamen in de loop van de intakefase

in aanmerking voor een andere vorm van detentiefasering (waaronder een

Pol en de proef met elektronisch toezicht) of konden met het oog op hun

verslavingsproblemen in een apart detentietraject worden geplaatst. Vier

kandidaten werden afgewezen vanwege agressief gedrag en/of het plegen

van een delict binnen de inrichting. De overige gronden voor afwijzing
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waren onder meer: onvoldoende motivatie (3), druggebruik (3), niet terug-

gekeerd zijn van verlof (3), het intrekken van de aanvraag (3), het ontbreken

van perspectief in verband met de leeftijd van de kandidaat (3), een open-

staande strafzaak (2) en moeilijk in de omgang (1).

De 38 deelnemers die uiteindelijk wel werden geplaatst, waren afkomstig uit

verschillende penitentiaire inrichtingen. Hofleveranciers waren de gevange-

nissen Norgerhaven en Esserheem, beide te Veenhuizen. Samen waren deze

twee inrichtingen goed voor 25 deelnemers; de overige 13 kwamen uit inrich-

tingen verspreid over het land, enkelen werden direct vanuit een huis van

bewaring in de ERA geplaatst.

In de intakefase wordt gepeild of de kandidaten over voldoende motivatie
beschikken om het verblijf op de ERA tot een goed einde te brengen. Uit de

interviews die wij zelf hielden met twaalf ex-deelnemers bleek dat de kans

om verbetering te brengen in hun situatie de belangrijkste reden was om

voor de ERA te kiezen. Alle twaalf zagen het verblijf op de ERA als een goede

gelegenheid om aan hun problemen te werken en zichzelf voor te bereiden

op een terugkeer naar de maatschappij: 'Ik was er erg blij mee, dit was voor

mij een goede aanloop om mijn leven te veranderen.'

Ook de omstandigheden waarin de deelnemers zich bevonden, hebben ech-

ter een rol gespeeld bij het aanvragen van een plaats op de ERA. Zo kon er

één niet op een drugsvrije afdeling worden geplaatst, was een ander de lange

wachttijd voor plaatsing in een kliniek meer dan zat, kon een volgende niet

opschieten met het personeel van zijn inrichting en was de laatste het on-

eens met de voorgenomen plaatsing in een open inrichting.

Naast de motivatie van de deelnemers inventariseert de reclasseringswerker

tijdens de intake op welke gebieden de deelnemer zorg en begeleiding be-

hoeft. Tabel 1 geeft aan hoeveel deelnemers op welk gebied met problemen

kampten. Deze informatie is afkomstig uit het verslag dat naar aanleiding

van de intake werd gemaakt, aangevuld met gegevens uit de mentorgesprek-

ken en de eindrapportages.

Uit tabel 1 valt op te maken welke problemen tijdens het verblijf van de deel-

nemers centraal hebben gestaan. Alle deelnemers hadden te kampen met

psychosociale problematiek. Dit lag ook voor de hand, aangezien dergelijke

problematiek een belangrijk kenmerk vormt voor plaatsing in het project. De

andere typen problemen kwamen minder vaak voor.
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Tabel 1: Per probleemgebied het aantal deelnemers dat begeleiding ontving
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probleemgebied aantal deelnemers

huisvesting 25

financiën 28

sociale relaties 27

psychosociaal vlak 38

verslaving 29

5.2 Het middentraject

5.2.1 Het basisprogramma

Vanaf het moment van binnenkomst wordt van de nieuwe bewoner een

actieve opstelling verwacht. Zo wordt hij bijvoorbeeld meteen ingezet bij

de arbeid, doet mee aan het sporten en het bewonersoverleg en gaat hij pro-

gramma-onderdelen volgen zoals de groepstraining voor sociale vaardig-

heden (Goldsteintraining) en de gespreksgroep resocialisatie.

Over de Goldsteintrainingwaren de meeste geïnterviewde deelnemers posi-

tief. Ondanks het feit dat, sommige opdrachten moeilijk waren en er toch

een zekere angst overwonnen moest worden in de rollenspelen, zeiden de

deelnemers dat ze veel van de cursus hebben opgestoken: opkomen voor je

mening, leren luisteren en het controleren van je boosheid.

Over de gespreksgroep resocialisatie waren de deelnemers minder positief.

Een aantal vonden de behandelde onderwerpen niet interessant of wilden

hun persoonlijke problemen, zoals het herstellen van het contact met fami-

lie, niet in de groep bespreken. Vermoedelijk had dit zijn weerslag op de sfeer

in de groep, want de deelnemers die naar eigen zeggen wel constructief aan

de slag wilden en de cursus beschouwden als een belangrijk onderdeel van

het ERA-traject, ergerden zich aan het feit dat de anderen de cursus niet

serieus namen. Zij zagen de cursus juist als een goede aanvulling op alles

waar zij al mee bezig waren: 'Het was voor mij een interessant en vooral

belangrijk onderwerp, vooral voor iemand die bezig is om terug te keren

naar de maatschappij.'

De deelnemers volgden tevens een EHBO- en een budgetteringscursus. Acht

van hen bestempelden de EHBO-cursus als goed, nuttig of leerzaam. Daar-

naast vonden alle geïnterviewde deelnemers dat zij veel hadden opgestoken
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van de cursus budgettering. Volgens hen werd deze cursus op een leuke en

goede manier gegeven en was deze goed bruikbaar in de praktijk.

Naast gespreksgroepen en cursussen namen de bewoners deel aan de arbeid.

Zij kregen zo de gelegenheid om aan hun praktische vaardigheden te werken

en enige werkervaring op te doen. De meeste bewoners hielden zich bezig

met houtbewerking of werkten in de fietsenschuur alwaar zij fietsen en

bromfietsen repareerden. Anderen waren verantwoordelijk voor de aanleg

en het bijhouden van de tuin of deden verscheidene klussen als schilderen,

beton storten en het bouwen van een kas. De geïnterviewde deelnemers

stonden neutraal tot positief ten opzichte van de inhoud van het werk dat

zij in de ERA hebben verricht. Een enkeling stelde dat hij onvoldoende bege-

leiding ontving tijdens de werkzaamheden.

De meningen ten aanzien van het verplichte sporten waren verdeeld. Enke-

len stonden hier zeer positief tegenover: 'Dat was voor mij een belangrijke

activiteit daar, ik kon mijn agressiviteit kwijt. Daardoor kon ik beter func-

tioneren in de ERA.' Anderen gingen met tegenzin naar de sportzaal om

uiteenlopende redenen: 'De groepsleidster deed niet echt haar best. Soms

behandelde ze ons op een grove manier, werden we een beetje serieus

aangepakt. Dat stimuleert niet om je best te doen.' 'Zaalsporten vond ik

niet leuk. Het ging er soms grof aan toe: duwen, schoppen, trekken.' Een

aantal deelnemers werd vanwege gezondheidsredenen vrijgesteld van het

sporten.

Ook de zorg voor het huishouden is een vast onderdeel van het basispro-

gramma. Per week worden een kok en een schaduwkok aangesteld die verant-

woordelijk zijn voor de boodschappen en de verzorging van de maaltijden.

De geïnterviewde deelnemers gaven aan dat deze huishoudelijke taken hen

niet altijd even makkelijk afgingen. Het koken voor tien man viel niet mee,

maar zij meenden er wel veel van geleerd te hebben. De begeleiding op dit

onderdeel was goed, evenals de informatie over het samenstellen van een

gezonde maaltijd.

Toen de ERA van start ging, was yoga een verplicht onderdeel van het basis-

programma. De motivatie vanuit de groep om de lessen te volgen was echter

gering, er was veel weerstand. Uiteindelijk werd besloten dit programma-

onderdeel stop te zetten. Vijf van de geïnterviewde deelnemers hadden aan

de yogalessen deelgenomen. Slechts één deelnemer beoordeelde de lessen

als positief, een ander vond het wel leuk, maar denkt er niet veel aan gehad

te hebben, Eén deelnemer ondervond concentratieproblemen, terwijl de

overige twee de cursus overbodig vonden.
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Weerstand vanuit de groep was ook de reden om het onderdeel seksualiteit

en grensoverschrijdend gedrag stop te zetten. Negen geïnterviewde deel-

nemers hadden dit onderdeel gevolgd. Zes van hen vonden de lessen niet

interessant en hadden niet het gevoel dat ze er iets van geleerd hebben. Ook

werd er opgemerkt dat men dit soort van onderwerpen niet een groep moet

bespreken: 'Daar heeft niemand wat mee te maken, dat wil ik zelf bepalen.'

Vier deelnemers stoorden zich aan andere deelnemers die de lessen niet

serieus namen. Volgens hen heerste er een kinderachtige en soms zelfs een

vijandige sfeer vanwege het feit dat enkele deelnemers veroordeeld waren

voor een zedendelict.

5.2.2 Het op-maatprogramma

Naast het basisprogramma nemen de bewoners deel aan het op-maatpro-

gramma, dat afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de gede-

tineerde is samengesteld. Dit programma kan zich richten op het verbeteren

van de sociale en praktische vaardigheden, het omgaan met seksualiteit of

op het verkrijgen van werkervaring buiten de ERA.

Zes bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om buiten de ERA werk-

ervaring op te doen. In het kader van een stage werkten zij bij een kwekerij,

een meubelmakerij, een slagerij, een bibliotheek en een asielzoekerscen-

trum. De duur van deze stages liep sterk uiteen; zo werkte één deelnemer

ongeveer twee maanden op het azielzoekerscentrum, terwijl de deelnemer

die bij de meubelmakerij werkte het na enkele dagdelen al voor gezien hield.

Vijf bewoners volgden een opleiding buiten de ERA variërend van aanko-

mend horecamedewerker en fitnessdocent tot verscheidene computercur-

sussen. Drie bewoners namen deel aan een vier weken durend assessment-

programma bij het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening

(CBB) waarbij onder meer de vaardigheden en het kennis- en functionerings-

niveau werden getest.

Op de ERA zelf werd individueel onderwijs gegeven. Enkele bewoners kregen

les in de Nederlandse taal of volgden een computercursus. De duur en de

frequentie van deze lessen blijven in de diverse deelnemersrapportages

onvermeld.

In het op-maatprogramma werd de aandacht overigens niet alleen op oplei-

dingen en werken gericht. Indien van toepassing kwamen tevens problemen

van meer persoonlijke aard aan de orde. Enkele deelnemers hadden regel-

matig een gesprek met een psychiater in verband met de verwerking van hun
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delict of naar aanleiding van gedragsproblemen of persoonlijkheidsstoor-

nissen, terwijl enkele anderen tijdens de ERA contact hadden met het CAD in

verband met hun verslaving.

Verlof

De deelnemers wordt twee soorten verlof toegekend. Gedurende het pro-

grammaverlof mogen de deelnemers onderdelen van het programma buiten

de ERA volgen. Alle deelnemers maakten hier gebruik van. De verlofdoelen

waren zeer gevarieerd. Enkelen volgden een opleiding of deden vrijwilligers-

werk, anderen benutten deze tijd voor het herstellen of aanhalen van de

familiebanden. Een aantal deelnemers nam auto- of motorrijles, beoefen-

den een sport buiten de ERA of maakten van de gelegenheid gebruik om in
de buurt te gaan vissen, een stukje te gaan fietsen of boodschappen te doen.

Ten slotte gingen veel deelnemers in het kader van het programmaverlof

onder begeleiding van hun mentoren voor gesprekken op bezoek bij het

arbeidsbureau, de buitenreclassering, bij opleidingsinstituten of huisves-

tingsbureaus.

Van de programmaverloven werd over het algemeen verslag opgemaakt door

de begeleider of door de deelnemer zelf. Als bleek dat de verloven goed wa-

ren verlopen, dan kwam de deelnemer in aanmerking voor het privé-verlof.

Het grootste deel van de bewoners heeft meer dan eens van deze mogelijk-

heid geprofiteerd, enkelen waren reeds uit het project geplaatst alvorens zij

gebruik konden maken van dit verlof. De meeste bewoners brachten met het

privé-verlof een weekeinde door bij hun partner, gezin, familie of vrienden.

Soms werd dit verlof benut om een nieuw verworven woning op te knappen

en in te richten.

Niet alle verloven verliepen vlekkeloos. Twee deelnemers keerden niet terug.

Bovendien pleegde één deelnemer tijdens zijn verlof een nieuw delict. Hij

werd onmiddellijk uit het project geplaatst. Het kwam ook voor dat een

deelnemer te laat terug kwam of tijdens zijn verlof buiten de ERA alcohol-

houdende dranken had genuttigd.

Sancties
Het te laat terugkomen van verlof was in het geval van twee deelnemers

aanleiding om hun eerstvolgende verlof in te trekken, een derde moest een

aantal dagen strafplaatsing ondergaan.

Ook op het gebruik van alcohol en drugs volgden sancties. Door middel van

urinecontroles wordt steekproefsgewijs op het gebruik van deze middelen
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gecontroleerd. Op twee deelnemers na werd iedereen aan de urinecontroles

onderworpen. Bij vier deelnemers kwam op deze wijze het gebruik van soft-

drugs aan het licht, één deelnemer werd betrapt op het gebruik van hard-

drugs. Eén van deze vijf deelnemers werd uit het project geplaatst daar met

hem juist de afspraak was gemaakt dat op elk druggebruik onmiddellijke

wegplaatsing zou volgen. Een ander kreeg een waarschuwing en de overige

drie werd naar aanleiding van hun druggebruik een aantal dagen strafplaat-

sing in het cellengebouw opgelegd. Eén van hen bleef volharden in het ge-

bruik van verdovende middelen zodat hij uiteindelijk werd teruggeplaatst

naar een gesloten inrichting.

Bij drie deelnemers werd na terugkeer van verlof alcoholgebruik geconsta-

teerd. Eén kreeg een waarschuwing, bij de twee anderen werd het eerstvol-

gende verlof ingetrokken.

In totaal hebben negen deelnemers om uiteenlopende redenen een paar

dagen in het cellengebouw doorgebracht. Niet alleen druggebruik, maar ook

vechtpartijtjes, dreigementen, te laat terug zijn van verlof en manipulatie

met een urinecontrole waren aanleiding voor een strafplaatsing. Twee deel-

nemers werden vanwege vertoning van (licht) suïcidaal gedrag ter observatie

naar het cellengebouw overgebracht.

Mentorschap en de reclasseringswerker

In ERA krijgt elke deelnemer een mentor en een schaduwmentor toegewezen.

De mentor vormt het vaste aanspreekpunt. Indien deze afwezig is, neemt de

schaduwmentor de taken over. In de interviews is de deelnemers gevraagd

wat zij van het mentorschap vonden. De meningen liepen sterk uiteen. Zes

ex-deelnemers stelden dat zij veel aandacht en steun van hun mentor had-

den gekregen en dat zij de individuele begeleiding als positief hebben erva-

ren. De overige zes geïnterviewden waren minder positief. Enkelen vertelden

dat zij niet goed met hun mentor of hun schaduwmentor overweg konden.

Zij weken voor het bespreken van hun problemen liever uit naar een andere

begeleider. Twee ex-deelnemers noemden hun mentor onvoldoende be-

kwaam en vonden dat zij te weinig begeleiding bij hun individuele proble-

men hadden gekregen. Meer in het algemeen vonden sommige deelnemers

dat (enkele van) de mentoren te weinig ervaring hadden in het begeleiden

van deze groep bewoners, al voegden zij daar wel aan toe dat de inzet van de

mentoren goed was en dat een nieuw project als de ERA, met haar specifieke

begeleidingsstructuur, voor de mentoren een nieuwe manier van werken

moet hebben betekend waarin ook zij hun weg moesten zien te vinden.
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De rol van de aan de ERA verbonden reclasseringswerker kwam in zeven in-

terviews met ex-deelnemers aan de orde. Alle zeven waren zij positief over

de opzet en invulling van de cursussen die door deze medewerker werden

gegeven. Daarnaast waren zij ook te spreken overzijn inzet en zijn begelei-

ding buiten de cursussen om.

5.2.3 Algemeen oordeel van de deelnemers
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Vijf van de geïnterviewde deelnemers vonden het vervelend dat zij geduren-

de de eerste vijf weken van hun verblijf geen toestemming kregen het terrein

van de ERA te verlaten. Zij ervoeren dit als 'te streng'. De overigen vonden

dat wel mee vallen; zij waren blij dat ze niet langer in een gesloten inrichting

zaten. Voorts vermeldden vijf deelnemers dat het hen aanvankelijk de nodige

moeite kostte om zich voortdurend in een groep te bewegen. Gelijk vanaf

hun binnenkomst wordt van de deelnemers een actieve deelname verwacht.

De verplichting om gedurende het gehele begeleidingstraject aan alle pro-

gramma-onderdelen mee te doen, viel niet altijd mee. Enkele geïnterviewde

deelnemers vonden het moeilijk om zichzelf bloot te geven in bijvoorbeeld

de Goldsteintraining, de gespreksgroep resocialisatie of de cursus seksua-

liteit en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze trainingen stoorden som-

mige deelnemers zich aan het gedrag van enkele anderen omdat deze zich

niet serieus of geïnteresseerd opstelden.

Ook buiten de cursussen om kon de sfeer in het project, tussen bewoners

onderling en tussen bewoners en begeleiders, op sommige momenten be-

hoorlijk gespannen zijn: 'Over het algemeen is het best goed gegaan. Soms

had ik ruzie maar het is nooit tot ernstige toestanden gekomen.' De deel-

nemers gaven aan dat zij binnen de groep bewoners diegenen opzochten

met wie zij het best op konden schieten en de rest zo veel mogelijk links

lieten liggen.

'Je had subgroepjes, ik kon niet met iedereen opschieten. Ik was zelf niet

erg geïnteresseerd in de andere gedetineerden, ik zat daar voor mezelf.

Toch is het voor mij een unieke ervaring geweest want het ging steeds

beter onderling, de spanning van de beginperiode werd steeds minder.

We waren moeilijke jongens bij elkaar: wel gedurfd van de ERA.'

Eén deelnemer had een zeer uitgesproken mening over de ERA-bewoners. Hij

deelde hen in drie groepen:

'Er zijn drie soorten bewoners. Eén die echt serieus bezig is om zijn

leven te beteren, met veel inzet en een positieve instelling. Een tweede
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soort die met alle goede bedoelingen naar de ERA komt, maar niet sterk

genoeg is om op die manier door te gaan en zich op een negatieve ma-

nier laat beïnvloeden, om uiteindelijk door de ERA afgestoten te worden.

En een derde groep: de slimmeriken die gewoon de rest van hun straf op

een comfortabele manier uitzitten. Ze blijven opereren op het randje en

zijn heel goed in het manipuleren. Ze zijn slim genoeg om niet door de

mand te vallen. In feite leveren ze geen bijdrage aan hun terugkeer in

de samenleving. Ze zorgen er heel goed voor dat ze niet worden terug-

geplaatst.'

De ex-deelnemers is ten slotte gevraagd wat zij tijdens hun verblijf hebben

geleerd en wat de ERA voor hen heeft betekend. De antwoorden waren over

het algemeen positief. 'Ik heb veel geleerd' en'de ERA heeft me geholpen om

alles op een rijtje te zetten', waren veel gehoorde reacties. Eén respondent

drukte zijn algemene oordeel als volgt uit:

'De ERA is het keerpunt in mijn leven geweest, de kans waarop ik jaren-

lang heb zitten wachten. Daarvóór liep ik gewoon van de ene bajes naar

de andere.'

5.3 De nazorgcontacten

De laatste fase van het begeleidingstraject bestaat uit de nazorg. Tot zes

maanden na hun invrijheidstelling kunnen de ex-deelnemers rekenen op

hulp van plaatselijke reclasseringsinstellingen. Het onderhouden van con-

tact met deze instantie vindt op vrijwillige basis plaats, de deelnemers kun-

nen hiertoe niet worden verplicht, tenzij dit in het vonnis staat vermeld.

Uit de informatie verkregen van de aan de ERA verbonden reclasseringswer-

ker blijkt dat 13 van de 21 deelnemers die hun verblijf op de ERA volgens plan

hebben voltooid, na hun vrijlating daadwerkelijk contact hebben (gehad)

met hun reclassering. Het aantal nazorgcontacten varieerde sterk. Sommige

ex-deelnemers hadden slechts een enkele keer contact, andere spraken hun

contactpersoon op regelmatige basis.

Voor vijf deelnemers gold na hun vrijlating een bij vonnis verplicht gesteld

reclasseringscontact. Drie van hen verbleven op het moment van afronding

van de dataverzameling nog in de ERA; de twee anderen waren inmiddels

uitgestroomd, van wie één slechts eenmaal contact heeft gehad met zijn

reclasseringswerker en vervolgens niet meer heeft gereageerd op verschei-

dene oproepen. Uit zijn strafdossier blijkt dat het openbaar ministerie hem

opnieuw heeft gedagvaard. Omdat hij niet heeft voldaan aan de in het vonnis
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opgenomen bijzondere voorwaarde, heeft het openbaar ministerie de tenuit-

voerlegging van het voorwaardelijk deel van zijn vrijheidsstraf gevorderd.

Hoe dit is afgelopen, is ons niet bekend.

Van de overige zeven ex-deelnemers die het verblijf hebben afgemaakt en

die geen contact meer hebben met de reclassering, hadden drie deelnemers

al voor hun invrijheidstelling aangegeven dat zij na hun vrijlating geen be-

geleiding behoefden. In geval van een andere ex-deelnemer achtte men het

onwaarschijnlijk dat hij nog contact met de reclassering zou opnemen. Deze

verwachting kwam uit: er is niets meer van hem vernomen.

Uit de informatie over de deelnemers die de ERA niet hebben afgemaakt,

blijkt dat twee van hen zich alsnog bij hun reclasseringsambtenaar hebben

gemeld. De overigen hebben geen nazorgcontact (gehad) of zaten op het

moment van afsluiting van de dataverzameling nog in de gevangenis voor

het restant van hun vrijheidsstraf.

1
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De effecten van het verblijf

Nu de gang van zaken op de ERA is beschreven, richten we de aandacht op

de uitkomsten van het project. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal op

basis van de diverse deelnemersrapportages per probleemgebied worden

nagegaan in hoeverre de verschillende programmadoelen zijn bereikt. Het

tweede deel zal in het teken staan van de vraag welke deelnemers succesvol

waren en welke niet. Daarbij komen de voortijdige uitval, de vooruitzichten

van de deelnemers bij hun vertrek en hun eventuele recidive aan de orde. De

resultaten die in dit hoofdstuk zijn verwerkt, hebben betrekking op 33 deel-

nemers. De vijf overigen bevonden zich op het moment van afronden van de

dataverzameling nog in het project.

6.1 De resultaten per probleemgebied

Huisvesting

De ERA heeft zichzelf ten doel gesteld de deelnemers, indien nodig, te voor-

zien van woonruimte voor na hun invrijheidstelling. Uit de verslagen van de

intakegesprekken blijkt dat 21 van de 33 deelnemers na hun vrijlating niet

over huisvesting zouden beschikken. In deze gevallen werd het vinden van

geschikte woonruimte dus als programmadoel opgenomen.

Het regelen van huisvesting is slechts in een enkel geval moeizaam verlopen.

Van de 21 deelnemers die de ERA volgens plan hebben afgerond, zijn er 20

voorzien van een dak boven hun hoofd, terwijl van één deelnemer de huis-

vesting onzeker was op het moment van uitstroom. Twaalf deelnemers keer-

den terug naar hun oude adres, bij hun partner, gezin of familielid; acht ves-

tigden zich aansluitend op het verblijf in de ERA in een nieuwe gemeente, één

van hen bracht enige tijd door bij het Leger des Heils alvorens hij zijn nieuwe

woning kon betrekken.

Voor drie deelnemers vormde de ERA het voortraject voor plaatsing in een

afkickkliniek. Twee van hen vielen voortijdig uit, de derde werd inderdaad in

een dergelijke kliniek opgenomen, maar verliet deze weer na korte tijd.

Financiën

Tijdens de intake bleek dat veel deelnemers schulden hadden en/of moei-

lijk met geld om konden gaan. Uit de rapportage die naar aanleiding van de

intakegesprekken werd opgesteld, blijkt dat 18 van de 33 deelnemers voor



Hoofdstuk 6 42

uiteenlopende bedragen schulden hadden opgebouwd. Deze bedragen be-

stonden uit schulden bij instellingen of familie, maar ook uit openstaande

boetes en schadevergoedingen aan slachtoffers. In een enkel geval was al een

betalingsregeling getroffen voordat de deelnemer in de ERA werd geplaatst,

voor de overige deelnemers bestond de mogelijkheid contact op te nemen

met de schuldeisers voor het uitwerken van een regeling. Van slechts twee

deelnemers is bekend dat zij dit inderdaad gedaan hebben. Uit de rappor-

tage van de overige deelnemers kon niet worden opgemaakt of zij enig ini-

tiatief hebben ondernomen aangaande hun financiële positie.

Hoewel het leren omgaan met geld niet voor elke deelnemer een expliciet

programmadoel vormde, volgden alle deelnemers de'cursus budgettering en
werd een ieder tijdens zijn keukendiensten verantwoordelijk gesteld voor het

boodschappenbudget. Voor achttien deelnemers kwam het leren omgaan

met geld wel als speciaal aandachtspunt uit het begeleidingsplan naar voren,

maar of en op welke wijze zij op dit gebied extra aandacht hebben gekregen,

is onduidelijk.

Ook met betrekking tot de behaalde resultaten op dit vlak is weinig bekend.

In de rapportage van slechts vijf deelnemers werd iets over het omgaan met

geld teruggevonden. Van vier deelnemers wordt vermeld dat zij na hun ver-

blijf beter met hun geld wisten om te gaan, terwijl over één deelnemer wordt

beweerd dat hij het omgaan met geld een moeilijk punt blijft vinden.

Sociale relaties

Voor 25 van de 33 deelnemers kwam het aspect sociale relaties als program-

madoel uit de intake naar voren. Het ging hier over het algemeen om het

herstellen of het verbeteren van het contact met familie, (ex-)partner, gezin

of kinderen. De deelnemers kregen tijdens het verlof en. de bezoekuren de

gelegenheid om aan deze relaties te werken. In ongeveer de helft van de ge-

vallen heeft dit positief resultaat gehad.

Naast het herstellen of verbeteren van relaties, werd bij een aantal deelne-

mers ook het opbouwen van een sociaal netwerk als doel opgenomen. Op dit

gebied boekten slechts enkelen resultaat, maar daar moet als kanttekening

bij worden gemaakt dat het merendeel van de deelnemers die een kennissen-

kring dienden op te bouwen, zich na de ERA in een nieuwe woonplaats ves-

tigden. Met andere woorden, voor hen werd dit programmadoel pas na de

invrijheidstelling van belang.
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Psychosociale problematiek

In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen zien dat psychosociale proble-

matiek in feite het belangrijkste selectiecriterium vormt voor deelname aan

het ERA-project. Bij alle 38 deelnemers werden 'gedragstekorten' gesigna-

leerd. Deze tekorten werden tijdens de intake door de aan de ERA verbonden

reclasseringswerker in kaart gebracht en per deelnemer in concrete program-

madoelen vertaald. Voor de totale deelnemersgroep ontstond zo een breed

scala van doelen. Om in deze veelheid van psychosociale problematiek

enige structuur aan te brengen, hebben wij geprobeerd de bij de intake on-

derscheiden programmadoelen in te delen in een aantal categorieën. We

kwamen zo tot zes algemene categorieën: assertiviteit, zelfvertrouwen, zelf-

standigheid, verdraagzaamheid/conflicthantering, inlevingsvermogen en

een restcategorie.

Onder assertiviteit vallen programmadoelen als 'nee leren zeggen', 'aangeven

wat je wilt' en'hulp leren vragen'. De categorie zelfvertrouwen omvat onder

meer 'zichzelf accepteren', 'kritisch naar zichzelf leren kijken' en 'leren om-

gaan met angsten'. De categorie zelfstandigheid is samengesteld uit doelen

als 'keuzen leren maken', 'initiatieven nemen' en 'voor zichzelf leren zorgen'.

Het 'omgaan met autoriteit', 'leren geduldig zijn' en'minder impulsief reage-

ren' zijn onder de categorie verdraagzaamheid/conflicthan tering geschaard.

Onder inlevingsvermogen vallen doelen als 'het herkennen van reacties die

men oproept', 'leren luisteren en'de verwachtingen van anderen onderken-

nen. De restcategorie ten slotte, omvat doelen als 'gevoelens leren tonen',

'minder aandacht vragen' en 'het leren omgaan met vrouwen'.

Voor elke deelnemer werd vervolgens nagegaan welke programmadoelen er

op het psychosociale vlak werden onderscheiden en in welke categorie deze

konden worden geplaatst. Tabel 2 geeft de zes categorieën weer met daarach-

ter het aantal deelnemers voor wie deze categorie in de programmadoelen

was opgenomen. De tabel heeft betrekking op de 33 deelnemers die het

project voor mei 1996 hebben verlaten.

Tijdens hun verblijf volgden de deelnemers gezamenlijk de Goldsteintrai-

ning waarin door middel van oefensituaties en rollenspelen gericht gewerkt

wordt aan het verbeteren van de psychosociale problemen. Maar ook buiten

deze gerichte cursus wordt het gedrag van de deelnemers ten opzichte van

anderen scherp in de gaten gehouden. De medewerkers corrigeren de deel-

nemers waar nodig, dragen alternatieve handelwijzen aan en bekrachtigen

positief gedrag. De vorderingen van de deelnemers worden tussentijds in de

mentorgesprekken besproken.
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Tabel 2: Aantal deelnemers per categorie van psychosociale problematiek

pychosociale problematiek

assertiviteit

zelfvertrouwen

zelfstandigheid

verdraagzaamheid/conflicthantering

inlevingsvermogen

restcategorie
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aantal deelnemers

17

19

16

15

6

17

Helaas moet worden vastgesteld dat de resultaten van het project op het

gebied van de psychosociale problematiek moeilijk te achterhalen zijn. In de

mentorverslagen en eindrapportages van de meeste deelnemers wordt niet

ingegaan op de specifieke programmadoelen, maar worden de vorderingen

op dit gebied veelal verwerkt in een meer algemeen verhaal over het verblijf

van de deelnemer op de ERA. Het is daarom niet mogelijk om de resultaten

met betrekking tot de problemen op het psychosociale vlak per categorie

vast te stellen. Veel meer dan een algemeen oordeel over de gemaakte vorde-

ringen op dit gebied bevatten de diverse rapportages niet.

Gaan we af op dit algemene oordeel, dan blijkt dat van de 21 deelnemers die

de ERA volgens plan hebben afgemaakt, zeven bewoners (veel) vooruitgang

op dit terrein hebben geboekt. Zo werd er in de eindrapportage van een van

de deelnemers gezegd: 'Hij is uit zijn schulp gekropen, assertiever geworden

en heeft weer enig gevoel van eigenwaarde en zelfrespect hervonden.'

Tien deelnemers maakten tijdens hun verblijf beperkte vorderingen. In deze

gevallen werd in de rapportages vermeld dat de deelnemer wel iets vooruit

was gegaan, maar dat hij bepaalde punten toch 'moeilijk bleef vinden', of

stond er te lezen dat hij ondanks verbeteringen van zijn vaardigheden 'veel

had laten liggen'. Uit de rapportages van vier deelnemers valt ten slotte op

te maken dat hun psychosociale problematiek tijdens hun verblijf niet is

afgenomen. Van de voortijdige uitvallers zijn op dit punt geen gegevens

beschikbaar.

Verslaving

Ernstige actuele verslavingsproblematiek is een van de contra-indicaties

voor plaatsing in de ERA. Vier kandidaat-deelnemers kwamen om deze reden

niet in aanmerking voor de ERA, drie vanwege druggebruik en één vanwege

alcoholgebruik. Van de 38 personen die wel door de selectie kwamen, kamp-
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ten in totaal 29 deelnemers vóór hun komst naar het project met een drug-,

alcohol- of gokverslaving. Bij 17 van hen was (ooit) sprake van een versla-

ving aan harddrugs. Een reden om hen uit te sluiten van deelname aan het

project was dat niet. Kennelijk waren hun verslavingsproblemen niet van

ernstige aard.

De aanpak van verslavingsproblemen bestond uit verschillende facetten.

Zoals eerder is beschreven, werden steekproefsgewijs urinecontroles gehou-

den op het gebruik van alcohol en drugs. Bij enkele deelnemers leidde dit tot

een sanctie. Drie deelnemers werden naar aanleiding van het gebruik van

verdovende middelen uit de ERA geplaatst.

Een verplicht onderdeel van het basisprogramma was het bijwonen van de

door de CAD gegeven voorlichtingsbijeenkomsten waarin het gebruik van

roesmiddelen aan de orde werd gesteld. Tevens moesten de deelnemers een

alcoholverkeerscursus volgen. Op individueel niveau werd, indien van toe-

passing, het gebruik van alcohol of drugs in de mentorgesprekken bespro-

ken. Enkele deelnemers hadden tijdens hun verblijf in de ERA contact met

een medewerker van de CAD. Voor drie anderen vormde de ERA het voor-

traject voor een plaatsing in een verslavingskliniek. Slechts één kwam daar

uiteindelijk terecht, de overige twee werden voortijdig uit het project gezet.

Van één andere deelnemer is bekend dat hij na zijn verblijf in de ERA is terug-

gevallen in het gebruik van drugs.

Dagbesteding na de ERA

Eén van de doelstellingen van de ERA is om de deelnemers aan een zinvolle

dagbesteding te helpen. Om vast te stellen in hoeverre dit gelukt is, is op

dit punt mondelinge informatie verkregen van de aan de ERA verbonden

reclasseringswerker. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit de

interviews met ex-deelnemers en met informatie uit het eindverslag dat

wordt opgemaakt van elke deelnemer die de ERA verlaat.

Kort na de invrijheidstelling was de dagbesteding van de deelnemers die

de ERA hebben afgerond zeer gevarieerd. Drie deelnemers volgden een

opleiding, terwijl drie anderen werk hadden gevonden; nog eens drie waren

arbeidsongeschikt of zaten in de VUT, en één deelnemer werd na zijn verblijf

op de ERA huisman. De overigen hadden op datzelfde moment geen vaste

dagbesteding. Een aantal van hen had wel enig perspectief. Vier ex-deelne-

mers waren actief op zoek naar werk. Eén van hen had tijdens zijn detentie

verscheidene certificaten op het gebied van de informatica behaald en was

daar ook na de ERA mee verdergegaan. Twee anderen waren op het moment
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van vertrek uit de ERA van plan een opleiding te gaan volgen. Of zij dit inder-

daad zijn gaan doen, is onbekend. Drie ex-deelnemers zaten op het moment

van afronden van de dataverzameling een nieuwe detentie uit. Van twee

deelnemers is de dagbesteding onbekend.

Van degenen die de ERA niet hebben afgemaakt, was één aan het werk, had

één geen vaste dagbesteding, en had een ander zich voorgenomen om te

gaan werken als vrijwilliger in het azielzoekerscentrum waar hij ook tijdens

de periode op de ERA werkte. Voor de overigen was het perspectief zonder

meer ongunstig te noemen. Eén deelnemer werd enige tijd na het verlaten

van de ERA in een psychiatrische kliniek opgenomen, een ander belandde

(weer) in de drugsscene. Drie deelnemers bevonden zich op het moment van

afronden van de dataverzameling in een penitentiaire inrichting, omdat zij
na hun voortijdige vertrek uit de ERA hun strafrestant nog moesten uitzitten.

Van vier ex-deelnemers ten slotte, is de dagbesteding onbekend: na hun vrij-

lating is het contact verbroken.

6.2 De uitstroomresultaten

Tot dusver zijn de resultaten van het project per probleemgebied besproken.

Voor elk afzonderlijk terrein is nagegaan in hoeverre de gestelde programma-

doelen konden worden gerealiseerd. Duidelijk is dat zeker niet alle program-

madoelen werden gehaald. De vraag blijft echter voor hoeveel deelnemers

het verblijf op de ERA een succes kan worden genoemd en voor hoeveel

niet. Deze vraag zullen we proberen te beantwoorden aan de hand van drie

indicatoren: de voortijdige uitval uit het project, de vooruitzichten van de

deelnemers op het moment van uitstroom, en hun eventuele recidive in de

periode daarna.

Voortijdige uitval

Aan het begin van het hoofdstuk 5 werd reeds vermeld dat 12 van de 33

deelnemers de geplande duur van hun verblijf op de ERA niet hebben weten

vol te maken. Zij vielen voortijdig uit. De 21 anderen die het project tussen

september 1994 en mei 1996 verlieten, maakten het verblijf wel volgens plan

af. De voortijdige uitval komt daarmee op 36%. Dat lijkt veel, maar in ver-

gelijking met andere speciale resocialisatieprojecten is dit percentage niet

uitzonderlijk hoog. RETour Helmond kende in de eerste drie jaar van haar

bestaan een uitval van 35% (13 van de 37; Wartna e.a., 1995, p. 37), vergelijk-

baar dus met dat van het ERA-project. Het percentage uitvallers van het DTC
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Tabel 3: Voortijdige uitval

deelnemer gepland verblijf gerealiseerd verblijf reden voortijdig vertrek

in weken in weken

9 29 12

16 22 10

17 24 15

18' 26 9

19' 34 19

20 35 17

22 33 23

29 33 10

30 35 10

31 36 6

32 38 9

34 39 2

Geinterviewd.
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niet teruggekeerd van verlof

bedreiging van een personeelslid

delict tijdens verlof

druggebruik

vechtpartij en alcoholgebruik

druggebruik

alcoholgebruik

weggelopen

weggelopen

vrijwillige terugplaatsing

niet teruggekeerd van verlof

weggelopen

te Eindhoven bedroeg in de beginjaren zelfs 62, al daalde dit later naar onge-

veer 50 (Essers e.a., 1996, p. 25).

Aan het vertrek van de twaalf 'afhakers' lagen verschillende redenen ten

grondslag. Tabel 3 geeft een overzicht van de geplande en gerealiseerde ver-

blijfsduur van de voortijdige uitvallers en de reden van vertrek. Uit de tabel

blijkt dat gedurende de looptijd van het onderzoek - een periode van ruim

anderhalf jaar - vijf deelnemers de ERA zijn ontvlucht. Twee van hen keerden

niet terug van verlof, de andere drie deden een succesvolle uitbraakpoging.

Deelnemer 32 kwam niet terug van een voetbaltraining. In een brief die hij

later aan de ERA-leiding stuurde, schreef hij dat hij voor zijn gevoel, ondanks

zijn inzet en motivatie, onvoldoende kon rekenen op het vertrouwen van de

ERA. Deelnemer 9 stond op de wachtlijst voor plaatsing op de FOBA te Am-

sterdam. Deelnemers 29, 30 en 34 zijn op een nacht onder invloed van alco-

hol uit een raam van het slaaphuis gebroken. Ze braken vervolgens in het

personeelshuis van de ERA in en richtten daar vernielingen aan. Twee van

hen konden later weer worden vastgezet, de derde was in mei 1996 nog

steeds voortvluchtig.

Vier deelnemers werden uit het project gezet vanwege het gebruik van drugs

of alcohol. Met twee van hen vond een interview plaats. Beiden waren het

niet helemaal eens met hun wegplaatsing. Met deelnemer 18 was weliswaar

de afspraak gemaakt dat druggebruik tot onmiddellijke overplaatsing zou
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leiden, maar volgens hem had hij in de intake al aangegeven dat het op dit

vlak best wel eens mis zou kunnen gaan. Voorts wees hij erop dat anderen na

het gebruik van drugs een waarschuwing of een paar dagen strafplaatsing

kregen, terwijl hij door de projectleiding werd weggestuurd zonder dat er

rekening gehouden werd met de vorderingen die hij inmiddels zou hebben

gemaakt. Deelnemer 19 was naar aanleiding van alcoholgebruik en een

vechtpartijtje uit het project gezet. Hij besefte dat de overplaatsing zijn eigen

schuld was: 'Ik had beter moeten handelen.' Maar de reden van de overplaat-

sing - overmatig alcoholgebruik, zoals hem kenbaar is gemaakt per brief -

vond hij zwaar overtrokken.

Deelnemer 17 pleegde een delict tijdens een onbegeleid verlof. Hij viel een

voorbijgangster lastig en werd bij terugkomst op de ERA ingerekend en weg-
geplaatst. Een ander bedreigde een personeelslid toen deze hem aansprak

op het overtreden van een huisregel. De laatste voortijdige afvaller ten slotte,

vroeg zelf om wegplaatsing van de ERA. Hij vond het project te zwaar: hij

hield het niet vol om voortdurend met zichzelf te worden geconfronteerd.

Vergelijken we de achtergronden van de afhakers met die van de 'afmakers',

dan stuiten we op een aantal duidelijk verschillen. Op de eerste plaats bevin-

den zich in de groep afhakers opvallend veel deelnemers met een harddrug-

verleden. Negen van de twaalf hadden te kampen (gehad) met problemen

op dit gebied, terwijl de groep van 21 deelnemers die het project hebben

afgemaakt, slechts vijf (ex-)verslaafden aan harddrugs telde. Ook in straf-

rechtelijke zin onderscheiden de afhakers zich van de afmakers. De gemid-

delde ernstscore in de groep uitvallers was hoger dan in de groep afmakers

(27,9 tegen 22,9). Hetzelfde geldt voor het aantal eerdere justitiecontacten:

de afhakers hadden gemiddeld 33,1 eerdere contacten tegen 15,1 voor de

afmakers.
Het heeft er dus alle schijn van dat binnen de toch al 'moeilijke' doelgroep

van het project, de extra zware gevallen de meeste moeite hebben om het

verblijf tot het eind vol te houden. Harddrugverslaafden en personen met

een zwaar tot zeer zwaar strafrechtelijk verleden lopen in ieder geval meer

risico het verblijf voortijdig te moeten staken dan deelnemers zonder ver-

slavingsproblemen en een minder omvangrijk strafblad.

Prognoses bij vertrek

Naast de vraag of de deelnemers het verblijf hebben afgemaakt of niet, kan

het succes van het project worden uitgedrukt in termen van de prognoses

die bij het vertrek van de deelnemers worden opgesteld. In de meeste eind-
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Tabel 4: Prognoses bij vertrek
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prognose aantal deelnemers

ongunstig 5

redelijk gunstig 7

gunstig 4

geen i.v.m. uitval 12

onbekend 5

verslagen wordt expliciet aandacht besteed aan de vooruitzichten van de

deelnemers voor de periode na de invrijheidstelling. Heeft de deelnemer

tijdens zijn verblijf op de verschillende probleemgebieden veel vooruitgang

geboekt, dan is er sprake van een gunstige prognose. Indien vorderingen zijn

uitgebleven en er bij vertrek nog veel problemen zijn, dan wordt de kans op

succesvolle reïntegratie klein geacht en is de prognose ongunstig.

In tabel 4 staan de prognoses van de deelnemers weergegeven. Helaas is het

beeld niet compleet. Voor vijf deelnemers ontbreekt een prognose, in de

eindverslagen van deze deelnemers is niets over hun vooruitzichten terug te

vinden. Hetzelfde geldt voor de twaalf voortijdige uitvallers. Van hen mogen

we echter juist vanwege hun wegplaatsing aannemen dat de prognose on-

gunstig was.

Voor vijf deelnemers waren de vooruitzichten bij vertrek uit het project

ongunstig. Het vertrouwen in hun toekomst was gering. In de eindrappor-

tage van deze deelnemers zijn omschrijvingen te lezen als: 'druggebruik en

destructie blijven als een zwaard van Damocles boven hem hangen. Of: 'dat

zijn problemen nog lang niet zijn opgelost, moge duidelijk zijn. (...) Profes-

sionele hulp lijkt onontbeerlijk.'

Zeven deelnemers kwamen weg met een redelijk gunstige prognose. Onder

deze categorie zijn deelnemers geschaard die het project met gematigd

gunstige vooruitzichten verlieten, maar ook die deelnemers bij wie men ten

aanzien van de maatschappelijke reïntegratie nog een slag om de arm hield.

In deze gevallen werd in de rapportages bijvoorbeeld vermeld dat de 'deel-

nemer een kans van slagen heeft indien hij de juiste mensen om zich heen

verzamelt', of viel te lezen dat 'mits er geen verslavingsproblemen om de

hoek komen kijken, de deelnemer niet opnieuw met justitie in aanraking zou

hoeven komen'.

Voor vier deelnemers was de prognose zonder meer gunstig. Zij hadden zich

gedurende de periode in het project in positieve zin ontwikkeld. Zo wordt in
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de eindrapportage van één van hen vermeld dat hij naarmate het verblijf

vorderde, bepaalde zaken op zich liet inwerken en hij op positieve wijze aan

het veranderen was: 'Hij kan nu naar andere mensen luisteren en hun advies

of kritiek in zich opnemen.' Een ander bleek goed in staat om problemen

bespreekbaar te maken: 'Hij betoonde zich kritisch en open, ook naar de

leerdoelen van de andere bewoners toe.' De projectmedewerkers zagen de

toekomst van deze deelnemers vol vertrouwen tegemoet. Hun vooruitzich-

ten werden omschreven als: Al met al is mijn verwachting dat hij zich in de

toekomst staande weet te houden en dat de kans gering is dat hij weer met

justitie in aanraking komt.' Of: 'Er breekt nog een moeilijke periode aan,

maar betrokkene lijkt weer sterk genoeg om met de hulp die hij heeft, de

problemen het hoofd te bieden.'

Recidive

Het succes van de deelnemers kan ten slotte ook worden bepaald aan de

hand van hun eventuele recidive. Zoals in hoofdstuk 2 uiteen is gezet, is in

dit onderzoek gebruik gemaakt van informatie uit het HKS van het KLPD. In

dit systeem worden alle nieuwe politiecontacten geregistreerd.

In dit stadium kan slechts een voorlopig en beperkt beeld van de hernieuwde

criminaliteit onder de ex-deelnemers worden geschetst. Daar zijn tal van

redenen voor aan te geven. Op de eerste plaats is de omvang van de onder-

zoeksgroep te klein om van werkelijk representatieve resultaten te spreken.

Ten tweede bevat het HKS geen gegevens over de afdoening van de vermelde

feiten en staat het dus, in elk geval formeel, niet vast of een persoon voor

het strafbare feit wordt vervolgd, laat staan veroordeeld. Ten derde is er geen

informatie voorhanden over de ernst van de delicten. In het HKS wordt met

betrekking tot de aard van het delict alleen het overtreden wetsartikel ge-

noemd. En tot slot moet worden opgemerkt dat de periode waarin de ex-

deelnemers van ERA konden recidiveren (de recidivetermijn) per deelnemer

verschilt. Eerdere deelnemers hadden het verblijf op de ERA immers langer

achter zich dan latere deelnemers. Ook de verschillen in recidivetermijn kun-

nen het beeld van de hernieuwde criminaliteit dus vertekenen.9

Ondanks al deze beperkingen geven we de resultaten van het recidive-onder-

zoek onder de 33 deelnemers die het project in de periode tot mei 1996

9 De gegevens werden op 11 juli 1996 bij het KLPD opgevraagd. De eerste deelnemer had de ERA

op dat moment sinds zeventien maanden verlaten, de laatste was inmiddels twee maanden

weg. De gemiddelde recidivetermijn bedraagt tien maanden.
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Tabel 5: Recidive onder ex-deelnemers
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recidive aantal deelnemers

niet gerecidiveerd 13
wel gerecidiveerd 19

onbekend 1

hebben verlaten. Ze staan weergegeven in tabel 5. Eén ex-deelnemer stond

in het geheel niet in het HKS niet geregistreerd. Het blijft dus onduidelijk of

deze deelnemer na zijn verblijf op de ERA heeft gerecidiveerd.

Dertien ex-deelnemers zijn in de onderzoeksperiode niet meer in aanraking

gekomen met de politie; negentien hadden wel nieuwe politiecontacten,

onder wie de vier die al tijdens hun verblijf op de ERA een nieuw delict pleeg-

den (de drie deelnemers die gezamenlijk waren ontvlucht, en de man die tij-

dens verlof een buurtbewoonster had lastig gevallen). De recidivetermijn

bleek niet van invloed te zijn op de recidive: de groep recidivisten en de

groep non-recidivisten waren beide gemiddeld tien maanden uit het project.

Het recidivepercentage van de ERA-deelnemers bedraagt ongeveer 60. Het is

moeilijk aan te geven hoe dit percentage zich verhoudt in relatie tot de reci-

divepercentages van andere projecten; daarvoor ontbreekt het aan geschikt

vergelijkingsmateriaal. Hoewel bekend is dat veel langgestrafte gedetineer-

den opnieuw in aanraking komen met justitie, zijn er geen cijfers beschik-

baar die via dezelfde methode zijn verzameld. Bovendien hebben we hier te

maken met een speciale selectie van langgestraften, een selectie waarbij op

voorhand een hoge mate van recidive mocht worden verwacht.

De aard en omvang van de recidive onder de ex-deelnemers van ERA loopt

sterk uiteen. Twaalf van de negentien recidivisten kwamen in de onderzoeks-

periode slechts één keer met de politie in aanraking. Het gemiddelde aantal

nieuwe politiecontacten was 2,3. Grote uitschieter was een ex-deelnemer

met maar liefst 36 recidivecontacten. De meeste recidivisten werden ver-

dacht van het plegen van inbraak. Bij tien personen kwam dit delict het

meeste voor. De overigen pleegden bovenal eenvoudige diefstal (4), diefstal

met geweld (2), zware mishandeling (1), oplichting (1) en rijden onder in-

vloed (1). Over de afdoening van deze feiten is weinig bekend. Wel weten we,

uit eigen ondervinding en via de reclasseringsmedewerker van de ERA, dat in

ieder geval drie ex-deelnemers opnieuw tot een onvoorwaardelijke vrijheids-

straf zijn veroordeeld.
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Tabel 6: De prognose bij vertrek uit de ERA en recidive
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prognose recidive

nee ja totaal

geen i.v.m. uitval 1 10 11'

ongunstig 0 5 5

onbekend 4 1 5

redelijk gunstig 5 2 7

gunstig 3 1 4

Van de twaalfde afhaker zijn geen recidivegegevens bekend.

Uit analyses van hun achtergronden blijkt dat zich tussen de recidivisten en

de non-recidivisten dezelfde verschillen voordoen als tussen de voortijdige

uitvallers en de afmakers. De meest waarschijnlijke recidivisten waren ook

hier de harddrugverslaafden en personen met een zwaar strafrechtelijk

verleden. Elf van de veertien personen met een harddrugverleden recidi-

veerden. Bovendien hadden de recidivisten een hogere ernstscore dan de

non-recidivisten (27,4 tegen 21,4) en een hoger aantal eerdere justitiecon-

tacten (29,9 tegen 8,8).

Prognoses en recidive

Gezien deze verschillen lijkt er dus een verband te zijn tussen voortijdige

uitval en het plegen van nieuwe delicten. Om dit te controleren en meer in

het algemeen te bezien of de voortgang van het verblijf van invloed is op de

latere recidive, hebben we de gegevens uit de voorgaande secties gecombi-

neerd. In tabel 6 worden de prognoses zoals die bij het vertrek van de deel-

nemers werden opgesteld, opnieuw gegeven maar nu uitgesplitst naar het al

dan niet voorkomen van hernieuwde criminaliteit.

Tabel 6 maakt duidelijk dat de recidivisten vooral te vinden zijn onder de

voortijdige uitvallers en degenen die het project met een ongunstige prog-

nose verlieten. De anderen deden het aanmerkelijk beter. De meerderheid

van de deelnemers met een gunstige of redelijk gunstige prognose (en dege-

nen bij wie de prognose onbekend was) recidiveerde niet.

Bij alle beperkingen die er aan de gebruikte recidivegegevens kleven, lijkt er

dus wel degelijk een verband te bestaan tussen het welslagen van het verblijf

en het uitblijven van latere recidive. Vooralsnog wijzen de resultaten erop

dat de deelnemers die zich gedurende het project in positieve zin hebben

ontwikkeld, een redelijke kans van slagen hebben als het gaat om het voor-
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komen van hernieuwde criminaliteit. De kans op recidive is echter groot als

de deelnemers het project met al te weinig vorderingen afronden of het

voortijdig moeten verlaten. En we weten inmiddels ook dat het dan vooral

gaat om deelnemers met harddrugproblemen of met een rijk strafrechtelijk

verleden.
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Knelpunten in de organisatie

In de periode tussen september 1995 en maart 1996 hebben er vraaggesprek-

ken plaatsgevonden met de acht mentoren van het ERA-project. Naast de

dagelijkse gang van zaken werden onderwerpen besproken als de samenstel-

ling van de deelnemersgroep en de resultaten van het project. De mentoren

waren over het algemeen redelijk tevreden over de effecten die men bij de

deelnemers wist te bereiken. In de gesprekken stelden de mentoren echter

ook een aantal problemen aan de orde waaruit bleek dat de ERA in haar

beginperiode zeker niet optimaal heeft gedraaid. De knelpunten die naar

voren werden gebracht, hadden alle min of meer betrekking op de interne

organisatie van het project en hoewel het geen onderwerp betreft van een

productevaluatie, willen we hier toch even bij stilstaan. Om te voorkomen

dat de knelpunten eenzijdig worden belicht, zullen de opvattingen van de

medewerkers zo hier en daar worden aangevuld met informatie verkregen

via de vergaderingen van de stuurgroep en met eigen observaties.

7.1 Werkdruk

Een punt dat tijdens alle vraaggesprekken naar voren werd gebracht, was de

hoge werkdruk. Slechts twee medewerkers noemden de werkdruk accepta-

bel, de anderen kwalificeerden het als 'heel hoog', 'gigantisch' of 'te zwaar'.

De veelheid aan taken werd als oorzaak van de hoge werkdruk aangevoerd:

'We doen 99% van het werk zelf. Vanaf het moment van binnenkomst tot de

datum van invrijheidstelling.' En: 'Je bent een manusje-van-alles: werkmees-

ter, sportbegeleider, mentor, administratieve kracht etc. Daarnaast kost het

regelen van dingen buiten samen met de gedetineerde veel tijd. Op die

momenten is er een tekort aan personeel op de ERA.'

Een aantal medewerkers stelde dat de hoge werkdruk ook voortkwam uit de

moeilijkheidsgraad van het werk: 'Het is veel intensiever dan binnen. Je zit

dicht op de bewoners en zij op jou, je moet continu je grenzen stellen en

duidelijk zijn.' 'Je hebt geen seconde voor jezelf. Je wordt voortdurend

aangesproken door de bewoners en door collega's. Doordat je steeds in een

groep beweegt, komen de gedetineerden heel dichtbij. Dat zorgt voor een

hoge werkdruk.'
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Over de begeleiding in het werk was men niet tevreden. Het hoofd van de

ERA, die deeltijds ook als plaatsvervangend unitdirecteur van Norgerhaven

fungeerde, was veel weg in verband met de bouw van een nieuwe gevangenis-

vleugel. Volgens het merendeel van de medewerkers ontbrak het hierdoor

aan een vast aanspreekpunt: het hoofd heeft het te druk en besteed weinig

tijd aan de ERA met als resultaat dat zaken blijven liggen.

Het moet gezegd dat het hoofd voor een deel ook bewust afstand nam van

zijn team. Hij was van mening dat de mentoren de lopende zaken onderling

moesten zien te regelen en legde daarom veel bij hen neer, in de trant van

'jullie moeten het doen, niet ik'. Volgens de meeste mentoren werkte deze

benadering echter niet. Het gevolg ervan was dat er in het team veel discus-

sies ontstonden over hoe zaken moesten worden aangepakt en daar kwam

men met elkaar onvoldoende uit. 'Het moest een zelfstandig team worden,
maar dat lukt niet. Er moet gewoon iemand boven het team staan.'

Bij dit alles speelde de onervarenheid van het team onmiskenbaar een rol.

De meeste medewerkers hadden weliswaar jarenlang ervaring als peniten-

tiaire inrichtingswerker, maar een setting als die van de ERA - waar in de om-

gang met de gedetineerden voortdurend een beroep wordt gedaan op het

eigen initiatief en het vermogen tot improviseren - was voor het merendeel

volslagen nieuw. Juist vanwege het gebrek aan ervaring misten de mentoren

de inbreng en aanwijzingen van het hoofd. Sommige medewerkers vermeld-

den dat ook: 'Onder de oppervlakte gebeurt er een heleboel, men probeert

de dingen wel uit te spreken, maar dat lukt niet altijd. Daar ontvangt het per-

soneel geen begeleiding in en dat is een taak van het hoofd.'

7.3 Samenwerking binnen het team

Over de samenwerking binnen het team liepen de meningen uiteen, maar

dat deze voor verbetering vatbaar was, daar was men het wel over eens. Een

van de medewerkers meldde dat het gemis van een vast aanspreekpunt de

samenwerking niet ten goede kwam omdat de collega's elkaar gingen corri-

geren. Anderen zeiden juist dat er te weinig werd uitgesproken binnen het

team en dat men het onvoldoende aandurft om elkaars gedrag en werkwijze

aan de orde te stellen: 'Iedereen spaart elkaar om de lieve vrede (...)' En: 'De

collega's durven elkaar onderling niet corrigerend aan te spreken (...) Het

wordt gemeden, maar het is ook niet de taak van de collega's.'
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Eén medewerker vond dat er binnen het team een lage acceptatiegrens ten

opzichte van elkaar bestond. Anderen waren het daar niet mee eens. Zij

vonden dat er in het team voldoende steun te vinden was. Volgens één van

hen lag het probleem elders: 'Er is genoeg bereidheid tot ondersteuning

aanwezig, maar minder bereidheid om die ondersteuning te vragen: kleine

dingen kunnen leiden tot een escalatie van de situatie omdat men er te lang

mee blijft lopen.'

Naar aanleiding van de afstemmingsproblemen in en rond het team werd

nog in de loop van 1995 op aandringen van de mentoren zelf, een intervisie

ingesteld onder leiding van een medewerker van de Opleidings- en Vormings-

organisatie van Di!. In het kader van deze intervisie vindt er elke veertien

dagen een bijeenkomst plaats waarin alle medewerkers van de ERA, inclusief

het hoofd en de reclasseringswerker, speciaal ingaan op de interne organisa-

tie van het project, het beleid en de onderlinge samenwerking.

Het grootste deel van de medewerkers was blij met dit initiatief. Zo zei een

van hen: 'Deze intervisie is prima. Met zijn allen bekijken we de organisatie:

wat schort eraan, hoe kunnen dingen verbeterd worden?' Eén medewerker

zag er weinig heil in. Hij achtte het onmogelijk om iedereen op één lijn te

krijgen: 'Sommigen draaien [na de intervisie] gewoon een knop om en doen

er niet veel mee, anderen gaan zich daar weer aan ergeren.'

7.4 Informatie-overdracht

Binnen een project als ERA is het uiteraard van belang dat de medewerkers

op de hoogte zijn en blijven van de voortgang van vooral hun eigen pupillen.

Naast veelvuldig informeel overleg vindt de onderlinge informatie-over-

dracht binnen het project plaats door middel van teamvergaderingen, dienst-

overdrachten, rapportages van gesprekken en incidenten en het bijhouden

van een logboek. Vijf medewerkers waren tevreden over de wijze waarop de

interne informatievoorziening was opgezet. Zij vonden dat zij zich bij het

begin van hun dienst voldoende op de hoogte konden stellen van het wel en

wee van de bewoners, ook wanneer zij enkele dagen niet op de ERA waren

geweest. Eén van hen maakte echter de kanttekening dat alles wel wat dui-

delijker op papier zou kunnen staan.

Drie medewerkers vonden dat de informatievoorziening binnen het project

verbeterd diende te worden. Eén merkte op dat niet iedere collega even uit-

voerige tussenverslagen maakte, een ander vond dat het logboek beter bij-

gehouden moest worden en dat ook de kleine incidenten hierin moesten
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worden beschreven. Twee van deze drie medewerkers constateerden boven-

dien dat de (mondelinge) dienstoverdracht al te gemakkelijk ontaardde in

een teamvergadering. En ten slotte werd naar voren gebracht dat de diverse

verslagen niet altijd even ordelijk in de bewonersmappen werden bewaard;

men was soms veel tijd kwijt om de meest recente informatie op te zoeken.

7.5 Arbeid

Een ander knelpunt dat in de gesprekken met de mentoren aan het licht

kwam, was het programma-onderdeel arbeid. In hoofdstuk vier bleek dat de

geïnterviewde deelnemers de arbeid neutraal tot positief waardeerden. De

medewerkers brachten echter zonder uitzondering naar voren dat dit pro-

gramma-onderdeel niet goed liep. Volgens enkelen kwam dit voort uit het

feit dat er geen drijvende kracht achter de arbeid zat. 'Alle arbeid loopt door

elkaar, er moet meer helderheid komen wie wat regelt.' 'Ook de overdracht

op papier met betrekking tot de arbeid gaat moeilijk. Wanneer je twee dagen

bent weggeweest, is er verder niets gebeurd.'

Volgens één medewerker was het onmogelijk om iedere bewoner een taak

in de arbeid te geven omdat er onvoldoende werkaanbod was. Een ander zei

dat er vaak geen arbeid was omdat de bewoners dit onderdeel saboteerden.

Het was regelmatig een probleem de deelnemers aan het werk te krijgen:

'De bewoners moeten echt gepusht worden om bijvoorbeeld in de tuin te

werken of een opdracht houtbewerking af te maken omdat die op een bepaal-

de tijd af moet zijn.' Een van de medewerkers vond dat sommige collega's

daar ook debet aan waren: 'Het is de afspraak dat de medewerkers, zodra

ze zien dat de bewoners niet aan het werk zijn, hier meteen wat aan doen.

Maar vaak kan het dan nog een kwartier duren voordat er daadwerkelijk wat

gebeurt.'

Eén medewerker had bemerkt dat een goede begeleiding en het zelf deel-

nemen aan de arbeid de bewoners stimuleert om aan het werk te gaan: 'Wan-

neer ze begeleid worden en aanwijzingen krijgen, gaat het wel goed.' Maar

volgens een ander hadden de medewerkers daar niet altijd tijd voor: 'De be-

geleiders zijn te specifiek met andere dingen bezig, zoals de administratie.

Het beste zou zijn als er speciaal iemand voor de arbeid aangesteld zou

worden. Op dit moment kan er geen toezicht gehouden worden.'
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Ondanks de knelpunten die men signaleerde, waren alle medewerkers van

het bestaansrecht van de ERA overtuigd. Men vond dat de deelnemers goed

worden voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij, hetgeen niet het

geval is indien de straf in een gesloten gevangenis wordt uitgezeten. De ERA

verschaft de deelnemers volgens de mentoren inzicht in de eigen persoon

en geeft hen in meer of mindere mate bagage mee. Er worden gedrags- en

mentaliteitsveranderingen bewerkstelligd, zoals een verhoging van zelf-

redzaamheid en onafhankelijkheid, het verbeteren van de assertiviteit en

het doorzettingsvermogen en het beter om kunnen gaan met agressiviteit.

'De bewoners verlaten de ERA in een betere staat, dan waarin ze de ERA

binnenkwamen.'

Eén medewerker wees ons erop dat het recidiveren van een ex-deelnemer

niet automatisch betekent dat de ERA onnodig energie in deze deelnemer

heeft gestoken: 'Het is heel moeilijk om de bereikte resultaten met de bewo-

ners hard te maken, iemand kan wel weer opgepakt worden, maar toch iets

mee hebben gekregen van de ERA.' Twee medewerkers vonden dat, ondanks

de volgens hen positieve resultaten die men over het algemeen had geboekt,

de periode in de ERA te kort is om een blijvende gedrags- en mentaliteitsver-

andering te bereiken: 'Je leert iemand in zo'n korte tijd niet echt iets af.' Een

van hen zei een verblijf van minimaal negen maanden beter te vinden.

Twee medewerkers zouden het goed vinden als er landelijk meer ERA's zou-

den komen. Wel zou dan moeten worden nagegaan of deze nieuwe ERA's wel

voldoende opgevuld kunnen worden. Bovendien zou het beter zijn om derge-

lijke projecten dichter bij een stad op te zetten. Dat is handiger in verband

met boodschappen en de bewoners kunnen sneller even de stad ingestuurd

worden om iets te regelen. 'Je hebt meer mogelijkheden.' De nieuwe ERA's

zouden kleinschalig moeten blijven. 'Juist het individuele programma en de

kleine groepen zijn zo goed.'

Hoewel de mentoren dus over het algemeen goed te spreken waren over de

resultaten die men bij de bewoners bereikten, vonden zij wel dat de ERA als

organisatie bijstelling behoeft. De dagelijkse leiding over de medewerkers

zou verbeterd moeten worden en enkelen zouden graag zien dat er meer

specialisatie binnen het team zou worden aangebracht. Ten aanzien van dit

laatste bracht een aantal medewerkers naar voren dat een vast persoon voor

de arbeid de organisatiestructuur van de ERA ten goede zou komen. Op die

manier zou er op de arbeid een vast aanspreekpunt worden gecreëerd, wordt
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de werkdruk op dit onderdeel verlicht en kunnen er betere producten wor-

den afgeleverd. Een ander pleitte, naast de aanstelling van een vast persoon

voor de arbeid, ook voor een vaste medewerker voor de administratie, al

wees hij erop dat een dergelijke specialisatie nu niet te realiseren zou zijn

omdat elke medewerker een ander bij ziekte of verlof moet kunnen ver-

vangen.

Eén van de mentoren somde op waaruit de ideale opzet van de ERA zou moe-

ten bestaan: 'Tien bewoners, tien mentoren, een vast persoon voor de arbeid

en een vast persoon op de functie tussen het hoofd en het team, de zoge-

naamde primus inter pares (pip).' Deze laatste functie was kort na de start

van het project ingesteld. De bijbehorende coordinerende taken worden tot

dusver bij toerbeurt door de mentoren waargenomen.

Een ander merkte tot slot op dat de ERA minder met de eigen organisatie

bezig moet zijn en men meer met het resocialiseren aan de slag moet gaan,

' (...) er is namelijk genoeg werk en er zijn genoeg gedetineerden'.
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Conclusies en discussie

De ERA is een project dat zich richt op de resocialisatie van gedetineerden.

De deelnemers krijgen de gelegenheid te werken aan hun kansen op maat-

schappelijk herstel. Om richting te geven aan de inspanningen die door hen

en door hun begeleiders moeten worden geleverd, heeft de projectleiding

vooraf een aantal doelstellingen opgesteld. De doelstellingen hebben betrek-

king op wat wordt gezien als voorwaarden voor maatschappelijke reïnte-

gratie: na de invrijheidstelling dienen de deelnemers te zijn voorzien in hun

'basale levensbehoeften', dienen zij te beschikken over een zinvolle dagbeste-

ding, wederzijds bevredigende sociale contacten en het besef dat conflicten

op een positieve manier zijn op te lossen. Is er aan deze voorwaarden vol-

daan dan zal een terugval in de criminaliteit minder waarschijnlijk zijn.

In de dagelijkse omgang met de deelnemers bieden deze doelstellingen wel-

licht voldoende houvast, maar voor een onderzoeker die het project op

enige afstand volgt, zijn ze te algemeen van aard. De recidive onder de ex-

deelnemers valt nog na te gaan, maar of de deelnemers inmiddels het vermo-

gen bezitten 'om conflicten op een positieve manier op te lossen', niet. Van-

daar dat in hoofdstuk 3 werd aangegeven dat wij ons bij de evaluatie van

het project zouden richten op de meer concrete programmadoelen, de

individuele doelen die al tijdens de intake van de deelnemers worden vast-

gesteld.

Nadat in hoofdstuk 4 de deelnemersgroep werd beschreven en in hoofdstuk

5 werd ingegaan op het feitelijk verloop van het project, hebben we in het

eerste deel van hoofdstuk 6 een beeld proberen te geven van de resultaten

die ten aanzien van de programmadoelen zijn behaald op terreinen als psy-

chosociale problematiek, verslaving, sociale contacten, huisvesting, finan-

ciën en dagbesteding. Voor de meeste van deze probleemgebieden is het

beeld van de behaalde resultaten echter niet compleet. In de tussen- en eind-

verslagen van de 33 deelnemers wordt te weinig stelselmatig ingegaan op de

stand van zaken met betrekking tot de programmadoelen. De voortgang van

het verblijf wordt doorgaans in algemenere termen beschreven. De progres-

sie op een specifiek deelterrein wordt soms zijdelings vermeld, maar meestal

ontbreekt elke verwijzing naar de in de intake geformuleerde programma-

doelen. Zo wordt bijvoorbeeld slechts in twee van de achttien gevallen ver-

meld wat het resultaat was van de regeling tot schuldsanering die met een

deelnemer werd afgesproken.
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Door het gebrek aan systematiek in de verslaggeving is het lastig om te bepa-

len welke resultaten er op de diverse terreinen zijn bereikt. De meest veilige

conclusie is dat de uitkomsten een gemengd beeld laten zien. Met betrekking

tot, het belangrijke terrein van de psychosociale problemen worden de vorde-

ringen in de rapportages alleen in grote lijnen geschetst. We hebben kunnen

vaststellen dat zeven deelnemers op dit terrein veel vooruitgang boekten,

tien er beperkte vorderingen maakten en vier deelnemers geen enkele winst

behaalden. De helft van de deelnemers op wie het aspect van sociale relaties

van toepassing was, sloot het project met positieve resultaten af. Alleen op

het gebied van huisvesting waren de resultaten onverdeeld gunstig. Op één

mogelijke uitzondering na, konden alle deelnemers - die geen woonruimte

tot hun beschikking hadden en het verblijf op de ERA volgens plan afmaak-

ten - van onderdak worden voorzien. .

In het tweede deel van hoofdstuk 6 werd het relatieve succes van de deel-

nemers uitgedrukt in termen van drie algemene maten: de voortijdige uitval,

de prognoses bij vertrek en de recidive. Ook in termen van deze maten zijn

de uitkomsten van het project niet bepaald spectaculair te noemen. Over

de eerste anderhalf jaar bedroeg de voortijdige uitval van deelnemers 36%,

verliet slechts een minderheid van de deelnemers het project met (redelijk)

gunstige vooruitzichten en recidiveerde 60% binnen een periode van gemid-

deld 10 maanden na vertrek.

Bij de interpretatie van deze resultaten moet in aanmerking worden geno-

men dat de ERA zich richt op een zeer lastige doelgroep. In hoofdstuk 4 heb-

ben we kunnen zien dat de deelnemersgroep niet alleen in strafrechtelijke

zin als een zwaar gezelschap kan worden aangemerkt. Ook en vooral in

sociaal opzicht vormen de deelnemers een uitzonderlijke groep. Het niveau

van alledaagse praktische en sociale vaardigheden in de groep is bijzonder

laag. Hun kansen op maatschappelijke integratie zijn op voorhand vrij klein,

kleiner in elk geval dan die voor elke andere groep van langgestrafte gedeti-

neerden.
Gelet op de slechte startpositie van de deelnemers, de betrekkelijk lange

duur van het verblijf (gemiddeld 6,5 maand), de intensiteit van het program-

ma en het strenge toezicht dat op de deelnemers wordt uitgeoefend, valt een

voortijdige uitval van 36% mee. En ook op het punt van de recidive onder de

ex-deelnemers mag men niet te snel concluderen dat de resultaten van de

ERA tegenvallen. Het valt nog maar te bezien hoe de (voorlopige) score van

60% zich verhoudt met het recidivepercentage onder langgestrafte gedeti-

neerden met vergelijkbare achtergronden.
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Hiermee is niet gezegd dat de resultaten die tot dusver zijn behaald, tot te-

vredenheid mogen stemmen. Integendeel, het onderzoek levert voldoende

aanwijzingen op die tot verbetering van de uitkomsten van het project kun-

nen leiden. Drie zaken willen wij in dit verband bespreken: de selectie van

deelnemers, de programma-opzet en de interne organisatie van het project.

Selectie van deelnemers

Eén manier om de uitstroomresultaten te verbeteren, is het toepassen van

een strengere selectie. In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat vooral harddrug-

verslaafden en deelnemers met een zeer zwaar strafrechtelijk verleden het

project voortijdig verlieten en opnieuw recidiveerden.10 Mits het aanbod

van kandidaten het toelaat, zou men de instroom van deze twee categorieën

kunnen beperken. Op die manier bestaat er een goede kans dat de proportie

succesvolle deelnemers zal toenemen.

Overigens zal het in de praktijk niet meevallen om harddrugverslaafden uit

te sluiten van deelname aan het project. Bij de intake van deelnemers is het

vaak moeilijk in te schatten hoe acuut mogelijke verslavingsproblemen zijn.

Het is niet altijd duidelijk in hoeverre iemand waarvan bekend is dat hij in

het verleden (en soms recent) harddrugs heeft gebruikt, verslaafd is. Boven-

dien zullen sommige deelnemers geneigd zijn om hun verslavingsproblemen

te verzwijgen of als minder ernstig af te doen, simpelweg omdat zij tot het

project willen worden toegelaten.

De meer principiële vraag is echter of het wenselijk is om harddrugverslaaf-

den te weren uit het project. De ERA biedt een breed opgezet programma,

toegespitst op een zware groep delinquenten, waarin ook verslavingsproble-

matiek ruimschoots aan de orde wordt gesteld. Met urinecontroles, voorlich-

tingsbijeenkomsten, een alcoholverkeerscursus en, indien nodig, individuele

begeleiding door een CAD-medewerker lijkt de opvang van drugverslaafde

gedetineerden goed te zijn geregeld. Hoewel blijkt dat deze subgroep in ERA

weinig kans van slagen heeft, mag worden betwijfeld of hun kansen elders

hoger zijn. Zolang er geen betere opvang beschikbaar is, lijkt het volledig

uitsluiten van deze weinig belovende kandidaten dus niet de aangewezen

weg, maar dit laat onverlet dat het beperken van de instroom van harddrug-

verslaafden een instrument is om de resultaten van het project te verbeteren.

10 Dit is overigens geen nieuw gegeven. Ook bij een project als RETour Helmond speelden drug-

verslaving en strafrechtelijk verleden een bepalende rol zowel bij de uitval als bij de recidive

van de deelnemers (Wartna e.a., 1996, p. 38).
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Opzet van het programma

Naast of in plaats van een op onderdelen strengere. selectie van deelnemers

zouden de uitstroomresultaten van de ERA kunnen worden verbeterd door

wijzigingen aan te brengen in de programma-opzet. Op de eerste plaats

dient, zoals bij elk ander project, kritisch te worden bekeken of alle program-

ma-onderdelen zowel naar vorm als naar inhoud aan hun doel voldoen. Bij

de onderdelen yoga, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag was dat ken-

nelijk niet het geval. Wij zijn niet in de positie om op het punt van het pro-

gramma concrete aanbevelingen te doen. Het onderzoek was daar ook niet

op gericht. De projectleiding zal zelf moeten beoordelen welke onderdelen

dienen te worden aangepast of vervangen.

Men zou kunnen overwegen om de minimale verblijfsduur van het project

langer te maken dan vijf maanden. Eén deelnemer en verscheidene mede-

werkers wezen ons erop dat het verblijf op de ERA eigenlijk te kort is om

serieuze en blijvende gedragsveranderingen bij de deelnemers te verwach-

ten. Voor vijf deelnemers duurde het verblijf korter dan 4,5 maand. Dat is

inderdaad vrij kort, zeker als men het karakter van de deelnemersgroep in

aanmerking neemt. Een langer verblijf zou de effecten van het programma

op de deelnemers kunnen vergroten. Zou kunnen, want ook het omgekeerde

effect is denkbaar. Een langer verblijf brengt namelijk ook een verhoogd risi-

co op voortijdige uitval met zich mee.

Meer dan van een verlenging van het verblijf mag men positieve effecten ver-

wachten indien men erin zou slagen de nazorg te verbeteren. In de huidige

opzet kunnen de deelnemers die het project met succes hebben afgerond,

tot zes maanden na hun invrijheidstelling een beroep doen op de buiten-

reclassering of andere instellingen, zoals het CAD. Dit natraject is bedoeld

om de inmiddels bereikte resultaten te consolideren, maar ook om de deelne-

mers te begeleiden wanneer zij 'buiten' tegen nieuwe problemen aanlopen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 13 van de 21 deelnemers die

de ERA volgens plan hebben afgerond, contact hebben gehad met de buiten-

reclassering. Dit aantal is te laag. Om een terugslag te voorkomen, is het van

groot belang dat elke deelnemer ook na zijn vertrek uit het project actief

wordt begeleid. Het probleem is echter dat de deelnemers, ook al zijn daar

eerder afspraken over gemaakt, na hun invrijheidstelling niet tot reclasse-

ringscontact kunnen worden verplicht, tenzij dit als bijzondere voorwaarde

in het vonnis is opgenomen. Sommige deelnemers zijn maar wat blij dat zij

eindelijk van alle bemoeienissen van justitie zijn verlost en laten vervolgens

niets meer van zich horen. Het is daarom van belang dat tijdens de intake de
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bereidheid om na de invrijheidstelling reclasseringscontact te onderhouden,

goed wordt getoetst, Op die manier kan wellicht het aantal deelnemers dat

na het verblijf geen reclasseringscontact meer wenst, worden beperkt.

Het niet-verplichtende karakter van de nazorg is een probleem waar ook

andere projecten mee te kampen hebben. Omdat aan de laatste fase van het

begeleidingstraject veel belang moet worden gehecht, zou men desondanks

moeten nagaan hoe er betere garanties kunnen komen om met de ex-deel-

nemers in contact te blijven. Bij de ERA is het nu zo dat de buitenreclassering

al tijdens het verblijf contact opneemt met de deelnemers. In principe is dit

een goed idee, de vraag is alleen of het werkt. Acht van de 21 deelnemers die

het project volgens plan hebben afgerond, veranderden na het verblijf op de

ERA van woonplaats. In deze gevallen bleef het lang onduidelijk welke instan-

tie de nazorg in handen zou krijgen. Los daarvan kan men zich afvragen of

één of twee bezoeken van de buitenreclassering aan de ERA voldoende is om

een vertrouwensrelatie op te bouwen. Misschien is het toch beter om de na-

zorg van de deelnemer in één hand te houden en nog meer dan nu het geval

vanuit de ERA zelf te coordineren.

Interne organisatie van het project

Ook door aanpassingen van de interne organisatie zouden de uitstroomresul-

taten van het project zich, indirect, kunnen verbeteren. De interviews onder

de medewerkers, waarvan in hoofdstuk 7 verslag werd gedaan, brachten een

aantal knelpunten aan het licht. Hoewel deze knelpunten eenzijdig werden

belicht, aangezien alleen de acht mentoren werden geïnterviewd, is het

duidelijk dat de organisatie van de ERA in het eerste anderhalf jaar van haar

bestaan zeker niet optimaal heeft gefunctioneerd. Zou men erin slagen ook

maar een deel van de aanloopproblemen te verhelpen, dan zullen ook de

deelnemers daar baat bij hebben.

Eén van de problemen die de mentoren signaleerden, heeft betrekking op

de wijze waarop zij werden begeleid. Daar was men niet tevreden over. Uit

hun commentaar valt op te maken dat de medewerkers een meer directieve

inbreng van het hoofd ERA hadden verwacht. Zij misten een vast aanspreek-

punt en hadden graag meer aanwijzingen gekregen over hoe zij de lopende

zaken dienen aan te pakken. Het hoofd kon en wilde deze aanwijzingen niet

geven. Hij had het druk met zijn andere functie en was van mening dat het

team de voorkomende problemen onderling moest zien te regelen.

Ook over de situatie rond het programma-onderdeel arbeid heerste veel on-

vrede. Elke mentor trad op dit onderdeel voor een deel van zijn of haar tijd
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op als werkmeester. Volgens de medewerkers leidde dit tot afstemmings-

problemen en een gebrek aan toezicht op het werk van de gedetineerden.

Het probleem met de arbeid leek te zijn dat iedereen wel verantwoordelijk

was, maar weinigen zich verantwoordelijk voelden.

Voor de situatie rond de arbeid werd overigens deels vanuit het team zelf

een oplossing aangedragen. Een van de ERA-mentoren kon als vaste arbeids-

medewerker worden aangesteld doordat gevangenis Norgerhaven tijdelijk

een extra medewerker voor de ERA beschikbaar stelde. Deze extra medewer-

ker heeft geleidelijk aan de taken van een mentor toegewezen gekregen, ter-

wijl de medewerker voor de arbeid werd belast met de coordinatie van alle

zaken die op dit programma-onderdeel betrekking hebben. Ten aanzien van

de begeleiding van de mentoren in het algemeen zijn inmiddels ook maat-

regelen getroffen. Totdat iemand als zodanig vast wordt benoemd, treden de

mentoren beurtelings op als 'primus inter pares' (pip), een aanspreekpunt

voor zowel het hoofd als het team.

De knelpunten die werden gesignaleerd èn de oplossingen die daarvoor

werden aangedragen, maken duidelijk dat er bij de mentoren een sterke be-

hoefte bestaat aan een heldere organisatiestructuur met een meer stringente

verdeling van verantwoordelijkheden. Erg vreemd is dat overigens niet. In

hoofdstuk 7 werd al gewezen op de onervarenheid van het team. Niet alleen

kregen de meesten op de ERA voor het eerst te maken met zo'n zware groep
gedetineerden. Ook de setting waarin men met deze groep te maken kreeg,

was voor de medewerkers volstrekt nieuw.

In dergelijke omstandigheden zoek men naar houvast. Het aanstellen van

een vaste arbeidskracht is dan een stap in de goede richting. Het creëren

van de functie van pip wellicht ook, zij het dat gezien de gebrekkige samen-

werkingsrelaties binnen het team het een wat riskante oplossing is om deze

functie te laten rouleren. Het lijkt dan ook het beste om zo snel mogelijk

iemand vast in deze functie aan te nemen.

Naast functionele specialisatie zou ook het opzetten van een beter registra-

tiesysteem voor meer duidelijkheid kunnen zorgen. Het uitvaardigen van

richtlijnen waaraan de rapportages van de mentoren dienen te voldoen,

geeft richting aan hun werkzaamheden. Als de mentoren gedwongen worden

om in de deelnemersrapportage aandacht te besteden aan de gestelde doe-

len, de methode van aanpak en de voorlopige resultaten daarvan, zullen zij

dat ook in de directe omgang met hun pupillen moeten doen. Het lijkt mis-

schien de omgekeerde wereld, maar een goed registratiesysteem is een uit-

stekend instrument om de mentoren in hun werkzaamheden te begeleiden
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en hun benadering van de deelnemers van de nodige structuur en uniformi-

teit te voorzien. Een bijkomend voordeel van een dergelijk systeem is dat de

resultaten ten aanzien van de individuele deelnemers ten allen tijde te ach-

terhalen zijn en er dus gemakkelijker een overzicht kan worden gegeven van

de uitkomsten van het project.
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ERA Norgerhaven

First outcome of a reintegration model for

prisoners

The project'Externe Resocialisatie Afdeling' (ERA, External Rehabilitation

Ward) which started in September 1994 in Veenhuizen, is a penitentiary

programme especially designed for long-term prisoners with conduct or

personality disorders. Because of these disorders the detainees are excluded

from any other type of programme in which long-term prisoners prepare for

their release.

The ERA complex consists of a number of smaal houses in the vicinity of a

high-level security prison. In this 'half-open environment the prisoners

spend the last five to nine months of their sentence. During this period atten-

tion is being paid to topics such as social skills, housing, work or education,

finance, addictions and social relations. Leave is granted on an individual

basis. If a participant makes good progress he is allowed to visit his family or

even to work or follow a jobtraining outside the premises. On a voluntary

basis the detainees are offered supervision from a probation officer after

their stay in the project.

The Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice has evalu-

ated the results of the project in terms of its effect on the participants. The

progress-reports of the first 38 persons who have left the project, have been

analyzed and interviews have been held both with participants and staff

members. Police records have been consulted in order to present some pre-

liminary re-offending rates among former participants.

Results

So far the results of the ERA project vary. Some prisoners made progress in

several problem areas, others didn't. Housing the participants has been

successful; almost every participant who would have been homeless after

their release, has been provided with a house. In terms of their conduct and

personality disorders seven participants showed a lot of progress while ten

participants made limited advancements.
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Roughly one third of the participants (36%) dropped out prematurely. Half of

those who completed the programme according to plan left the project with

(moderately) favourable prospects. The police records show that 60% of the

total group committed a new crime within an average period of ten month

after their release.

In interpreting the results one must bear in mind that the participants of this

programme form a very difficult group. Based on their criminal and especial-

ly on their psychosocial backgrounds their chances of succeeding in social

integration are generally very small. Considering the nature of the target

group, the long stay in the project and the intensity of the programme a 36 %

dropout seems to be a good result. Concerning the recidivism rate of 60%, it
still remains to be seen how this result relates to that of similar offenders

who did not participate in the project.

Recommendations

The results of the project could be improved by limiting the selection of drug

addicts and/or career criminals. Results show that especially these two cate-

gories of participants run a high risk of breaking off the programme pre-

maturely and of consecutive recidivism.

Secondly, improvements can be made in the design of the programme. Be-

sides changes in content of the different programme items, an increase in

the minimal length of stay in the ERA project to maximize its effects might

be considered. Furthermore, the after-care of the participants, now in the

hands of local probation agencies, should be coordinated more strictly by

the project itself. Because the project enjoys the confidence of the partici-

pants keeping in touch with them will be easier.

Finally, some adjustments in the organization of the project must be made.

During the interviews the relatively inexperienced employees clearly indi-

cated the need for more supervision and a more stringent division of respon-

sibilities. One change has already been made: after several months one of

the employees has been given the sole responsibility for the tasks concerning

the prisoners' labour. In addition to that, the internal organization of the ERA

can be improved by assigning one employee as a coordinator for all daily

affairs. This role can be situated between the head of the project and his

team of employees.
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Finally, the ERA could set up a better registration system to monitor the pro-

gress of the participants during their stay in the project. By prescribing the

way in which the employees' reports are drawn up, their approach of the

participants will be structured and standardized.
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ERA Norgerhaven

Premiers résultats d'un projet de

résocialisation

Le projet 'Externe Resocialisatie Afdeling' (ERA, Service externe de resociali-

sation) a été lancé en septembre 1994 à Veenhuizen. Le projet ERA est un

programme pénitentiaire qui a été créé spécialement pour les détenus

condamnés à de longues peines qui, en raison des troubles psychosociaux

dont ils souffrent, ne peuvent pas bénéficier de la périodisation normale de

la détention qui permet aux détenus condamnés à de longues peines de se

préparer à retourner dans la société.

Le complexe ERA consiste en un certain nombre de petites habitations

situées à proximité d'un établissement pénitentiaire. Dans ce milieu semi-

ouvert, les participants suivent pendant les cinq à neuf derniers mois de leur

peine un programme au cours duquel sont abordés, entre autres, les aptitu-

des et les relations sociales, le logement, le travail ou la formation, l'argent et

la drogue. Les permissions de sortir sont octroyées à titre individuel. Lors-

qu'un participant fait des progrès, il peut rendre visite à sa famille ou même

aller travailler ou suivre une formation à l'extérieur du complexe. Après leur

séjour au complexe ERA, les participants peuvent recevoir de leur plein gré

l'assistance d'un agent de probation.

Le WODC du ministère de la Justice a étudié les résultats du projet, en par-

ticulier l'incidence du séjour dans le complexe ERA sur chacun des partici-

pants. Ont été analysés à cette fin les rapports intermédiaires des 38 pre-

miers participants qui ont quitté le complexe. Des entretiens ont également

eu lieu avec des participants et le personnel et des données ont été recueil-

lies auprès de la police afin d'avoir un apercu provisoire du taux de récidive

chez les anciens participants.

Résultats

L'étude montre que les résultats obtenus sont mêlés. Certains participants

ont fait des progrès sur les divers terrains considérés comme probléma-

tiques, d'autres non. Les résultats ne sont unanimement positifs que dans le
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domaine du logement. Con voit en effet qu'un logement a pu être attribué à

pratiquement tous les participants qui n'en disposaient pas. En ce qui con-

cerne les problèmes psychosociaux, sept participants firent d'importants

progrès tandis que dix participants ne firent que des progrès limités.

Plus d'un tiers (36%) des participants abandonna en cours de projet. Parmi

les participants qui terminèrent leur séjour comme prévu, la moitié quitta le

complexe avec des perspectives d'avenir (assez) favorables. Il ressort des

données recueillies auprès de la police que dans une période moyenne de

dix mois après avoir quitté le complexe, 60% de 1'ensemble du groupe avait

récidivé.

En ce qui concerne l'interprétation de ces résultats, l'on doft tenir compte

du fait que le projet ERA est destiné à des détenus qui constituent d'un point

de vue pénal, mais surtout d'un point de vue psychosocial, un groupe très

difficile. Leurs chances de réinsertion sociale sont d'avance assez réduites.

Etant donné le passé du groupe visé, la longue durée du séjour et le carac-

tère intensif du projet, un taux d'abandon de 36% nest en fait pas si mauvais

qu'on pourrait le penser. II en va sans doute de même du taux (provisoire) de

récidive de 60% ; il faut voir ce taux par rapport au taux de récidive générale

parmi les détenus condamnés à de longues peines qui n'ont pas participé au

projet.

Recommandations

Les résultats du projet peuvent être améliorés en en limitant l'accès aux toxi-

comanes et aux détenus ayant un passé pénal très lourd. Des analyses ont en

effet montré que les risques d'abandon prématuré et de récidive ultérieure

sont les plus élevés justement dans ces deux groupes.

Le projet peut également être amélioré en ce qui concerne la forme et le

contenu du programme. Outre des changements sur le plan des différents

éléments du programme, l'on pourrait envisager d'allonger la durée mini-

male du séjour afin d'augmenter 1'incidence du programme sur les partici-

pants. Par ailleurs, l'on devrait examiner s'il ne vaudrait pas mieux que les

contacts d'assistance facultatifs - actuellement assurés par les services de

probation en milieu ouvert - puissent être coordonnés de manière centrale

à partir du service ERA. Compte tenu des rapports de confiance établis pen-

dant le séjour, ceci permettrait de poursuivre plus facilement la relation avec

les participants.
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Quelques adaptations doivent également être effectuées en ce qui concerne

l'organisation. Le personnel assez inexpérimenté indiqua au cours des entre-

tiens que l'encadrement était insuffisant et que les responsabilités n'étaient

pas réparties de manière suffisamment formelle. En ce qui concerne l'em-

ploi, un collaborateur a, entre temps, été engagé de manière définitive.

Un poste d'intermédiaire entre le chef de service et l'équipe de collabora-

teurs devrait également être créé. Cet intermédiaire devrait être responsable

de la coordination des activités quotidiennes.

Pour terminer, le service ERA devrait mettre en place un meilleur système

d'enregistrement. Des directives pour les divers rapports que les collabora-

teurs doivent rédigés permettraient de structurer leurs activités et d'unifor-

miser l'approche des participants.
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Basisprogramma van de ERA'

Basisprogramma

dag en tijdstip activiteit

maandag

08.30 - 10.00 uur bewonersoverleg

10.00 - 11.30 uur yoga

13.30 - 15.30 uur Goldsteintraining

15.30 - 17.00 uur sport individueel

dinsdag

08.30 - 10.00 uur sport gezamenlijk

10.00 - 12.00 uur 1 informatie over verslaving en middelengebruik (alcohol/drugs/

medicijnen/gokken)

2 alcoholverkeerscursus

3 seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

4 dader en slachtoffer in beeld

13.30 - 17.00 uur arbeid

woensdag

08.30 - 10.30 uur gespreksgroep resocialisatie

10.30 - 11.30 uur arbeid

13.30 - 16.30 uur onderwijs en sport

ERA-teamoverleg

donderdag

08.30 - 10.00 uur sport gezamenlijk

10.00 - 12.00 uur 1 budgetteringscursus

2 oriëntatie op beroep en werk
3 sollicitatietraining

4 EHBO-cursus

13.30 - 17.00 uur arbeid

1 Dit basisprogramma was opgesteld voor de start van de ERA. In de loop van het project zijn enkele

onderdelen aangepast of stopgezet.



Bipage 2 82

Basisprogramma (vervolg)

dag en tijdstip activiteit

vrijdag

08.30 - 10.00 uur sport individueel

10.00 - 12.00 uur informatief programma gegeven door gasten

- sociale kaart

- Gemeentelijke Sociale Dienst

- Bureau voor Rechtshulp

- voedingsleer

- milieu

- Stichting Delinkwentie en Samenleving

13.30 - 17.00 uur - individueel en gezamenlijk boodschappen/inkopen doen

- bibliotheek
- verlof

zaterdag

ochtend

middag

corvee/huishoudelijke taken

bezoek

zondag
middag bezoek
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