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1

n de loop van 1974 bleek tijdens contacten tussen de Directie TBR/Reclasse-
ring van het Ministerie van Justitie en het W.O.D.C., bij de directie behoefte te
bestaan aan een proefneming met een gestructureerde vorm van voorlich-
tingsrapportage.

Deze wens was in zekere zin het gevolg van een onderzoek van het Crimino-
logisch instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen 1), waaruit bleek dat de
onderzochte rapporten naar inhoud en vorm sterk verschilden. Met betrekking
tot de inhoud van de rapporten viel daarbij o.m. op dat aan bepaalde onderwer-
pen soms wel en soms geen aandacht werd besteed, terwijl de reden voor de-
ze keuze niet altijd duidelijk was. De Groningse onderzoekers suggereerden
daarom een zekere structuur in de rapporten aan te brengen; daarbij zou dan
een soort 'check-list' gebruikt moeten worden, aan de hand waarvan de rap-
porteur bij het schrijven van zijn rapporten te werk kon gaan. Een dergelijke
werkwijze zou o.m. de volgende voordelen kunnen hebben:

door het hanteren van een `check-list' zou bevorderd worden dat aan alle fa-
cetten van de persoon in kwestie aandacht besteed zou worden;

de rapporteur zou hierdoor gerichter en daardoor sneller kunnen werken;
de lezer zou snelleren gerichter kennis kunnen nemen van de rapporten.

De Directie TBR/Reclassering nam deze suggestie over en verzocht het
W.O.D.C. enige voorstellen voor een structurering uit te werken; tevens ver-
zocht de directie het W.O.D.C. voorstellen uit te werken om met een kleine
groep vrijwilligers een dergelijke procedure in de praktijk te toetsen. Met na-
druk werd gesteld dat hierbij slechts een kleine groep betrokken diende te
worden teneinde het mogelijk te maken in intensief overleg met de deelne-
mers de voor- en nadelen van een dergelijke procedure na te gaan. Nadat het
W.O.D.C. enige voorstellen had ontworpen, verzocht de directie TBR/R in een
schrijven van juni 1975 de sectie Werkontwikkeling en Onderzoek van de
V.V.R.I. deze voorstellen te willen bezien en medewerking aan het onderzoek
te verlenen. De V.V.R.l. zegde deze medewerking toe en stelde tevens voor na
te gaan in hoeverre het mogelijk was aan de hand van de onderwerpen in de
structuur (zie de volgende paragraaf) inzicht te verkrijgen over de wensen en
meningen t.a.v. de inhoud van de rapporten. Het onderzoek is daarna in nauwe
samenwerking tussen de V.V.R.I. (die daartoe Drs. J. W. Beljaars als begelei-
der aanstelde) en het W.O.D.C. uitgevoerd. Daarbij werd uitgegaan van de vol-
gende vragen:
1 Welke zijn de voor- en nadelen voor zowel de opsteller als de lezer van de
rapporten, indien deze rapporten tot op zekere hoogte gestructureerd worden?
2 Kan aan de hand van een dergelijke structuur meer concrete informatie ver-
kregen worden over de wensen en meningen t.a.v. de inhoud van voorlichtings-
rapporten, al dan niet in gestructureerde vorm, en zo ja, hoe luidt die informa-
tie?

1) PROF. DR. W. BUIKHUISEN, DR. J. J. HEMMEL en DRS. J. A. NIJBOER: Een analyse van voor-
lichtingsrapporten. Criminologisch Instituut R.U. Groningen 1972.
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In hoofdstuk 2 zal het verloop van het onderzoek kort geschetst worden. Daar-
na volgt in de hoofdstukken 3 en 4 een overzicht van de resultaten. Een laatste
hoofdstuk is gewijd aan conclusies en aanbevelingen. De bijlagen, waarnaar
regelmatig verwezen wordt, vindt men na pag. 20.
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Verloop van het onderzoek

2.1 Voorbereidingen
Door het W.O.D.C. was inmiddels een concept voor een gestructureerd voor-
llichtingsrapport gemaakt. Gekozen was voor een indeling naar onderwerpen
(bijv. delictsituatie, gezinssituatie) en voor een zeker evenwicht tussen vrijheid
én gebondenheid. De indeling naar onderwerpen werd gemaakt op praktische
gronden, waarbij o.a. gelet werd op de resultaten van het genoemde onder-
zoek van Buikhuisen c.s. Het evenwicht tussen gebondenheid en vrijheid leek
nodig om naast een zekere structurering voldoende ruimte voor de rapporteur
te laten zijn geval tot leven te brengen. De gebondenheid bestond in het aan-
bieden van een aantal onderwerpen in een vaste volgorde, de vrijheid uit de
mogelijkheid voor de rapporteur over elk onderwerp datgene te vermelden
wat hij relevant achtte. Bij dit concept was een uitgebreide toelichting ge
maakt. In deze toelichting was per onderwerp een zo volledig mogelijke op-
somming van eventueel relevante punten opgenomen. Deze aandachtspunten
waren bedoeld als geheugensteun voor de rapporteur en verzameld op grond
van de analyse van een groot aantal voorlichtingsrapporten en literatuur-
studie. 1)

Aanvankelijk 12, later 16 reclasseringsmaatschappelijk werkers (verder:
rmw's) bleken bereid te zijn mee te werken aan de voorgestelde proefneming.
Dit waren allen vrijwilligers, uit drie arrondissementen in het zuiden van het
land. De proefneming werd tot deze arrondissementen beperkt om voldoende
mogelijkheden voor een regelmatig contact te hebben.

Bovenvermelde concepten werden gedurende vijf vergaderingen met de be-
trokken rmw's diepgaand besproken en op verschillende punten gewijzigd. De
aldus ontstane teksten vindt men in de bijlagen 1 en 2. Voorts werden onder-
zoekbladen ontworpen. Het doel van deze bladen was het verzamelen van een
aantal gegevens over de cliënten het rapport. 2)

Tenslotte werd de organisatie van het onderzoek besproken en werden af-
spraken gemaakt voor de evaluatie: de mondelinge evaluatie - in de vorm van
een groepsdiscussie - zou daarbij centraal staan.

Intussen had het W.O.D.C. contact opgenomen met de secretarissen van
ede Reclasseringsraden, het O.M. en de rechtbanken van de betrokken arron-
dissementen. Met de hoofdofficieren werd uitgebreid over de onderzoekbla-
Iden voor de Officieren van Justitie (verder O.v.J.'s) gesproken; in aansluiting
daarop werd de definitieve tekst vastgesteld (bijlage 4). Op grond van de wen-
isen van één van de rechtbanken werd nog een wijziging in de structuur en de
(toelichting aangebracht.

Nadat alle betrokkenen zich tenslotte met de laatste voorstellen en de or-
ganisatie akkoord hadden verklaard, kon de proefneming in juni 1976 starten.

2.2 l De proefperiode
Het was de bedoeling dat vanaf juni 1976 alle door de medewerkende rmw's
uit te brengen volledige voorlichtingsrapporten 3) volgens de voorgestelde

1) Een literatuurlijstovervoorlichtingsrapportageisalsbijlage8opgenomen.
2) Zie bijlagen 3 en 4 en verder hoofdstuk 4 van dit rapport.
3) Dus geen vroeghulprapporten, aanvullende rapporten e.d.
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structuur geschreven zouden worden. In de praktijk is dit niet helemaal gelukt:
een enkele rmw hield er na enkele rapporten mee op en sommigen schreven
er af en toe eens een `gewoon' rapport tussendoor, bijvoorbeeld omdat men
het voor een eenvoudige zaak te gecompliceerd vond de structuur aan te hou-
den.

Het aantal uitgebrachte volledige voorlichtingsrapporten verschilde sterk
per rmw. Twee medewerkers moesten tijdens de proefperiode door onvoorzie-
ne omstandigheden van rapportage afzien. Al met al werden 137 rapporten in
gestructureerde vorm geschreven; het aantal per rmw varieerde van één rmw
die er 2 en twee andere die er 16 in deze vorm schreven. Ook bij de leden van
de rechterlijke macht trad een groot verschil in de kennisname van deze rap-
porten op. Hoewel in de drie arrondissementen zoveel mogelijk dre officieren
waren aangezocht die regelmatig rapporten ontvingen van de medewerkende
rmw's, bleek het in de praktijk (als gevolg van overplaatsingen, overdrachten
e.d.) ook voor te komen dat gestructureerde rapporten behandeld werden door
andere officieren. Het aantal gestructureerde rapporten dat de medewerkende
officieren onder ogen kwam varieerde van 2 tot 21. Door wisselingen in de sa-
menstelling van de strafkamers in tenminste twee van de drie arrondissemen-
ten werd de variatie bij de derde en laatste `schakel', ni. de rechters, nog gro-
ter. Bovendien was ais gevolg van seponeringen het aantal gestructureerde
rapporten dat hen bereikte natuurlijk kleiner. Tijdens de proefperiode werd re-
gelmatig telefonisch contact onderhouden met de verschillende betrokkenen.
De proefperiode werd per 1 mei 1977 gesloten omdat men over het algemeen,
ondanks bovengenoemde variaties, de indruk had dat er voldoende ervaring
opgedaan was om tot evaluatie over te gaan en omdat de proefperiode ook
weer niet zó lang mocht duren dat een soort semi-permanente situatie zou
ontstaan. Dit zou tegen de afspraken geweest zijn.

Tenslotte dient nog de medewerking van de secretarissen van de reclasse-
ringsraden vermeld te worden. Zij probeerden zoveel mogelijk de gestructu-
reerde rapporten langs de afgesproken banen te leiden en hielpen bij het
oplossen van organisatorische moeilijkheden.

2.3 De evaluatie
Na het afsluiten van de proefperiode werd overgegaan tot evaluatie. Met de
medewerkende rmw's werd hier, nog in mei 1977, een volledige dag aan
besteed. Aan de hand van een uitgebreide onderwerpen lijst (samengesteld op
grond van de doeleinden van het onderzoek én op grond van de tussentijds
verkregen informatie over de ervaringen 4) werd eerst 's ochtends groepsge-
wijs en daarna 's middags plenair gediscussieerd over voor- en nadelen van
deze vorm van structurering en over inhoudelijke aspecten. Hierbij speelde de
vergelijking tussen de gestructureerde en de gangbare wijze van rapporteren
een belangrijke rol. Van al het besprokene werd een uitgebreid verslag ge-
maakt en (mede ter eventuele correctie) verzonden aan de deelnemers.

De evaluatiegesprekken met de O.v.J.'s en de rechters vonden in de zomer-
maanden van 1977 plaats. Deze gesprekken werden - op verzoek van de be-
trokkenen - arrondissementsgewijs gehouden, voor O.v.J.'s en rechters
apart. 5)

In totaal namen 8 O.v.J.'s en 4 rechters aan de gesprekken deel. Ook van
deze gesprekken werden uitgebreide verslagen gemaakt en (mede ter eventue-
le correctie) aan de deelnemers gezonden. Een volledig geanonimiseerde set
van deze verslagen werd ter inzage gegeven aan de onderzoekbegeleider van-
wege de V.V.R.I., teneinde een zekere controle op de verslaggeving te garande-
ren.

Bij enkele van de evaluatiegesprekken konden niet alle betrokkenen aan-
wezig zijn. De meningen van de afwezigen werd zoveel mogelijk nagegaan
langs andere wegen, t.w. telefonische contacten, mededelingen van collega's
en het (ter becommentariëring) opzenden van verslagen.

4) Zie bijlage 5.
5) Ook voor deze gesprekken werd tevoren een lijst met onderwerpen toegezonden, zie bijlage 6.
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Vervolgens werden de gegevens van de onderzoekbladen, die overigens
duidelijk als aanvullend materiaal zouden worden beschouwd, en enkele ge-
gevens uit de rapporten gecodeerd en automatisch verwerkt.
i Tenslotte is de voorlopige tekst van dit rapport besproken met de deelne-
mers aan de proefneming.
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3 Resultaten: de structuur

3.1 Inleiding
Alvorens tot presentatie van de resultaten over te gaan, dient eerst aangege-
ven te worden welke reikwijdte en betekenis aan deze resultaten gegeven kan
worden. Daarbij dient zeer goed in het oog géhouden te worden dat het hier
om een vorm van 'action research' gaat en dat de nadruk meer op het kwalita-
tief dan op het kwantitatief aspect valt. Het gaat er om een aantal voor- en na-
delen van de genoemde werkwijze te onderzoeken en niet (bijv.) het aantal
voor- en tegenstanders te tellen. In hoofdstuk 2 zal ook duidelijk zijn geworden
dat van enigerlei vorm van kwantitatieve representatie geen sprake kan zijn.
De medewerkende rmw's waren vrijwilligers, hun motieven tot deelname va-
rieerden van een zekere argwaan tot behoefte aan meer zicht op de mogelijk-
heden van rapportage, en hun bijdrage aan het aantal rapporten was zeer ver-
schillend. E.e.a. geldt ook voor de deelnemende leden van de rechterlijke
macht. Wanneer in het volgende gesproken wordt over'de meeste', 'een enke-
le' of andere kwantitatieve noties dient dit steeds gelezen te worden als 'de
meeste', 'een enkele' e.d. van de betrokken groep deelnemers.

3.2 Gestructureerd schrijven en gestructureerd lezen

3.2.1 De rmw's: gestructureerd schrijven
Bij de bespreking van de ervaringen van de maatschappelijk werkers dient on-
middellijk een onderscheid gemaakt te worden tussen het gebruiken van de
toelichting en het schrijven van het rapport.

De toelichting op het rapport (bijlage 2) werd door de rmw's als erg goed ge-
kwalificeerd. Over het algemeen vond men dat door het raadplegen van de ru-
brieken en de informatiepunten gerichter gewerkt kon worden. Een rmw vertel-
de dat hij voorheen tijdens gesprekken met de cliënt de zaken nogal eens op
zich af liet komen. Veel relevante onderwerpen kwamen dan spontaan ter
sprake. Deze werkwijze hield evenwel in dat hij wel eens in tijdnood kwam.
Door de toelichting te gebruiken en bijv. tussen de gesprekken door te raad-
plegen kon men nu gerichter werken. Men werd ook herinnerd aan punten die
voorheen geen aandacht kregen, maar toch wel relevant kunnen zijn. De
meeste rmw's gebruikten de toelichting alleen bij het schrijven van de eerste
rapporten en constateerden daarna dat zij wel voldoende met de inhoud be-
kend waren; anderen bleven de toelichting regelmatig als'check list' raadple-
gen.

Met het schrijven van het gestructureerde rapport hebben veel rmw's wel
problemen ondervonden. Vooral in het begin had men nogal eens moeite met
de indeling in hoofdstukken en de daarmee samenhangende problemen van
verwijzingen en doublures. Ook was men bevreesd dat de informatie te veel
verbrokkeld zou worden. Na een gewenningsperiode ondervond men hier min-
der hinder van. Toch bleven sommige rmw's het moeilijk vinden op deze wijze
een goed verhaal te schrijven en een duidelijk beeld van de cliënt ('kleur') te
geven. Eén rmw merkte op dat het schrijven na een aantal rapporten een routi-
nematig karakter begon te krijgen; hij had het als een opluchting ervaren weer
'gewone' rapporten te schrijven. Gesteld werd overigens dat het ontbreken
van de persoonlijke kleur niet uitsluitend negatief beoordeeld moest worden,
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aangezien het de objectiviteit kan bevorderen. Niet alle rmw's hebben veel
moeite gehad met het gestructureerd schrijven. Sommigen vonden het juist
wel prettig werken en een enkele rmw was van plan ook ná de proefneming
met deze vorm door te gaan. Ook waren er rmw's die altijd al een zekere struc-
tuur hanteerden; voor hen was de overgang minder groot.

Met betrekking tot de snelheid waarmee de rapporten geschreven konden
worden merkten sommige rmw's op dat wel iets aan tempo gewonnen werd.
Over het algemeen vond men dit echter geen belangrijk aspect.

3.2.2 'De rechterlijke macht: gestructureerd lezen

De O.v.J.'s
Van de geïnterviewde O.v.J.'s verklaarde één zich vierkant tegen het structure-
ren omdat naar zijn mening de rapporten onnodig langer werden. De andere
O.v.J.'s waren evenwel van mening dat de gestructureerde rapporten beter te
lezen waren. Men noemde in dit verband vooral de overzichtelijkheid van het
rapport. Hierdoor kon men gerichter lezen en bepaalde informatie makkelijker
terugvinden (bijv. tijdens de zitting). Sommige O.v.J.'s hadden de indruk dat
het lezen door de overzichtelijkheid sneller ging, anderen vonden het weinig
verschil maken. Ook werd vernomen dat men de gestructureerde rapporten be-
iter las omdat men door de indeling in hoofdstukken niet meer zo tegen het ge-
iheel `aanhikte'. Over het algemeen had men zich niet gestoord aan de overlap-
pingen en verwijzingen. Deze waren door sommigen wel geconstateerd, maar
men had ze niet als hinderlijk ervaren. Het gevaar van `verbrokkeling' van de
persoon (waar de rmw's nogal bevreesd voor waren) werd door sommigen in
theorie wel onderkend, maar in de praktijk had men er weinig last van onder-
vonden.

De rechters
De rechters verschilden van mening: sommigen zagen weinig verschil in lees-
baarheid, anderen vonden de gestructureerde rapporten overzichtelijker en
daardoor beter leesbaar. Eén rechter placht in 'gewone' rapporten zelf een
soort structuur aan te brengen; ook hij noemde het een voordeel van de
gestructureerde rapporten dat de informatie bij tweede gebruik snel terugge-
vonden kon worden.

Overlappingen en verwijzingen werden door de rechters iets meer genoemd
dan door de O.v.J.'s. Dit gold ook voor het gevaar van verbrokkeling van de in-
formatie. Niettemin bleek dat ook de rechters e.e.a. in de praktijk niet als erg
storend hadden ervaren.

3.3 De invloed van de structurering op de inhoud van de rapporten
Alle rmw's hadden de ervaring dat de rapporten langer werden. Hiervoor wer-
den de volgende oorzaken genoemd:

door het raadplegen van de toelichting en het gerichter werken werden
,meer aspecten behandeld, waardoor een completer beeld ontstaat. Dit werd
als positief ervaren. Eén rmw had ook de indruk dat de rapporten daardoor
diepgaander werden;
- vooral in het begin kon men een aantal doublures niet vermijden. Dit maak-

^ te de rapporten natuurlijk langer, hetgeen niet als positief werd ervaren;
- door de indeling in hoofdstukken voegden sommige rmw's aan het begin en
einde van de hoofdstukken zinnen toe om het geheel vloeiender te laten verlo-
pen. Vermeldenswaard is in dit verband nog dat een O.v.J. juist het gevoel had
dat bij de gestructureerde rapporten minder overbodige overgangszinnen wer-
den aangetroffen. Hij had aan dit 'aan elkaar breien' geen behoefte;
- vooral in het begin voelde men een zekere dwang alle aspecten in het rap-
port te beschrijven. Enerzijds leverde dit een completer beeld, anderzijds had
men het gevoel dat hierdoor wel eens overbodige zaken werden vermeld. Na
enige tijd werd dit minder en nam men de vrijheid om hoofdstukken over te
slaan, te verwijzen naar andere hoofdstukken of in de inhoudsopgave'n.v.t.' in
te vullen.
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Eén O.v.J. vond, zoals vermeld, dat de gestructureerde rapporten onnodig lan-
ger werden en te veel irrelevante informatie bevatten. De andere O.v.J.'s en de
rechters verschilden enigszins van mening: een enkele meende dat de rappor-
ten wellicht iets korter waren geworden, sommigen zagen weinig verschil en
anderen hadden ervaren dat de rapporten wel wat langer werden, maar vonden
dit geen probleem omdat zij door de overzichtelijkheid de rapporten minstens
even snel konden lezen.

Over het algemeen vond men dat de informatie vollediger was, maar hier en
daar had men de indruk dat de structurering soms uitnodigde tot het (bij ge-
brek aan relevante informatie) verstrekken van irrelevante mededelingen. Dit
sluit dus volledig aan bij de ervaringen van de rmw's. 1)

Tenslotte dient in dit verband nog een ander punt vermeld te worden. Een
van de rmw's vertelde dat zaken waarmee hij in de voorlichtingsfase werd ge-
confronteerd en waar hij zelf emotioneel ambivalent op reageerde of zaken
waar hij geen volledig duidelijk inzicht in kreeg door de gestructureerde vorm
expliciet in het rapport moesten worden vermeld. Vroeger werden ze niet of
tussen de regels door vermeld, nu had hij minder ontsnappingsmogelijk-
heden. Dit probleem kan zich ook voordoen indien de rmw beschikt over be-
paalde informatie waarvan hij vindt dat het niet juist zou zijn deze te rapporte-
ren.2) Vroeger kon men dit in een lopend verhaal onaangeroerd laten, in de
gestructureerde rapporten moest men het bf vermelden df men moest het ex-
pliciet verzwijgen en in de inhoudsopgave aangeven dat omtrent dat aspect
niets bijzonders te vermelden was. Zowel het expliciet verzwijgen als het expli-
ciet vermelden werd in een dergelijke situatie als onacceptabel ervaren. Men
voege daarbij het gegeven dat gebleken is dat zowel O.v.J.'s als rechters
graag zien dat ingeval van'geen problemen' dit vermeld wordt, zodat zij weten
dat het betreffende aspect door de rmw in zijn onderzoek betrokken is, en men
zal begrijpen dat deze problematiek die op zichzelf al moeilijk genoeg is, bij
gestructureerde rapporten als dubbel lastig werd ervaren.

3.4 Structurering en hulpverlening
Over dit onderwerp werd eveneens door de rmw's gediscussieerd. Algemeen
was men van mening dat de vorm van het rapport geen invloed heeft op de
hulpverlening. Wel werd door een rmw gezegd dat door het gebruik van de toe-
lichting de informatie completer werd en dat daardoor de cliënt ook een com-
pletere spiegel kon worden voorgehouden. Dit kan meer aanknopingspunten
bieden voor de hulpverlening, maar hoeft als zodanig geen invloed daarop te
impliceren.

Voorts werd nog gesproken over de vraag of gestructureerde rapporten
makkelijker te bespreken zijn met de cliënten. De meeste rmw's hadden de in-
druk dat dit niet veel uitmaakt, mede omdat een aantal cliënten toch al vrij on-
verschillig tegenover rapportage staat. Eén rmw had de ervaring dat de
gestructureerde rapporten wel veel makkelijker met de cliënten te bespreken
waren en door hen ook beter begrepen werden.

3.5 Onderscheid naar zaken en/of rapporteurs?

Ingewikkelde en minder ingewikkelde zaken
Zowel bij de rmw's als bij de leden van de rechterlijke macht was een zekere
aarzeling te bespeuren hieromtrent uitspraken te doen. Dit werd vooral veroor-
zaakt door het feit dat bij de term 'ingewikkelde zaken' al snel gedacht wordt
aan ernstige delicten en veel recidive. Hoewel deze factoren wel vaak aanlei-

1) In hoeverre de leden van de rechterlijke macht in de beginperiode meer irrelevante informatie
hebben aangetroffen dan later, valt niet na te gaan. Rapporten worden niet noodzakelijkerwijze in de-
zelfde volgorde gelezen als zij geschreven zijn. In principe zou het denkbaar zijn dit voor de O.v.J.'s
na te gaan via de door hen ingevulde onderzoekbladen. Aangezien echter zelden 'te veel informatie'
ingevuld is, is een dergelijke analyse bij voorbaat zinloos en daarom niet uitgevoerd.
2) Op deze problematiek als zodanig wordt hier niet verder ingegaan. Men zie hierover het rapport
van de COMMISSIE MOONSISLAGTER: Rapport van de begeleidingscommissie inzake aanvragen
van voorlichtingsrapporten, Den Haag juni 1976.
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ding zijn voor een uitgebreid rapport, spelen ook andere factoren soms een
riol, zoals de persoonlijkheid van de betrokkene of de eventuele aanwezigheid
van reeds eerder uitgebrachte rapporten. Dit in aanmerking nemende, meende
men in het algemeen dat uitgebreide rapporten eerder voor structurering in
aanmerking zouden moeten komen dan eenvoudige zaken, waarbij met betrek-
kelijk korte informatie kan worden volstaan. Sommigen meenden dat ook bij
eenvoudige zaken gestructureerd kan worden; in dat geval komen slechts een
klein aantal onderwerpen, en dan nog vrij summier, aan de orde.

Persoonlijke aspecten
Met betrekking tot de vraag of een onderscheid tussen rapporteurs (bijv. naar
ervaring) gemaakt zou kunnen worden, antwoordden een aantal leden van de
rechterlijke macht dataij geen onderscheid tussen rapporteurs zagen. Ande-
ren daarentegen zagen wel onderscheid; sommigen herkenden ook rappor-
teurs ('voor mijn rapporteur is structurering niet zo nodig, want hij schrijft al-
tijd duidelijke overzichtelijke rapporten'). Voorzover men een onderscheid
maakte, was men van mening dat de structuur vooral voor diegenen die de nei-
ging hebben 'wijsgerig beschouwend' te zijn én voor degenen die neigen naar
éenzijdigheid een welkome steun zou kunnen zijn.

Dit sluit in zekere zin aan bij de opvatting van de rmw's. Algemeen waren zij
van mening - en dit gold ook voor degenen die ná de proefneming weer liever
op de 'gewone' manier gingen schrijven - dat het structureren zeer zinvol
was geweest als leerproces. Met name door het bestuderen van de toelichting
wordt, zo vond men, een goed beeld verkregen van mogelijk relevante onder-
werpen. Structureren werd voor stagiaires, en rmw's als een soort herhalings-
cursus, zeer nuttig geacht.

1
3.6 De gehanteerde vorm van structurering

Aan alle deelnemers is ook gevraagd hun mening te geven over de gehanteer-
de structuur. Daarbij zijn zowel het aantal (en de inhoud) van de hoofdstukken
als de volgorde daarvan onderwerp van discussie geweest.

Aantal hoofdstukken
Van de deelnemers vonden sommigen het aantal hoofdstukken goed, anderen
wat aan de royale kant. Dit laatste blijkt vooral uit het aantal suggesties tot
samenvoegingen die ontvangen werden. Enkele voorbeelden:

Fysieke en psychische toestand samenvoegen tot 'persoonsbeeld'
School/werk en materiële situatie
Levensloop samen met de vier zojuist genoemde aspecten
Levensloop en justitiële/hulpverleningsbemoeienissen
Levensloop en schooltijd
Psychische toestand en alcohol/drugs (in voorkomende gevallen)
Ook werd de mogelijkheid geopperd ad hoc samenvoegingen te maken.

Sommige rmw's hebben dit - in een latere fase - ook spontaan gedaan. De
moeilijkheid is dat e.e.a. nogal sterk afhankelijk is van de persoon van de be-
ltrokkene, die onderwerp van het rapport is. Immers in het ene geval kan (bijv.)
,de gezinssituatie sterk samenhangen met de psychische toestand, in een an-
der geval weer met alcohol- of druggebruik of (weer anders) met de materiële
situatie. Levensloop is een rubriek die sterk de neiging heeft te'dubbelen' met
andere aspecten; anderzijds is het een rubriek die de leden van de rechterlijke
macht over het algemeen niet graag zouden missen.

Wellicht verdient het aanbeveling deze kwestie nog eens nader te bezien.
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat ook twee suggesties werden ge-
daan voor nieuwe rubrieken, t.w. 'slachtoffer' en 'diversen'.

1De volgorde
Met betrekking tot de volgorde van de hoofdstukken zijn in het algemeen twee
'hoofdlijnen' gangbaar. In het ene gevat beschrijft men eerst de persoon, zijn
levensloop, huidige situatie e.d. en komt van daaruit bij de delictsituatie. In
het tweede geval begint men met de delictsituatie en beschrijft van daaruit ie-

9



mands achtergrond en huidige situatie. Voor deze proefneming was gekozen
voor de laatst genoemde volgorde. De reden daarvoor was dat de delictsitua-
tie de aanleiding is voor het rapport. Voor die rmw's die gewend waren te be-
ginnen met een beschrijving van de persoon was deze verandering in het begin
nogal lastig. De meeste (niet alle) leden van de rechterlijke macht prefereer-
den de delictsituatie ais uitgangspunt, omdat men bij het lezen van de stuk-
ken en de behandeling ter zitting als regel eerst het proces-verbaal (p.v.) be-
handelt en daarna het voorlichtingsrapport. Omdat men na kennisname van
het p.v. in gedachten op het delict geconcentreerd is, vormt dit aspect de
meest logische opening van het rapport.

Met betrekking tot de volgorde van de overige hoofdstukken waren er wei-
nig concrete wensen. In het algemeen vond men de vaste volgorde wel zinvol,
maar ook de mogelijkheid de volgorde naar behoefte te verwisselen werd ge-
opperd. Als laatste voordeel van een vaste structuur werd - meer een prog-
nose dan een ervaring - de mogelijkheid tot het snel terugzoeken van infor-
matie in oude rapporten genoemd.
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4 Resultaten: de inhoud

4.1 Enkele gegevens over de onderzoekbladen en de kwantitatieve inhoud van de
rapporten.
Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd vermeld, hebben de deelnemende rmw's en
de O.v.J.'s speciaal ontworpen onderzoekbladen ingevuld. Het blad voor de
rmw's 1) bevatte drie soorten vragen, nl. over de kwalificatie van verschillende
aspecten van de situatie van de cliënt, over de relevantie van de diverse gege-
vens en over hun mening over de afhandeling van de zaak. De kwalificatie van
de situatie werd om twee redenen belangrijk gevonden: ten eerste om na te
gaan bf men een dergelijk oordeel kan `scoren' en ten tweede om een dergelijk
oordeel te vergelijken met dat van de O.v.J.'s, zodat kon worden nagegaan of
het beeld dat het rapport bij hen oproept overeenkomt met dat van de rmw. De
relevantie van de gegevens werd om soortgelijke redenen opgenomen: wat
vindt men (veelal) relevant en hoe verhouden het oordeel van de rmw's en de
O.v.J.'s zich tot elkaar? De meningen over de afhandeling van de zaak werden
opgenomen op verzoek van de rmw's zelf; zij wilden graag eens voor zichzelf
systematisch nagaan hoe hun meningen dienaangaande zich verhouden tot
de uiteindelijke afloop van de zaak. Aangezien deze kwestie slechts zeer zijde-
lings met dit onderzoek te maken heeft, zal dit hier verder niet behandeld wor-
den. Wel komen we er later in dit hoofdstuk nog even op terug. De onderzoek-
bladen van de O.v.J.'s 2) bevatten naast vragen over de kwalificatie van de si-
tuatie en de'zinvolheid' ('relevantie' werd gezien als verband houdend met ver-
schillende strafdoelen) van de gegevens, ook vragen over de tevredenheid met
de informatie en ruimte voor opmerkingen over de inhoud en functie van het
rapport.

Om verschillende redenen was het niet mogelijk over alle rapporten onder-
zoekbladen in te vullen. In totaal werden 137 rapporten in gestructureerde
vorm geschreven; daarover werden 127 onderzoekbladen van de rmw's ontvan-
gen en 96 van de O.v.J.'s. De meeste rmw's en verschillende O.v.J.'s vermeld-
den dat zij met het invullen van deze bladen nogal wat moeite hadden gehad,
mede omdat zij het moeilijk vonden een norm te hanteren. Het lijkt daarom zin-
^ol de gegevens slechts als globale indicatoren te hanteren.

4.1.1 De kwalificatie van de situatie
Deze tabel bleek voor de invullers de meeste problemen opgeleverd te hebben.
Men vond de indeling grof en het oordeel erg willekeurig; bovendien kan een
situatie zich, juist tijdens een delict-gebeuren, snel wijzigen. Het is duidelijk
!geworden dat dit 'instrument' voor een dergelijke meting ongeschikt is. Met
(betrekking tot de uitkomsten beperken we ons daarom tot het gegeven dat het
aantal keren dat de ene invuller een situatie als `goed' en de andere invuller
dezelfde situatie als'slecht' bestempeld heeft, beperkt was tot 3 à 4%. Dit wil
niet zeggen dat rmw en O.v.J. het altijd eens zijn; geconcludeerd kan slechts
worden dat geen grote discrepanties zijn gebleken.

1) Bijlage 3
2) Bijlage 4
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4.1.2 De relevantie/zinvolheid van de gegevens
Ook deze gegevens dienen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te wor-
den. We beperken ons tot twee gegevens. De combinatie'niet relevant (zinvol)'
- 'erg relevant (zinvol)' komt ook hier erg weinig (3 à 4%) voor. Wel springt
duidelijk naar voren dat de rmw's aanzienlijk vaker'niet relevant' hebben inge-
vuld dan de O.v.J.'s. Dit betreft vooral de onderwerpen 'fysieke toestand', 'al-
cohol en drugs', 'materiële situatie', 'school/werk' (in deze volgorde). Wellicht
vinden de rmw's informatie over deze onderwerpen, in die gevallen dat er niets
bijzonders mee aan de hand is, niet relevant, terwijl de O.v.J.'s - ook blijkens
de gesprekken - toch wel graag enige basisinformatie willen ontvangen. Hier
kan dan tevens vermeld worden dat verschillende leden van de rechterlijke
macht een opmerking als 'goed gezond' of 'geen problemen' voldoende
vinden.

4.1.3 De hoeveelheid gegevens
Onder het voorbehoud dat men in veel woorden weinig kan zeggen, en in wei-
nig woorden erg veel, is toch een poging gedaan enig inzicht te verkrijgen in
de hoeveelheid verstrekte informatie. Daartoe is van alle rapporten de hoe-
veelheid informatie per onderwerp gecodeerd en geteld volgens de indeling:
niets, alleen aantekening in inhoudsopgave, geen tekst maar wel verwijzing,
tekst t/m '/2 pagina, tekst van 1/2 tlm hele pagina, tekst langer dan een pagina.
De resultaten van deze telling vindt men in bijlage 7.3) Daar is ook vermeld
hoe in twijfelgevallen (bijv. samengevoegde onderwerpen) te werk is gegaan.

Beziet men de tabel, dan blijkt dat de categorieën 'delictsituatie' en 'sa-
menvatting en conclusie' (steeds kwantitatief gezien) de meeste aandacht
krijgen. Dit lijkt vrij eenvoudig verklaarbaar: de delictsituatie is nu eenmaal de
reden van het rapport en de samenvatting en conclusie wordt praktisch altijd
gegeven en vraagt enige ruimte.

Relatief veel ruimte wordt vervolgens besteed aan de onderwerpen 'le-
vensloop' en 'gezinssituatie'. Met betrekking tot de gezinssituatie behoeft dit
ook geen verwondering te wekken omdat in de informatie omtrent'de persoon
en de achtergrond van de verdachte' het gezin nu eenmaal een belangrijke rol
speelt. Met betrekking tot de categorie 'levensloop' ligt de situatie wat anders.
De rmw's waren nl. van mening dat dit geen zinvol hoofdstuk is, niet omdat de
levensloop als zodanig niet van belang zou zijn (slechts 9 x werd'niet relevant'
voor dit onderwerp omcirkeld), maar omdat men van mening was dat de gege-
vens uit deze categorie vanzelf in de andere onderwerpen ter sprake komen.
Niettemin is er in het aparte hoofdstuk levensloop toch betrekkelijk veel ge-
schreven. Verschillende interpretaties voor dit gegeven lijken mogelijk. Zo
was bekend dat één van de rechtbanken uitdrukkelijk om deze rubriek ver-
zocht had. Ook kan de plaats van dit hoofdstuk, nl. nogal aan het begin, van in-
vloed zijn geweest. En eveneens valt te denken aan een invloed van meer tradi-
tionele vormen van rapportage, waarbij vaak met de levensloop begonnen
werd. Dit alles sluit wel aan bij datgene wat van de zijde van de rechterlijke
macht vernomen werd: van verschillende kanten werd opgemerkt dat dit
hoofdstuk vaak doublures met andere hoofdstukken oplevert, maar dat men
wel behoefte heeft aan de informatie omtrent de levensloop.

Een tussengroep vormen - qua bestede ruimte - de categorieën 'psychi-
sche toestand', 'sociale situatie' en 'school/werk'. Met betrekking tot de
laatste twee categorieën is erg vaak kort gerapporteerd: t/m 1/2 pag. Ten aan-
zien van de psychische toestand is de spreiding wat groter.

Relatief de minste ruimte werd gereserveerd voor de onderwerpen 'justitië-
le en/of hulpverleningsbemoeienissen', 'fysieke toestand', 'alcohol en drugs'
en 'materiële situatie'. Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen is vaak
niet van toepassing en wordt voor het overige meestal kort gerapporteerd.

De andere drie onderwerpen worden, zoals we zagen, door de rmw's nogal

3) Vanwege de beperkingen van het materiaal zijn verder geen tabellen in deze publikatie op-
genomen. Geïnteresseerden kunnen ze op het WODC inzien.
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eens als'niet relevant' aangemerkt en in een aantal gevallen vermeld met een
korte aantekening.

Nog een enkel woord over eventuele verbanden tussen de hoeveelheid infor-
matie en andere variabelen. Er blijkt enig verband te bestaan tussen de hoe-
veelheid informatie en de kwalificatie van de situatie: naarmate de situatie als
slechter wordt bestempeld, wordt er meer over geschreven. Ook kon een ver-
band, zij het iets zwakker, worden geconstateerd voor de relevantie: naarmate
men het onderwerp relevanter vindt, wordt er iets meer over geschreven. Met
ernst van het delict (gemeten naar de uiteindelijke afhandeling van de zaak)
was weinig verband te bespeuren.

Met de aard van delict waren wel enige verbanden te constateren: ingeval
van vermogensdelicten bleek men wat korter te schrijven over de delictsitua-
tie en in geval van zedendelicten wat meer over de levensloop en over de psy-
chische situatie. De samenvatting en conclusie bleken iets korter ingeval van
zaken (overigens gering in aantal) betreffende de Wegenverkeerswet en enke-
le niet vaak voorkomende delicten uit het Wetboek van Strafrecht.

4.1.4 De tevredenheid over de informatie
Aan de O.v.J.'s was gevraagd aan te willen geven in hoeverre zij tevreden wa-
ren met de hoeveelheid verstrekte informatie (bijlage 4, tabel 3). 'Hoeveelheid'
moet in dit verband anders gelezen worden dan in de vorige paragraaf; het
gaat hier immers over de verkregen informatie en niet over het aantal pagina's
dat beschreven werd, al zal er zeker een verband bestaan tussen beide zaken.

Allereerst kan dan gesteld worden dat de O.v.J.'s over het algemeen tevre-
,den waren over de hoeveelheid verstrekte informatie: variërend naar onder-
werp werd op 75-90% van de ingevulde bladen'voldoende informatie' af'geen
informatie, akkoord' ingevuld. 'Te veel informatie' werd zeer zelden vermeld,
gemiddeld 2%. In een aantal gevallen zou de O.v.J. iets meer informatie willen
ontvangen: 'te weinig informatie', 'geen informatie, een gemis' varieerde van
t 7% voor gezinssituatie en fysieke situatie tot ruim 20% voor psychische
toestand en alcohol en drugs. Er was geen duidelijk verband tussen de tevre-
denheid en de hoeveelheid geschreven tekst, zij het dat de combinatie'te wei-
nig informatie' en'meer dan eenpagina tekst' niet voorkwam.

4.2 Meningen en wensen over de inhoud van de rapporten
Nadat aldus enige gegevens over de inhoud van de gestructureerde rapporten
gepresenteerd zijn, zal hieronder een overzicht gegeven worden van de menin-
gen en wensen over de inhoud van de rapporten, zoals deze uit de verschillen-
de gesprekken naar voren zijn gekomen. Hoewel de gesprekken gevoerd zijn
n.a.v. de gestructureerde rapporten, zal het duidelijk zijn dat bij het spreken
over wensen en meningen over de inhoud van de rapportage ook aan'gewone'
rapporten gedacht is. Bij de nu volgende presentatie zal de volgorde van het
gestructureerde rapport aangehouden worden.

4.2.1 Personalia (pag. 1 van het gestructureerd rapport)
De meeste leden van de rechterlijke macht vonden het prettig deze gegevens
bij elkaar te hebben. Sommigen lazen ze in eerste instantie, anderen gebruik-
ten deze pagina als naslag-mogelijkheid, bijv. tijdens de zitting. Er werden nog
enkele suggesties gedaan (ook door de rmw's). Zo zouden 'levensbeschou-
wing' en 'overige mededelingen' kunnen vervallen.

4.2.2 Gegevens over de wijze waarop het rapport tot stand gekomen is
(pag. 2 van het gestructureerd rapport)
De meeste deelnemers aan de proefneming vonden de informatie op deze pa-
gina van belang. Men verschilde evenwel van mening over de vraag of deze ge-
gevens opp een aparte pagina vermeld zouden moeten worden, dan wel ver-
werkt in de tekst.

De meeste rmw's voelden er meer voor de informatie in de tekst te verwer-
ken, hoewel één van hen opmerkte dat het vermelden van referenties en bron-
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nen dan nog wel eens vergeten wordt. De meeste - maar niet alle - leden
van de rechterlijke macht wilden de informatie liever op een aparte pagina;
sommigen vermeldden daarbij uitdrukkelijk dat het zeer wel mogelijk, soms
zelfs echt nodig, is een of meer van deze gegevens in de tekst te herhalen. Ook
werd nog een suggestie gedaan de redactie van deze pagina te wijzigen, met
dien verstande dat dan begonnen zou worden met het aantal contacten.

4.2.3 Inhoudsopgave (pag. 3 van het gestructureerd rapport)
Het woord'inhoudsopgave', zo werd terecht tijdens een van de gesprekken op-
gemerkt, dekt eigenlijk niet helemaal de inhoud van deze pagina, omdat er be-
halve een inhoudsopgave ook andere gegevens vermeld (kunnen) worden.
Met betrekking tot de inhoudsopgave'zelf (dus het vermelden van de pagina-
nummers bij de hoofdstukken) werd door de rmw's opgemerkt dat dit nogal
wat administratieve rompslomp gaf. De leden van de rechterlijke macht von-
den de inhoudsopgave df overbodig bf `een prettige luxe' df alleen nodig voor
dikke rapporten.

Ten aanzien van de overige informatie op deze pagina werd met name diver-
se malen opgemerkt dat het prettig was direct na te kunnen gaan of een psy-
chiatrisch rapport werd geadviseerd, al komt, werd ook gezegd, een dergelijk
advies voor preventief gedetineerden vaak te laat.

4.2.4 Delictsituatie
Met betrekking tot dit onderwerp kwamen van de zijde van de rechterlijke
macht de volgende wensen naar voren. De meesten vonden het prettig als met
dit onderwerp begonnen wordt, omdat het aansluit op de lezing van het p.v. In
verband daarmee heeft men geen behoefte aan die informatie die reeds in het
p.v. vermeld staat, zoals bijv. de feitelijke toedracht van de gebeurtenissen
('Piet ging om 8 uur naar het café....'). Men heeft wèl behoefte aan die infor-
matie die niet in het p.v. staat, zoals bijv. ontwikkelingen v66r of na het delict,
confrontatie met slachtoffer, een andere lezing van het gebeurde achteraf etc.
Ook hier overigens weer een uitzondering: één O.v.J. merkte op dat de rmw, in-
dien dat voor de logische opbouw noodzakelijk is, niet moest schromen veel
uit het p.v. over te nemen. Voorts werd enige malen een waarschuwend geluid
vernomen: hoewel men begrip heeft voor de andere rol van de rmw, vindt men
het bedenkelijk als de rmw te veel in de huid van de verdachte kruipt en argu-
menten gaat zoeken om het delict te verontschuldigen.

4.2.5 Korte beschrijving levensloop
Over het algemeen had men de beschrijving van dit onderwerp als redelijk er-
varen. Doch ook hier bleken weer verschillen tussen de leden van de rechterlij-
ke macht: sommigen zagen graag een `goed gerantsoeneerd' verhaal (en bijv.
geen uitgebreide familiegegevens), anderen zeiden dat zij graag uitvoerig over
de levensloop geïnformeerd wilden worden.

4.2.6 Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen
Over het algemeen vond men dit belangrijke informatie, die eventueel samen-
gevoegd zou kunnen worden met die over de levensloop. Wel werd gezegd dat
het vermelden van eerder gepleegde delicten niet nodig is, omdat men deze
gegevens reeds heeft uit het Algemeen Documentatie register. Voorts werd
nog door een rechter opgemerkt dat hij de hulpverleningsbemoeienissen be-
langrijk vindt voorzover deze relevant geacht kunnen worden en redelijkerwij-
ze achterhaalbaar zijn.

4.2.7 Fysieke toestand
Met betrekking tot deze rubriek werden twee wensen meerdere malen ge-
noemd. Ten eerste wil men, indien de betrokkene gezond is, dit graag vermeld
zien. Ten tweede wil men indien de betrokkene een handicap of ziekte heeft,
hierover graag duidelijk geïnformeerd worden (wat? in welke mate?, etc.), me-
de met het oog op een eventuele gevangenisstraf. Detail-kwesties (voorbeeld:
spataderen) kunnen achterwege blijven.
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4.2.8 Psychische toestand
Een van de rmw's merkte op dat dit hoofdstuk wellicht beter door een specia-
list (psychiater of psycholoog) geschreven zou kunnen worden. Deze sug-
gestie is ook door een van de O.v.J.'s gedaan, vooral voor die gevallen waarin
belangrijke problemen aan de orde zijn. Daarnaast werd enige malen opge-
merkt dat de rmw beter geen psychiatrische termen kan hanteren, tenzij deze
van de bureaupsychiater komen (hetgeen dan vermeld zou kunnen worden).
Enige leden van de rechterlijke macht constateerden dat sommige rmw's juist
d anuit hun eigen discipline, in gewone taal, een heel goede beschrijving van
e verschijnselen en uitingen, welke een bepaalde ziekte met zich mee kan

brengen, kunnen geven.

4.2.9 Alcohol en drugs
De meeste leden van de rechterlijke macht wilden in deze rubriek graag korte,
zakelijke informatie. Eén O.v.J. en één rechter stelden dat 'geen alcoholge-
bruik' niet apart vermeld behoeft te worden. Een andere rechter wilde alleen
geïnformeerd worden bij 'geen' én bij 'excessief' drinken; het sociale drinken
,Vond hij niet specifiek in iemands leven.

N.B.: er is niet gesproken over de rapportage over verslaafden; wellicht was
dit een gevolg van het feit dar er bij de deelnemende rmw's slechts één C.A.D.
medewerker was.

4.2.10 Gezinssituatie en eventueel vroegere gezinssituatie
Deze rubriek werd door allen belangrijk gevonden. Over het algemeen leek
men tevreden over deze rapportage; enkele O.v.J.'s wilden de informatie graag
ontvangen, doch 'goed gerantsoeneerd'. Een rechter merkte nog op dat hij de
rmw's op dit punt vaak op hun best vond.

4.2.11 Sociale situatie
Deze informatie vond men eveneens belangrijk; er waren geen bijzondere op-
6f aanmerkingen.

4.2.12 School, werk
Sommigen wilden graag over de vooropleiding en al dan niet behaalde diplo-
ma's geïnformeerd worden, anderen niet. Een rechter gebruikte deze informa-
tie om te bepalen op welk niveau hij met de verdachte kan praten. Informatie
over de werksituatie, eventuele werkloosheid en de reden daarvan, werd be-
langrijk gevonden.

4.2.13 Materiële situatie
Hoewel men dit algemeen belangrijke informatie vond, verschilden de leden
van de rechterlijke macht nogal naar de hoeveelheid informatie die men op dit
punt wenste. Enkele O.v.J.'s wilden graag een uitgebreid overzicht van in-
komsten (bruto, netto, toeslagen etc.) en schulden en uitgaven, dit mede i.v.m.
een eventueel op te leggen boete. Anderen spitsten de vraag meer toe: als de
betrokkene wel werk heeft en de materiële situatie bijzonder slecht is, waar
blijft het geld dan? Weer anderen, waaronder enige rechters, vonden een glo-
bale informatie voldoende.

4.2.14 Samenvatting en conclusie
Over het nut van een samenvatting bleken de meningen te verschillen. De
meeste rmw's waren er niet zo gelukkig mee, omdat men het gevoel had in her-
halingen te vervallen. Sommige leden van de rechterlijke macht waren even-
hens deze mening toegedaan, doch anderen vonden het wel overzichtelijk. Als
redenen werden hiervoor opgegeven: prettig de belangrijkste punten nog eens
te kunnen recapituleren, en: ingeval het rapport vlak voor de zitting binnen-
komt, heeft men een snel overzicht.

Over eventuele advisering kan het volgende opgemerkt worden. Ten eerste
hadden de meeste (maar niet alle) leden van de rechterlijke macht bezwaar te-
gen het adviseren inzake strafsoort enlof strafhoogte. Redenen hiertoe waren:
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-straf toemeting is de competentie van de rechter
- soms worden adviezen gegeven die juridisch niet mogelijk of praktisch niet
haalbaar zijn
- het advies wordt besproken met de betrokkene, hetgeen valse verwachtin-
gen kan wekken
- als het advies praktisch niet haalbaar is, wordt aan de waarde van het hele
rapport afbreuk gedaan.

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat in de betrokken zaken een
groter aantal zwaardere en meer (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevange-
nisstraffen zijn opgelegd dan de rmw's hadden gedacht.

Ten tweede werd door verschillende leden van de rechterlijke macht opge-
merkt dat men wel graag geïnformeerd wil worden over eventuele bijzondere
consequenties van bepaalde straffen, met name voorzover zij die niet zelf kun-
nen overzien.

En tenslotte wil men graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden
voor de hulpverlening en eventueel reeds begonnen hulpverlening.
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Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

5.1.1 De toelichting
De toelichting bij het gestructureerde voorlichtingsrapport werd door alle
rmw's als erg goed en nuttig beschouwd. Algemeen vond men dat deze toe-
lichting een belangrijke steun was in het voorlichtingsonderzoek en dat men
bij gebruik van de toelichting sneller en vooral gerichter kon werken. Gebleken
is dat de toelichting soms ook door anderen dan de deelnemers aan het expe-
riment gebruikt werd. Hieruit kan men concluderen dat er zeker een behoefte
aan een dergelijke steun is.

5.1.2 Structurering
Vatten we de oordelen van de deelnemers aan de proefneming samen, dan
blijken aan het structureren zowel vóór- als nadelen verbonden te zijn. Als
voordelen werden genoemd:
- door het systematisch aandacht besteden aan alle onderwerpen verkrijgt
men completere informatie en daarmee een completer beeld;
- het rapport wordt overzichtelijker: dit geldt reeds bij eerste lezing, maar is
daarnaast van belang bij tweede gebruik, bijv. wanneer men tijdens de zitting
snel iets wil opzoeken;

er kan enige tijdwinst ontstaan, zowel bij de rmw als bij de lezer;
een enkele rmw vond de rapporten beter bespreekbaar met de cliënten.

Daarnaast werden in discussies nog de volgende mogelijke voordelen ge-
noemd:

meer uniformiteit in de rapportage
meer objectiviteit in de rapporten

- meer mogelijkheden tot feed-back, zowel voor de rmw zelf, als voor het
team en de reclasseringsinstelling.

Als nadelen van het structureren werden genoemd:
- er is een groter risico dat de informatie verbrokkeld wordt;
- een aantal rmw's hadden het gevoel een 'kleurloos' verhaal te schrijven;
- er is een grotere kans op irrelevante informatie omdat men over eik hoofd-
stuk toch iets schrijven wil;
- er wordt meer verwezen tussen de hoofdstukken en de kans op overlapping
wordt groter.

Over het algemeen bleek dat de meeste leden van de rechterlijke macht wel te-
vreden waren met deze werkwijze; de genoemde nadelen werden door hen wel
onderkend, maar wogen in de praktijk niet erg zwaar.

De rmw's waren enigszins ambivalent in hun oordeel: enerzijds hadden zij
nogal wat moeite met deze werkwijze, anderzijds vonden zij het nuttig als leer-
proces.

Tenslotte kan nog worden vermeld dat gebleken is dat structurering voor
korte rapporten in het algemeen niet erg zinvol gevonden werd. Naarmate de
rapporten langer zijn, lijkt structurering meer aangewezen.
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5.1.3 De inhoud van de rapporten
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat ook binnen de rechterlijke macht
verschillende opvattingen en wensen m.b.t. de rapportage leven. Dit geldt met
name de uitgebreidheid van de informatie: sommigen willen graag zo veel mo-
gelijk weten, terwijl anderen de informatie liever wat beperkt zien. In het alge-
meen gesproken blijken de volgende gegevens vaak als overbodig ervaren te
worden: gegevens die reeds in het p.v. vermeld zijn, recidive-gegevens, uitge-
breide familie-gegevens en uitgebreide gegevens over de jeugd van de cliënt
(bijv. de naam van de bezochte lagere school).

Met betrekking tot advisering blijkt een duidelijke voorkeur voor twee
aspecten te bestaan: informatie over de consequenties van bepaalde straffen,
voorzover de lezer deze niet kan weten en informatie over hulpverleningsmo-
gelijkheden.

5.1.4 Enkele details
Twee zeer concrete wensen die tijdens de gesprekken naar voren kwamen, wil-
len wij hier graag vermelden:
- Van de zijde van één van de parketten kwam het verzoek vooral de essentië-
le personalia (parketnummer, naam, geboortedatum en geboorteplaats) op de
buitenzijde van het rapport te vermelden, dit i.v.m. de vele administratieve han-
delingen die verricht moeten worden.
- Van één van de rechters kwam een indringender verzoek. Deze rechter
vroeg of het niet mogelijk zou zijn op de een of andere manier in de rapporten
aan te geven (bv. via een stempeltje) dat volgens de rmw bepaalde informatie
(die de rechter wèl moet weten) beter niet tijdens de zitting naar voren ge-
bracht kan worden. Deze rechter, die bij voorkeur het rapport ter zitting volle-
dig bespreekt, vraagt zich wel eens af of alle informatie in het rapport wel ge-
schikt is voor alle oren op de publieke tribune en of de verdachte daarmee
geen onnodige schade berokkend kan worden.

5.2 Aanbevelingen
Het is uiteraard niet de taak van de onderzoeker uit te maken welke conse-
quenties aan de resultaten van dit onderzoek verbonden zouden moeten wor-
den. Wel kan worden aangegeven in welke richting verder gedacht zou kunnen
worden, zowel beleidsmatig als in de richting van eventueel verder te verrich-
ten onderzoek. Gedacht kan dan worden aan de volgende mogelijkheden:

1 Op de eerste plaats kan overwogen worden de toelichting - voorzien van
een inleiding en eventueel nog iets aangepast - uit te geven, bijv. in de vorm
van een brochure. Een dergelijk boekwerkje zou dan op verschillende manie-
ren gebruikt kunnen worden:

a als handleiding bij opleiding en supervisie (bijv. bij de opleiding van sta-
giaires, bij herhalingscursussen, of als geheugensteun voor de werkbege-
leider).
b ais mogelijkheid om het rapport in meer gestructureerde vorm te schrij-
ven; in een apart hoofdstukje zouden dan, aan de hand van de ervaringen
uit deze proefneming, aanbevelingen gedaan kunnen worden over de wijze
waarop de structuur gehanteerd kan worden (bijv. het ad hoc samenvoegen
van hoofdstukken ter vermijding van overlappingen).
c als check-list bij discussies binnen de reclassering, binnen de rechterlij-
ke macht en ook tussen deze beide groeperingen. Wellicht zou dit ertoe
kunnen bijdragen dat deze discussie gerichter en concreter wordt dan
thans veelal het geval is. Wellicht zal dan ook blijken dat men het op een
aantal punten zeer snel eens kan worden.

Op deze wijze zou dan ook tegemoet gekomen worden aan de wens van de
rmw's aan de resultaten van dit onderzoek de nodige bekendheid te geven.
Tenslotte dient in dit verband opgemerkt te worden dat een dergelijke tekst
dan regelmatig bijgesteld zou moeten worden, teneinde veroudering te voor-
komen.
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2 Voorts zou kunnen worden overwogen de wensen van de lezers van de rap-
porten meer op elkaar af te stemmen dan nu het geval is. Eventueel zou dit op
lokaal niveau kunnen geschieden. Gebleken is nl. dat ook binnen de arrondis-
sementen grote verschillen bestaan tussen de leden van de rechterlijke macht
m.b.t. hun wensen over de voorlichtingsrapportage.

Wanneer nu de ene lezer het rapport liever kort en de andere lezer het rap-
port liever uitgebreid ziet, de een gestructureerd en de ander niet, dan wordt
het voor de rmw (gesteld dat hij deze wensen kent) wel moeilijk te beslissen
hoe hij zijn rapport zal schrijven.

3 Tenslotte kunnen een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek ge-
noemd worden:

a Allereerst kan de vraag gesteld worden of de in het nu afgesloten onder-
zoek gehanteerde structuur ook de optimale structuur is. Gezien het grote
aantal suggesties tot samenvoeging van hoofdstukken, lijkt het de moeite
waard te overwegen de proefneming elders te herhalen aan de hand van
een aan de ervaringen aangepaste, enigszins gewijzigde structuur.
b Een dergelijke gewijzigde structuur zou wellicht nog verbeterd kunnen
worden indien nog wat meer zicht verkregen zou kunnen worden op de wen-
sen van de lezers van de rapporten. Ook dit zou middels onderzoek kunnen
geschieden.
c Indien besloten zou worden deze proefneming te herhalen, kan tevens
overwogen worden een meer systematische vergelijking tussen 'gewone'
en gestructureerde rapporten te maken. Dit zou bijv. kunnen geschieden
door eerst een aantal gewone en daarna een aantal gestructureerde rap-
porten te laten beoordelen. Criterium bij deze beoordeling zou in de eerste
plaats kwaliteit en in de tweede plaats - gezien de grote caseload van alle
betrokkenen - efficiency kunnen zijn. Dit laatste zou in versterkte mate
van belang kunnen zijn voor de arrondissementen in de randstad.
d Tenslotte zou - al dan niet in combinatie met een van de vorige moge-
lijkheden - nagegaan kunnen worden in hoeverre het zinvol is indien de
O.v.J. bij zijn aanvrage van het rapport aangeeft over welke aspecten hij
graag geïnformeerd wil worden (dit onverlet de mogelijkheid voor de rmw
bepaalde andere relevant geachte informatie te verstrekken).

Deze gedachte is niet nieuw. In het arrondissement Den Haag wordt bij-
voorbeeld een dergelijk systeem momenteel gehanteerd. Systematisch on-
derzoek naar de effecten op kwaliteit en efficiëncy is evenwel - voor zover
bekend - nog niet verricht.

Het ligt in de bedoeling in nauw overleg tussen de directie TBR/R, de reclasse-
ringsinstellingen en de onderzoeker na te gaan welke plannen ontwikkeld kun-
nen worden om in het verlengde van deze proefneming zo mogelijk een bijdra-
ge te leveren aan het optimaal functioneren van de voorlichtingsrapportage.
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Bijlage 1: Vast gedeelte gestructureerd voorlichtingsrapport

V O O R L I C H T ING S R A P P O R T
---------------------------------------

in gestruktureerde vorm

ten behoeve-van een proefneming

onder leiding van het

Wetenschappelijk onderzoek- en Documentatie Centrum
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Voor nadere informatie
kunt u zich wenden tot
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum van hec
Ministerie van Justitie
Plein 2b - 's-Gravenpage..

Tel. ó70 - 61 43 11
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Personalia

- naam, adres e.d., vereniging

parketnummer

ons nummer

- rapport op verzoek van .....

Betreft:

- naam, voornamen

- geslacht

- nationaliteit

adres

- geboortedatum, geboorteplaats,.
leeftijd

opleiding

beroep

- huidige arbeidssituatie

- burgerlijke staat en
samenstelling.gezin

- levensbeschouwing

gedetineerd

- rapport aangevraagd naar
aanleiding van

- overige mededelingen

- rapport uitgebracht door

gezien voor akkoord

- datum

t
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- 2 -

Gegevens over de wijze waarop het rapport tot stand gekomen. is.

]..Is dit rapport opgesteld in overleg.
met andere deskundigen?

Zo ja, met. wie? Hoedanigheid?

2. Andere bronnen van informatie
(gegevens van derden, dossiers, e.d.)..

3'. Indien over bepaalde door de
aanvrager verzochte punten
niet wordt gerapporteerd,
deze hier vermelden, zo
mogelijk met motivering.

Is dit rapport met de kliënt
besproken en zo ja, wat is
zijn/haar mening over
dit rapport?

5. Hoeveel kontakten had U. met
de kliënt?

Eventueel: waar en wanneer?

Hoe verliep(en) het (de) kontakt(en)
tussen U en hem/haar?

Ja/Nee
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inhoudsopgave blz.nr.

Deliktsituatie

Korte beschrijving levensloop

Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen .` '

a.'Is betrokkene eerder veroordeeld? ja/Nee,.

b. Waren er kontakten met politie/justitie/kin-
derbescherming/reklassering/andere hulpver=. P/J/K/R/

lenende instanties? Welke andere?.......... Andere/Nee

c. Indien kontakten in niet te ver verleden,
toelichting. n.v.t.

Physieke toestand

Psychische toestand

Is het wenselijk een psychologisch Of. .I Psychol./
psychiatrisch rapport aan te vragen? Psychiatr./Nee

Alkohol en drugs

Gezinssituatie en eventueel
vroegere gezinssituatie

Sociale situatie.

School, Werk

Matériële'situat'ie

Samenvatting en'konklusie
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Bijlage 2: Toelichting bij het gestructureerd voorlichtingsrapport

Deze toelichting is een explicatie van het gestructureerd voorlichtingsrapport
en is bedoeld als naslag-mogelijkheid en geheugensteun voor de rapporteur.
De inhoud bestaat uit tweedelen, nl.:

A Algemene opmerkingen over.het gestructureerde voorlichtingsrapport
'B. Toelichting per pagina, c.q. onderwerp

A ALGEMENE OPMERKINGEN'

1 Structuur van het rapport. Degrote lijn van dit gestructureerd voorlichtings-
rapport volgt een systematiek die in bijna alle voorlichtingsrapporten.terug te
vinden is. Begonnen wordt met. vermelding van de personalia en de gegevens
over de wijze waarop het rapport tot stand gekomen is. Vervolgens komt de
delictsituatie aan.de orde, daarna de levensloop en eventueel een beschrijving
van vroegere bemoeienissen met de cliënt. Daarna volgen de facetten van het
persoonlijke en het sociale leven van de cliënt die van belang.kunnen zijn om
een goed inzicht te krijgen in diens situatie. Besloten wordt met een samen-
vatting en een conclusie. Teneinde de overzichtelijkheid te bevorderen is een
inhoudsopgave (pag. 3) ingevoerd. De eerste drie pagina's - bestemd voor de
personalia, de gegevens over de wijze waarop het rapport tot stand is geko-
men en de inhoudsopgave - zijn volledig voorgestructureerd. Op pag. 3 - de
inhoudsopgave - is bovendien ruimte opengelaten voor het maken van korte
aantekeningen en verwijzingen. Na pag. 3 komt het inhoudelijke gedeelte van
het. rapport. Structurering van dit gedeelte bestaat uit een vaste volgorde van
onderwerpen. Omdat de relevantie van deze onderwerpen van geval tot geval
zal verschillen, is het mogelijk dat sommige onderwerpen in het geheel niet
aan de orde komen. Wel is het de bedoeling dat de delictsituatie, de eventuele
vroegere bemoeienissen en de samenvatting en conclusie in ieder geval'aan
.de orde komen. Na.pag. 3 volgt dan ook steeds een beschrijving van de delict-
situatie. Daarna wordt =. indien nodig - ingegaan op• de levensloop en de
vroegere bemoeienissen met de cliënt.

De verschillende facetten van het 'persoonlijke en sociale leven van de
cliënt worden beschreven voorzover deze in het gegeven geval relevant geacht
worden. Dit is niet alleen de bedoeling indien zich ten aanzien van deze gébie=
den problemen voordoen, maar'ook indien er om andere redenen iets te ver-
melden is. De samenvatting en conclusie zal altijd gegeven worden. Ten aan-
zien van alle onderwerpen. zijn aandachtspunten geformuleerd. Deze punten
vindt men in het tweede deel van deze toelichting (zie onder B). Vermelding
van deze punten dient als geheugensteun voor de rapporteur.

2. Verleden, heden en toekomst. Bij de samenstelling van dit gestructureerd
rapport is uitgegaan van een beschrijving van de actuele situatie van decliënt.
Dit impliceert geenszins dat verleden en toekomst niet belangrijk zouden zijn.

Met betrekking tot het verleden kan worden opgemerkt dat het niet altijd
nodig zal zijn een gedetailleerd verslag van de levensloop van de cliënt vanaf
zijn vroegste jeugd te geven, maar dat het wel nuttig is de belangrijkste pun-
ten uit zijn/haar levensloop te vermelden. Hiervoor is de categorie 'korte be-
schrijving levensloop' bestemd.. Voorts kunnen punten uit het verleden bij de
verschillende aspekten van het persoonlijke en sociale leven van de cliënt
worden besproken, met name indien deze voor een goed begrip van'de huidige
situatie relevant zijn. •

Met betrekking tot de toekomst dient te worden opgemerkt dat het voorde
lezer belangrijk is te weten welke ontwikkelingen worden verwacht en welke
hulpverleningsmogelijkheden eventueel aanwezig zijn.

Hoewel deze opmerkingen voor het hele rapport gelden, zijn zijbij de aan-
dachtspunten niet steeds vermeld om een teveel aan herhaling te voorkomen.

3 Bronvermelding en tijdsbepaling. Met betrekking tot.bron-vermelding dient
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opgemerkt te worden dat het voor de lezer noodzakelijk is te weten wie•wat
zegt. Spreekt de cliënt, de psychiater, de rapporteur of een andere persoon?

Hetzelfde geldt voor plaatsing van voorvallen in het verleden: het is ge-
wenst als,steeds één stramien wordt aangehouden, bv. door vermelding van
cliënts toenmalige leeftijd, of door.steeds' jaartallen te vermelden.

B 'TOELICHTING PER PAGINA, C.Q.ONDERWERP

Pag.1 Personalia
Deze pagina is bestemd voorpersonalia en andere : feitelijke` gegevens. Onder
'huidige arbeidssituatie' (midden van het blad)'wordt verstaan: huidige werk-.
zaamheden (of: mil. dienst, werkloos e.d.)..

Pag. 2 Tot stand komen rapport
Bij vraag 2 wordt bedoeld: andere informatiebronnen dan client zelf. Bij vraag
6 over' de relatie tussen cliënt en rapporteur wordt bedoeld: een algemene
schets van de sfeer van het contact (bv.: `.had moeite-zich te uiten', `was in het
begin erg gespannen, maar•later...'). Indien een meer uitgebreide beschrijving
van de relatie met de cliënt en/of mogelijke relatie-problemen nodig geacht
wordt, kan dit elders geschieden, bv. onder 'psychische toestand'. Eventueel
kan hier een verwijzing daarhe(

Pag. 3 Inhoudsopgave

Toelichting op het blad als geheel:
De functie van dit blad is tweeledig: het fungeert.als inhoudsopgave en het
geeft ruimte voor het maken van korte aantekeningen:,

De rechterkolom.is bestemd voor de,inhoudsopgave. Hier vult de rappor-
Steur bij alle toe te lichten onderwerpen het pagina-nummer in. De ruimten bij
de diverse onderwerpen kunnen op twee manieren gebruikt worden:
1 Indien op het betreffende punt wèl nader ingegaan zal .worden, kunnen in
deze ruimte eventueel korte aantekeningen gemaakt worden, bv. over de rele- -
vantie van hetpunt of over de samenheng met.andere punten.
2 Indien op het betreffende punt niet nader wordt ingegaan kan hier een'korte
omschrijving. van de reden hiervan gegeven worden, bv.'geen problemen', `niet .
onderzocht, want...', `niet belangrijk, want...'.

Voor de proefneming wordt het erg op prijs gesteld indien bij niet nader aan
de orde komende onderwerpen dit soort korte verklaringen vermeld worden.

Toelichting op de op het blad vermelde punten:

Delictsituatie., Hiermee is bedoeld het delict (de delicten), naar, aanleiding
waarvan het rapport is aangevraagd.

Korte beschrijving levensloop.

Justitiële- en/of hulpverleningsbemoeienissen.' De vragen a gn b slaan op het
gehele verleden van de cliënt., Bijvraag b kunnen eventueel meer categorieën
omcirkeld worden. Bij vraag c ordt de relevantie van deze contacten voor(het
begrijpen van) de huidige situatie in aanmerking genomen. Is dit onderwerp
nog 'relevant dan volgt een toelichting en wordt het betreffende paginanum-
mer in de rechterkolom ingevuld. Zijn er geen contacten geweest bf zijn deze'
thans niet meer relevant dan wordt n.v.t. omcirkeld.

Fysieke toestand. Hiertoe ook te rekenen bijzondere lichamelijke kenmerken
bv. handicap,.invalide.

Psychische toestand. Hieronder wordt. ook de algemene emotionele toestand
verstaan, ook als deze toestand het gevolg is van 'bepaalde gebeurtenissen,
bv. het delict en alles wat daarna, is voorgevallen.. •
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Alcohol en drugs.

Gezinssituatie'en eventueel.vroegere gezinssituatie. Hiermee wordt de situa-
tie van het huidige gezin (= leefeenheid) bedoeld: Dit echter in ruime-zin te
verstaan, dus incl. bv. scheiding, samenwonen, verkering en verloving. Eventu-
eel kan ook de vroegere gezinssituatie ter sprake komen, bv. bij zelfstandig
wonende ongehuwden of bij pas-gehuwden e.d.

Sociale situatie. Verschillende punten, die soms nauw met elkaar zullen sa-
menhangen, kunnen hier aan de orde komen:-
1 De buurten eventuele andere factoren uit het geografisch milieu.
2 •Vriendèn en vrijetijdsbesteding en eventuele andere factoren .uit het so-
ciale milieu.
3 Sociale integratie. Hoe functioneert hij/zij in zijn/haar sociale kaders?
4 (Sub) culturele achtergronden, b.v..bij cliënten die uit eenander land komen
of deel uitmaken van een specifieke groepering.

School, werk. Hieronder ook te verstaan: militaire dienst en werkloos. Bedoeld
is de actuele,situatie.

Materiële situatie. Huisvesting, financiën, e.d.

Samenvatting . en , conclusie. Een probleem kan zich voordoen indien een
bepaalde problematiek, bv. een lichamelijke handicap, relatiestoornissén,
sexuéle problemen, op alle-terreinen zijn weerslag heeft' of onder verschillen;
de gezichtspunten besproken kan worden. In dat geval lijkt het het beste dit
probleem in zijn geheel te bespreken onder dat punt, dat het meeste verband
ermee lijkt te hebben. Deze problematiek hoeft dan niet herhaald Ie wordén
onder andere onderwerpen voorzover aldaar geen andere punten aan de orde
komen. Is dit wel het geval dan kan (met verwijzing) even-op de problematiek
worden teruggegrepen.

Voorbeelden:
1 Iemand is doof en dit beïnvloedt allerlei andere punten. De doofheid wordt
dan in zijn geheel besproken onder `fysieke toestand' en daarbij worden. te-
vens de implicaties op andere terreinen vermeld. Nu zijn bv. over de arbeidssi-
tuatie nog andere zaken te vermelden. Deze worden dan onder 'school, werk'
besproken en daarbij wordt verwezen naar de doofheid, besproken onder `.fy-
sieke toestand.
2 iemand heeft financiële problemen. Deze vloeien voort uit een combinatie
van veel schulden en een laag loon. Dit wordt dan besproken onder `materiële
situatie' met.eventueel-een verwijzing naar de arbeidssituatie. Ligt de oorzaak
van de problemen echter vooral bij de' echtgenote die niet met geld kan,om-
gaan, dan valt het probleem onder `gezinssituatie'.

. In twijfelgevallen is het goed te bedenken, dat -het vooral gaat om delees-
baarheid en overzichtelijkheid van het, rapport en niet om de vraag of een en
ander goed is ingedeeld.

De delictsituatie
Na de inhoudsopgave volgt een, beschrijving van, de delictsituatie. Daarbij
gaat het niet,zozeer.om de daad, `sec', zoals deze in het proces-verbaal be-
schreven staat, maar vooral ook om die dingen die juist niet in het proces-
verbaal staan.

De daad . .
- Korte beschrijving van het delict en. aanvullende • opmerkingen op het
proces-verbaah-Cliënts beleving van de gebeurtenissen na het ontdekken van
het delict.,
= Bijzondere omstandigheden (bv. voorgeschiedenis, alcoholgebruik) en di-
rekte aanleiding.
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- Mededaders (indien van toepassing): struktuur van de groep en rol van
cliënt in relatiepatroon:
- Eigen visie op het gebeuren en beleving tijdens het plegen van het delict.

Slachtoffer
- Relatie met het slachtoffer, eventueel zijn/haar houding voor en tijdens het
plegen van het delict.
- Confrontatie achteraf, verzoening, schadevergoeding, mening van "het
slachtoffer.

Houding, normen en oordelen, reakties
- Cliënts houding achteraf. Spijt? Berouw?
- Zijn/haar normen; en oordelen: hoe oordeelt hij/zij over dit soort delicten?
Wat vindt hij/zij. van zijn/haar geval?
- Is cliënts omgeving (gezin, buurt, vrienden, werk) op de hoogtevan het de-
lict? Wat zijn de reacties van zijn/haar omgeving? Wat zijn de normen die in
zijn/haaromgeving worden gesteld met betrekking tot dit soort delicten?

Opmerkingen
1 Eventuele - indirecte - gevolgen van de daad, bv. ontslag of huwe-
lijksmoeilijkheden,. graag vermelden onder het desbetreffend onderwerp. Het-
zelfde geldt voor veranderingen in omstandigheden die inmiddels hebben
plaatsgevonden. In dergelijke gevallen kan bij de `delictsituatie' worden
volstaan met een korte verwijzing naar het betreffende onderwerp.
2 Gaarne bronnen van informatie vermelden en duidelijk laten uitkomen wie
op een bepaald moment. `aan het woord' is: cliënt, rapporteur, (welke?)
derden?

Aanwijzing
Indien over ontkennende cliënten wordt gerapporteerd zal vaak (een deel van)
.de beschrijving van de delictsituatie vervallen.

Korte beschrijving levensloop
Het is de bedoeling dat onder deze categorie de belangrijkste punten uit de Ie-
vensloop van de cliënt worden vermeld, vergelijkbaar meteen curriculum vitae
bij een sollicitatie. Punten waarop dieper dient te worden ingegaan kunnen
(met verwijzing) ter sprake worden gebracht bij de desbetreffende categorie
(bv. bij alcohol en drugs, gezinssituatie, etc.)

Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen
Dit onderwerp is alleen van toepassing indien er - in een niet te verve rieden -
justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen geweest zijn. Hierbij dient expli-
ciet vermeld, te worden of het om nog lopende of om reeds afgesloten contac-
ten gaat.

. Bedoeling is deze bemoeienissen in chronologische volgorde te beschrij-,
ver, in samenhang met de persoonlijke geschiedenis. Daarbij gaat het niet al-
leen om de voorvallen zelf, maar vooral om datgene wat er tussentijds gebeurd
is. Waarom ging het weer mis? Is er hulp verleend, en zoja, welke en door wie?
Is het ook wel eens een tijd goed gegaan en zijn daarvoor oorzaken aan te wij-
zen?

Opmerking
Gaarne de bronnen van informatie vermelden en duidelijk laten uitkomen wie
iets zegt.

Fysieke toestand

Gezondheidsklachten

Feitelijke gegevens
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Welke klachten? Sinds wanneer? Behandeling en vooruitzichten? Zo mogelijk
.het oordeel van de behandelende arts.

Houding van de cliënt en van zijn/haar omgeving
Hoe staat cliënt tegenover zijn/haar klachten? Hoe staat hij/zij tegenover
zijn/haar behandeling? Werkt hij/zij mee? Hoe staan zijn/haar gezin en omge-
ving tegenover zijn/haar problemen?. Eventueel het oordeel van de behande-
lend arts.

Invloed van de problemen
Welke invloeden gaan van deze problemen uit op cliënt en op zijn/haar moge-
lijkheden te funktioneren in zijn/haar gezin, omgeving en de maatschappij?

Bijzondere kenmerken
Ongeveer dezelfde punten, echter zonder behandeling e.d. Hier gaat het vooral
om houdingen en invloeden. (Bijvoorbeeld: invalide: hoe staat hij/zij er tegeno-
ver, hoe denkt hij/zij dat hij/zij gezien wordt door anderen, hoe reageert hij/zij
hierop? etc.).

Psychische toestand

Feitelijke gegevens
Welke problemen? Sinds wanneer? Wordt cliënt behandeld? Welke zijn de toe-
komstperspectieven?

Houdingen
Is cliënt zich bewust van zijn/haar problemen? Wat, doet hij/zij eraan? Werkt
hij/zij mee aan een eventuele behandeling? Hoe 'is de houding van zijn/haar
omgeving?

Invloeden
Welke invloeden gaan van de problemen uit op de cliënt en op zijn/haar functi-
oneren in zijn/haar gezin, zijn/haar omgeving en in de maatschappij?

Opmerking
Gaarne bronnen van informatie vermelden: wie zegt wat?

Alcohol en drugs

Feitelijke gegevens
Welke problemen heeft de cliënt.(alcohol/drugs/beide)? .
In welke mate, sinds wanneer?
Staat de cliënt onder behandeling voor alcohol/drugs/beide?
Eventueel: relevant verleden. Eventuele (eerste) resultaten van behandeling.

Houding van cliënt en van zijn/haar omgeving
Wat vindt cliënt van alcohol/druggebruik'in het algemeen? Wat vindt hij/zij van
zijn/haar geval? Hoe staat hij/zij tegenover de eventuele problemen die hieruit

.ontstaan zijn? Is behandeling gewenst? Zo ja, welke? Zijn hiertoe inmiddels
contacten gelegd? Zo ja, met wie? Hoe staat hij/zij tegenover zijn/haar behan-
deling of tegenover het'idee van behandeling? Hoe staat men in zijn/haar om-
geving (gezin, buurt, werk, vrienden) tegenover dit gebruik in het algemeen en
tegenover cliënts gebruik in het bijzonder?

Invloed van het gebruik . '
Welke invloed gaat uit van het gebruiken de eventueel daaruit voortkomende
problemen op de persoon van de cliënt, en op zijn/haar gezin, zijn/haar werk en
zijn/haar wijze van functioneren in de maatschappij? Welke invloeden gaan uit
van cliënts gezin en omgeving op zijn/haar alcohol/druggebruik?
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Toekomstperspectieven
Welke zijn de behandelingsmogelijkheden en welke de verwachtingen voor de
toekomst?

Gezinssituatie ( huidige leefeenheid) en eventueel vroegere gezinssituatie

Feitelijke gegevens
Samenstelling van het gezin (eventueel verwijzing naar pag. 1) en korte type-
ring gezin,.(bv. hechtheid, uitzwerming), maatschappelijke en/of justitiële be-
moeienissen in gezin, ernstige ziekté(s), belangrijke gebeurtenissen. Indien re-
levant: familieverleden van de cliënt, ook eventuele plaatsingen in,inrichtin-
gen e.d.

daarin?

Relaties
Hoe zijn de onderlinge relaties in het gezin. en wat .is de plaats van de-cliënt

Welke is de invloed van het gezin.op.cliënt en eventueel omgekeerd?
Invloeden

Zoals vermeld is het de bedoeling de term `gezin' in. ruime zin op te vatten.
Opmerkingen

Sociale situatie

1 Buurt
Sociale typering van de buurt. Eventuele andere factoren in het geografisch
milieu. `Past' cliënt/het gezin in de buurt? Welke is de invloed die van de buurt
op cliënt en/of zijn/haar gezin uitgaat? Welke normen, heersen in de,buurt (met
name t.a.v. het'gepleegde delict)? De mate van mobiliteit van cliënt en/of
zijn/haar gezin?'(N.B:: Dè invloed van de buurten de daar heersende normen
kunnen relevant zijn bv. in verband met het gepleegde delict,.cliénts huidige
gedrag of de prognose en/of• de behandeling).

2 Vrienden, vrije tijdsbesteding:

Vrienden
Typering van de vrienden. Aard van de relatie (bv. lange vriendschap, opper
vlakkige kennissen)? Welke invloed gaat:van deze vrienden uit op cliënt?

Vrije tijdsbesteding
Het gaat hierbij niet zozeer om een opsomming van cliënts vrijetijdsbesteding
als wel om de invloeden die van de vrijetijdsbesteding (of eventueel het ont-
breken daarvan) uitgaan, bv. op het gedrag van de cliënt of ter verklaring van
het.gepleegde delict. Eventuele. wensen, mogelijkheden en problemen.

3 Sociale integratie
- Heeft cliënt voldoende sociale kaders waarin hij/zij kan functioneren? Wat
is de mening van de cliënt hierover?

Indien voldoende, sociale kaders: hoe functioneert cliënt daarin? Welke in-
vloeden gaan hiervan uit? -Mening van de cliënt.
-.Indien niet voldoènde.sóciale kaders: ziet rapporteur dit als een probleem?
Ervaart cliënt dit als een probleem? Wat zou er aan. gedaan. kunnen worden?
Lijkt hulpverlening nodig .en mogelijk? Is deze reeds begonnen, en zo ja, wat
zijn de eerste ervaringen?

4 (Sub) culturele achtergronden - '
Dit punt zal.vooral van toepassing zijn als cliënt, uit een ander land komt-of be
hoort tot een specifieke groepering. "

36



- Beschrijvingsvan de (sub) cultuur. Overeenkomsten en verschillen met de
omringende cultuur.
-Invloeden die van de (sub) cultuur en/of de verschillen met de omringende
cultuur uitgaan op de cliënt. Eventueel het.verband met de delictsituatie.

School, werk (ook: mil. dienst, werkloos)
Het gaat ook hierbij om de actuele situatie, waarbij - zoals steeds - het ver-
leden vermeld kan worden indien dit voor, een goed • begrip van de situatie'
noodzakelijk is.

.Indien schoolgaand
Welke school/opleiding? Wat is zijn/haar houding t.o.v. de opleiding? Welke
invloeden gaan uit van de school- (opleidings-) omgeving? Welke zijn de toe
komstperspéctieven?

Indien werkend
Feitelijke gegevens over de huidige situatie. Houding t.o.v. het werk. Invloed
van de arbeidssituatie.-op de cliënt. Eventueel toekomstperspectieven.

Indienjn.mil. dienst
Feitelijke gegevens. Invloed van de situatie. Toekomstperspectieven na de mi-
litaire dienst.

Indien werkloos
Gegevens huidige situatie, oorzaken werkloosheid, houding t.o.v. zijn werk-
loosheid, houding t.o.v. werk.

Materiële situatie

Feitelijke gegevens
Hoe 'is de huisvesting? Beschikt men over voldoende ruimte?

-' Hoe is de financiële situatie?

Invloeden
- Welke invloed gaat er uit van de materiële situatie?'
= Indiener problemen zijn: Welke zijn de oorzaken? Zijn er mogelijkheden tot
oplossing? Is hulpverlening gewenst? Van wie? Is deze reeds aangevangen en
zijn er al resultaten geboekt?

Samenvatting en conclusie

Samenvatting van het voorgaande

Conclusie (hulpverlening en advies):

Hulpverlening
Welke mogelijkheden zijn erom tot een oplossing-te komen voor de eventueel
nog bestaande problemen?
1 De persoon zelf. Houdingen gemotiveerdheid, mogelijkheden.
2. Zijn zijn/haar gezin en naaste omgeving bereid en in staat hem/haar te hel-
pen? In hoeverre vertonen gezin en -omgeving een. afweerhouding tegenover'
cliënt, bv. als gevolg van het delict? Is het mogelijk deze afweerhouding te
beïnvloeden en cliënt acceptabel te maken?
3 Hulpverlenende instanties: reclassering en/of andere instanties? Is de
hulpverlening -. indien nodig reeds aangevangen? Zo ja, door wie en wat

.zijn de.eerste ervaringen. Is (eventueel)•contactopgenomen, met andere-
perso-nen en/of instanties? ' .

Advies
Eventueel advies vanuit reclasseringsstandpunt reet motivering.
Eventueel persoonlijke en/of sociale consequenties van bepaalde straffen.
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Bijlage 3: Onderzoekblad reclasseringsmaatschappelijk werkers

Onderzoekblád ten behoeve van project `Gestructureerde Voorlichtingsrapportage' (zie instructie)

Parketnummer: Naam rapporteur:

Tabel 1 Kwalifikatie Situatie

goed matig slecht geen inior-
matje:

onbekend

.weet niet:
niet aan te

geven

levensloop 0 1 2 6 7

fysieke toestand 0 1 2 6 7

psychische toestand. 0 1 2 6 7

alcohol en drugs 0 1 2 6 7

gezinssituatie 0 1 2 6 7

sociale situatie 0 1 2 -6 7

school, werk 0 1 2 6 7

materiële situatie 0 1 2 6 7

Tabel 3 Eis
(meer omcirkelingen per regel mogelijk)

Naam O.v.J.:

Tabel 2 Relevantie

R.M.W.

erg .
relevant

relevant niet
relevant

geen infor-
matje:

onbekend

weet niet:
niet aan
te geven

0 1 2 6 7

0 1 2 6 7

0 1 2 6 7

0 2 6 7

0 1 2 6 7

.0' 1 2 6 7

0 1 2 6 7

0 1 2 6 7

O' ov vw vw ov vw
VW

-

ov

ov Vw

v7.

ov. vw
vw

ov
ov vw

vw

ov
ov vw ov vw ov .

'Redelijk' .0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27

Gewenst
vanuit 0 1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27
recl.oog-
punt

Ruimte voor eventuele opmerkingen: Dit blad na invulling samen met een copie van het bij-
behorende voorlichtingsrapport gaarne zenden naar
het W.O.D.C.



Bijlage 4: Onderzoekblad Officieren van Justitie

O'nderzoekblad.ten behoeve van project `Gestructureerde Voorlichtingsrapportage' (zie instructie)
Parketnummer zaak: Naam O.v.J.:

Tabel 1 Kwalifikatie Situatie

goed matig slecht geen intor-
matje.

onbekend

weet niet:
niet aan te

.geven

levensloop 0 .1 2 6 7

fysieke toestand 0 1 2 6 7

psychische toestand 0 1 2 6

alcohol en.drugs 0- 1 2 6 7

gezinssituatie - 0 1 2 6 7

sociale situatie 0 - 1 2 6 7

school, werk 0 1 2 6 7-

materiële situatie 0 1 2 - 6 7

Tabel 3 Hoeveelheid Informatie

te veel

levensloop

fysieke toestand

psychische toestand

alcohol en drugs

gezinssituatie

sociale situatie

school, werk

materiële situatie

Over dit punt is
gerapporteerd.

De informatie is:

voldoende

0

0

0

0

0

te weinig

2

2

2

Tabel 2 Zinvolheid gegevens

Naam rapporteur:
O.V.J.

erg
zinvol

zinvol niet
zinvol

geen infor-
matie:

onbekend

weet niet:
niet aan
te geven

0 1 2 6 7

0 1 2 6 7

0, 1 2 6 7

0 1 - 2 6 7

0 1 . 2 6 7

0 j 2 6 7

0 1 2 - 6 7

0 1 2 6 7

Over dit punt is
niet gerapporteerd.

Dit is:

akkoord een gemis
Opmerkingen over het rapport:

3

3-

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

Opmerkingen over de functie van het rapport bij de verdere behandeling
van de zaak (zie instructie):

Dit blad na invulling gaarne zenden naar het W.O.D.C.



Bijlage 5: Vraagpunten voor de' evaluatie met de rmw's (met • vermelding
eerste opmerkingen)

Gestructureerde voorlichtingsrapportage
Vraagpunten voor dèevaluatie 'van de proefneming. gestructureerde voorlich
tingsrapportage.

1 Vragen" over. de vorm van de gestructureerde rapporten
2 Vragen over-de inhoud van de gestructureerde rapporten
3 Vragen over de onderzoekbladen

1 Vragen over de vorm van de gestructureerde rapporten
Bij de evaluatie van de-vorm van deze wijze van rapportage zal voor een' aantal
vragen waarschijnlijk. een onderscheid gemaakt moeten-worden tussen het
werken met de toelichting en het pure schrijven van het rapport. Dit geldt met
name voor de eerste vijf vragen. Bij. de bespreking van deze vragen zal uit de
discussie moeten blijken in hoeverre de opmerkingen slaan op het gebruik van
de toelichting, op•het schrijven van het rapport'of op beide.. . ,

De eerste vragen die'm.b.t. deze proefneming waren gesteld luidden:
1 Kan men op deze manier gerichter 'werken? Krijgt men -een• vollediger
beeld?
Uit de eerste indrukken kwam naar voren, dat deze beide vragen 'nogal eens po-
sitief.beant.woord worden. Dit wil niet zeggen dat dit dan ook altijd als een
voordeel-ervaren werd:
- Positief getint leken opmerkingen als: .
rapporten. worden diepgaander, meer gericht, geven een completer beeld.
- Negatief getint leken opmerkingen als:
nogal omslachtig, 'moeilijk het kort te houden.
=Gemengd leek het volgénde commeritaar: `,ik'schrijf meerdingen: die ik niet
relevant vind, maar dit lijkt me niet'erg omdat ik meen dat de O.v.J. het op prijs
stelt'.

a Diverse malën is gezegd dat dé rapporten langer worden. Of men dit als
een voor- of nadeel ervoer, leek samen te hangen met bovenvermelde waar-

'deringen. Is deze indruk juist?.
b Hoewel het wellicht beter is het bèeld'van.'de waardering, door de
rechterlijke macht even,te laten rusten (dit wordt immers aan hen zelf ge-
vraagd), blijkt uit het -bovengegeven' citaat dat men ook wel eens.inspeèlt
op dè schatting die men van de'wa'ardering van de O.v.J. heeft. Is dit zo en
welke invloed heeft dit gehad?

2 Een wellicht met _de eerste vraag samenhangende kwestie is of ervan het.
schema een zekere `dwang' uitgaat alle aspecten in het onderzoek enlof het
.rapport te betrekken. Is dit zo, en zo ja, vindt men dit dan een voor- of nadeel?

3 Kan men - na een gewenningsperiode,- op deze manier sneller en/of effi-
ciënter werken?
Hierover zijn weinig opmerkingen gehoord.

Voorts. kwamen nog twee opmerkingen naar voren die van belang lijken en die
daarom als aparte vragenzijn ingevóegd,'nl.:
4 . Deze vorm van rapportage zou een positieve invloed:.op de hulpverlening
hebben, met name door het gerichter en diepgaander werken. Hoe heeft men,
dit ervaren?

5. Deze vorm van rapportage zou erg geschikt zijn voor ingewikkelde zaken
maar (vaak, soms?) minder geschikt voor eenvoudige zaken: Wat denkt men
hiervan?

Met betrekking tot het pure schrijven in gestructureerde vorm werden tijdens
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de voorbesprekingen nogal wat kritische vragen gesteld, diè hier herhaald
worden:
6 Is het mogelijk op deze manier een goed verhaal te schrijven? Komt de sa-
menhang tussen de verschillende. punten voldoende tot uiting? Kunnen alle
punten aan de orde komen? 'Hierover werden geen opmerkingen gehoord.

7. Wordt de mens niet te veel versnipperd, in hokjes geperst? en:

8' Geeft het structureren geen verwijzingsproblemen? M.b.t. deze beide pro-
blemen bestaat de indruk dat verschillende rmw's,hier in het begin nogal wat
moeite mee hadden. In een•later stadium leek dit door gewenning af te nemen.
Wat is het oordeel nu?.

9 ,Geeft de vaste volgorde van de onderwerpen problemen? Dit is een enkele
keer. genoemd. Wat is het oordeel nu? .

10 Nog andere punten over deze vorm vair rapportage?.

2 Vragen over de inhoud van de géstructureerde rapporten
Overdé inhoud van het gestructureerde rapport en de toelichting zijn niet veel
opmerkingen gehoord. Niettemin was,afgesproken dit ook in de evaluatie te
betrekken. Voor elke pagina/ondérwerp lijken twee vragen aan de orde te ko-
men, nl. wat vindt men van de paginalhet onderwerp als zodanig? Heeft men
nog op- én aanmerkingen op de toelichting hierover?

11 Pagina 1 (personalia e.d.) op- en aanmerkingen?

12 Pagina 2 (over tot stand komen rapport). Als zodanig? Inhoud?

13 Pagina 3 (inhoudsopgave). Hoe heeft men dit'ervaren? Wat vindt men van
het geven van een inhoudsopgave? Wat vindt men van de mogelijkheid korte
aantekeningen te maken? Andere op- en aanmerkingen?

14• Delictsituatie. Rubriek als .zodanig,. inhoud toelichting.

15 levensloop. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.

16 Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen. Rubriek als zodanig, in-
houd toelichting.

17 Fysieke toestand. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.

18 Psychische toestand. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.

19 Alcohol en drugs. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting

20 Gezinssituatie. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting... ,

21 Sociale situatie.'Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.

22 School, werk. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.- .

23 Materiële situatie. Rubriek als zodanig, inhoud toelichting.

24 Samenvatting en conclusie. Rubriek als zodanig,- inhoud toelichting.

25 Is het aantal rubrieken te veel/voldoende/te weinig? .Welke wijzigingen
zouden. zinvol zijn?

26." Nog andere op- of aanmerkingen over de. inhoud van de rapporten?
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.3 Vragen over de onderzoekbladen
Hoewel hierover niet veel vernomen is, waren de weinige ontvangen commen-
taren over het algemeen niet erg positief. Het lijkt daarom belangrijk éérst na
te gaan hoe men het invullen, ervaren heeft en welke waarde aan de beant-
woordingen gehecht mag worden en pas daarná naar de antwoorden zelf te
kijken.

27 Tabel 1: Kwalificatie situatie. Hoe heeft men deze tabel ervaren? Is het
mogelijk.een dergelijke indeling te maken? Mogelijke problemen: de indeling
is te grof, de situatie is te veel in beweging.

28 Tabel 2: Relevantie. Welke zijn de ervaringen?

.29 Tabel3: `Redelijke' en `gewenste' eis. Welke ervaringen had men bij het in-
vullen? Vernomen commentaren: `gokautomaat', `roulette'.

30 Andere. op- en aanmerkingen over het groene.blad.

42



Bijlage 6: Vraagpunten voor de evaluatiegesprekken met de leden van de
rechterlijke macht

Gestructureerde voorlichtingsrapportage.
Vraagpunten voor de evaluatie van de proefneming gestructureerde voorlich-
tingsrapportage.

1 Vragen over de vorm van de rapporten
2 Vragen over de indeling (inhoud) van de rapporten
3 Vragen over de onderzoekbladen (alleen O.v.J.'s)

1 Vragen over de vorm van de rapporten

1;. Welke is de invloed van de structurering op het kennis nemen van de in-
houd van het rapport?

Kan men sneller/minder snel kennis nemen van de inhoud van het rapport?
Kan men gerichter/minder gericht kennis nemen van de inhoud van het rap-

port?

2 Welke is de invloed van de structurering op de leesbaarheid van het
rapport?
- Geeft het gestructureerde rapport een leesbaar verhaal?'
- Leidt de structurering tot extra veel verwijzingen en/of overlappingen?

Hoe oordeelt u over de vaste volgorde van de hoofdstukken?

.3 Welke is. de invloed van de structurering op. het rapport zelf?
'Worden de rapporten langer? Zo ja, is dit een voor- of een nadeel?

- Worden de rapporten vollediger? Zo ja, is dit een voor- of een nadeel (com-
pletert.o. bijv. teveel irrelevante informatie)?

4. Is het mogelijk tot een eindoordeel te komen over de wenselijkheid voor-
lichtingsrapporten Ie structureren?
- Dient in deze een onderscheid gemaakt te worden tussen bepaalde soorten
zaken?
- Dient in deze een onderscheid gemaakt te worden tussen bepaalde typen'
maatschappelijk werkers?

5 Zijn er nog andere op- en aanmerkingen te maken over de vorm van deze
rapporten?

2 Vragen over de indeling (inhoud)' van de rapporten

6 Wat vindt-u van pagina 1 (personalia)?

7 Wat vindt u van pagina 2 (ov.er.hét tot stand komen van het rapport)?
Hebt u behoefte aan deze informatie?

8 Wat vindt u van pagina 3 (inhoudsopgave)? Hebt• u behoefte aan een in-
houdsopgave? Wat vindt u van de korte aantekeningen. die soms op deze pagi-
na worden gemaakt? Leidt de inhoudsopgave tot selectief lezen? Zo ja, is dit
een voor- of een nadeel?

9 De delictssituatie. Wat vindt u van deze rubriek?

10 Lévensloop..Idem

11 Justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen. Idem

12- Fysieke'toestand.-Idem
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13 Psychische toéstand. Idem

14 Alcohol en drugs: Idem

15 Gezinssituatie; Idem

16 Sociale Situatie. Idem.

17 School. Werk. Idem :s

18 Materiële' situatie. Idem

19 Samenvatting en conclusie. Idem. Wat is uw mening overadvisering?

20 Zi.jn-er naar, uw mening in deze opzet te veel, voldoénde of te weinig rubrie-
ken?

21 Nog-andere op- en aanmerkingen over de indeling van het rappgrt.

3 Vragen over de onderzoekbiaden (alleen O.v.J.'s)

22 Hoe hebt u het invullen, van de.onderzoekbiaden ervaren?

23 Was het redelijkerwijze -mogelijk de` tabel `kwalificatie situatie' in te
vullen?

24 Was het redelijkerwijze mogelijk de tabel 'zinvolheid gegevéns' in te vul-
len? Hoe verhoudenzinvolheid en. relevantie zich?

25 Wat is uw mening over de tabél .`hoeveelheid informatie'?

26 Nog andere op- en aanmerkingen over de' onderzoékbladen.

44



Bijlage 7: Hoeveelheid informatie naar onderwerp

Hoeveelheid geschreven tekst in de 1'37 rapporten, naar onderwerp

onderwerp hoeveelheid geschreven tekst

delictsituatie
korte beschrijving

niets; niets; korte aan- t/m halve meer dan meer dan totaal
geen ver- wel ver- tekening pagina halve pa- hele pa-
wijzingen ' wijzingen inh.opgave gina t/m gina

1). 2) hele pag.

abs. abs. o abs. % abs. % abs. %

0

levensloop 15 11
justitiële enlof hulp-

1 ' 1

verleningsbemoeienissen 49 36 1
fysieke toestand' 8 6 3
psychische toestand 14 10 .3
alcohol en drugs 13 , 9 1
gezinssit. en eventuele
vroegere gezinssituatie
sociale situatie,
school, werk
materiële situatie
samenvatting en
conclusie

-3
6'
7

17

2
4
5

12

5
12

8
14

.abs.
abs.

100%)

45 33 •64 47 27 19 137

57 42 . 37 27" 23 17 137

1. 3 2 77 56 5 4 2 1 137 .
.2 26 .19 93, 68 7 -5 0- •0 137
2 14 10 65 47 29 ' 21 12. 9 137
1 30 22 . 87 64 ' 5 '4 1 1 137

•9
6

10

3. 2 69
11 8 89
9 7. 94

11 8 . 88

50 31 23 26 19- 137
65 . 16 12 • .3 2 137
69 19- 14 0 0 137
64 ' 5 4 2 1 937

37 27 73. 53 26 19 137

totaal in % 9 , 4 .7' 53 19

l). Indien een onderwerp niet ineen 'kopje' van het rapport zelf wordt vermeld, maar in de inhouds-
opgave wel wordt verwezen naar een ander onderwerp. Het is ook van toepassing op een onderwerp
dat in een 'kopje' van het rapport is vermeld, maar in combinatie met een ander onderwerp. De hoe-
veelheid geschreven tekst werd bij gecombineerde onderwerpen volledig aan. het eerst te behande-
len onderwerp toegerekend.
2) , B.v.: 'niet van toepassing'; 'geen bijzonderheden'; 'geen problemen'; 'goed'.

8
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Bijlage 8: Literatuurlijst W.O.D.C.
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WODC

WODC
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Haaren, Th. van. Voorlichting aan de rechtbank. Maandblad voor be-
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classering, 50e jrg., nr. 2, februari 1971, blz. 29-33.
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van voorlichtingsrapporten. Groningen, Criminologisch instituut van WODC
de rijksuniversiteit te Groningen, 1972, 77 blz. Ra 2009

Feen, A. van der. Breda laat het er niet bij zitten. Proces, 51e jrg., nr.
6, juni 1972, blz. 125-128. WODC

Scholten, Th. W. Onderzoek voorlichtingsrapportage; project Amster-
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1972, blz. 38-40. WODC
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Hoftijzer, H., J. Weeterings en A. Poelen. Maatschappelijke hulpverle-
ning tegen de achtergrond van de strafrechtspleging. Breda, 1972.46 . WODC
blz. Ra 1020
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Verslag van de werkzaamheden van de werkgroep reclasseringscon-
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tijdschrift voor criminologie, 14e jrg., nr: 5, oktober 1972, blz. 225-232.. WODC

Bemmelen, J. M. van. Strafrechtspleging en reclassering. Neder-
landsjuristenblad, 48ejrg.,nr.37,3november 1973,blz. 1172-1177. WODC

Eerten, G. van., H. Hooghoff, en J. Munzebrock. Onderzochten onder-
zocht; een follow-up-onderzoek van 34 personen over wie in het kader
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derzoek, dl. 3 conclusies en suggesties, dl. 4 de case-beschrijvingen. Ra 1171

Jong, J. de., en S. Nieborg: De'verhouding van de reclassering tot de
justitie. Groningen, Criminologisch instituut Rijksuniversiteit, 1973. WODC
85 blz., Ra 1157
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