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Voorwoord

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat door het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie is
gedaan naar het functioneren van de reclasseringsvroeghulp. Het onderzoek
was in drie fasen opgezet. Over de eerste twee fasen is reeds gerapporteerd.
Dit rapport gaat over de derde fase en is tevens het eindrapport van het onder-
zoek. Dit onderzoek .is intensief begeleid door een werkgroep met vertegen-
woordigers vanuit de reclasseringsinstellingen en vanuit het ministerie. Zon-
der de bereidwillige medewerking van de kant van de inverzekeringsgestel-
den, de politie en de reclassering was dit onderzoek niet mogelijk. Op deze
plaats willen we dan ook allen, inverzekeringsgestelden, politiefunctionaris-
sen en reclasseringsmedewerkers, die in Den Haag, Dordrecht, Gorinchem,
Middelburg, Goes en Vlissingen bij het onderzoek betrokken waren, zeer har-
telijk danken. In het bijzonder willen we W.C. Brand, A. v.d. Buuse, P.J.
Linckens, J. Overwater en A. Roovers vermelden die een belangrijke bijdrage
hebben geleverd bij het verzamelen van de onderzoekgegevens. Ook willen we
T. Reckers en B. de Bruin danken voor de verzorging van het typoscript van het
rapport.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In 1973 werd de regeling van de voorlopige hechtenis ingrijpend gewijzigd. De-
ze wetswijziging (op 26 oktober 1973; Staatsblad 509, inwerkingtreding op 1 ja-
nuari 1974) beoogde vooral de voorlopige hechtenis terug te dringen, hetgeen
men langs de volgende wegen heeft willen bereiken:

1. de gevallen waarin en de gronden waarop voorlopige hechtenis kan wor-
den toegepast zijn herformuleerd en gedetailleerd; tevens zijn de moti-
veringseisen die aan de bevelen tot voorlopige hechtenis worden
gesteld, verzwaard;

2. de mogelijkheden om te komen tot een schorsing van de voorlopige
hechtenis zijn enigszins uitgebreid;

3. aan de duur van de voorlopige hechtenis zijn beperkingen gesteld in die
zin dat voortaan de verdachte binnen een bepaalde termijn op de open-
bare zitting terecht moet staan;

4. tenslotte is de regeling van de rechtsbijstand voor de periode vooraf-
gaand aan de voorlopige hechtenis verbeterd en is de mogelijkheid van
reclasseringsbijstand in diezelfde periode ingevoerd.

Alleen de bepalingen inzake de reclasseringsbijstand waren niet opgenomen
in het wetsontwerp dat de Minister van Justitie aan de Staten-Generaal aan-
bood. Ook in de langdurige en grondige voorbereidingen van de wetswijziging
zijn deze bepalingen niet te berde gebracht. Dat de reclasseringsbijstand toch
zijn intrede deed op 1 januari 1974 was een gevolg van het feit dat de Tweede
Kamer twee amendementen van Kamerlid Roethof aannam. Aan art. 59 van
het Wetboek van Strafvordering werd lid 5 toegevoegd, inhoudende dat de se-
cretaris van de reclasseringsraad onverwijld op de hoogte gesteld dient te
worden van iedere inverzekeringstelling van strafrechtelijk meerderjarige ver-
dachten. Lid 4 van artikel 62 bepaalt dat de officier van justitie, alvorens hij
een vordering tot bewaring doet, kennis moet nemen van het rapport dat naar
aanleiding van de bedoelde mededeling in art. 59.5 Sv opgesteld kan zijn. Door
het aannemen van deze amendementen werd de wettelijke basis gelegd voor
een reeds bestaande ontwikkeling die erop gericht was het contact van de ver-
dachte met de reclassering te verleggen naar een vroeger stadium in de pro-
cesgang dan voorheen gebruikelijk was. Het hulpaanbod van de reclassering
aan de inverzekeringgestelde verdachten, alsmede de activiteiten die uit dit
hulpaanbod voortvloeien, werden meer en meer aangeduid met de term 'vroeg-
hulp'. De term vroeghulprapportage raakte in zwang voor de snelle informatie-
verschaffing ex art. 62.4 Sv door de reclassering aan de officier van justitie.

De toevoeging van de genoemde artikelen kwam min of meer als een verras-
sing. De amendementen waren ingediend zonder dat de directie TBR en Re-
classering van het Ministerie van Justitie en de Vereniging van Reclasserings
Instellingen (verder VvRI) erin betrokken waren. Daardoor ontbrak een goede
voorbereiding op het in praktijk brengen van de twee wetsartikelen.
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Enige tijd na het van kracht worden van de wetswijzigingen groeide de be-
hoefte om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het land rondom de
vroeghulp. Centrale vragen waren: de mate waarin de vroeghulp in de verschil-
lende arrondissementen ter hand genomen was; de procedures die daarbij wa-
ren gehanteerd; en de mate waarin in de huidige praktijk de doelstellingen van
de vroeghulp werd gerealiseerd. Dit leidde ertoe dat het Ministerie en de
VvRI besloten een gezamenlijke commissie, de Adviescommissie Vroeghulp,
in te stellen, die als opdracht kreeg de bestudering van de beleidsmatige en
inhoudelijke aspecten van de vroeghulp en het op grond hiervan doen van be-
leidsaanbevelingen aan beide opdrachtgevers. Tevens werd aan het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie
van Justitie een opdracht gegeven tot een onderzoek naar het functioneren
van de vroeghulp. De Adviescommissie bracht in 1977 haar rapport uit (Rap-
port Adviescommissie Vroeghulp, VVRI, 's-Hertogenbosch, 1979). Algemeen
wordt ingestemd met de volgende doelstellingen van de vroeghulp, welke ook
terug te vinden zijn in het rapport van de Adviescommissie en in Nuijten-
Edelbroek en Tigges (1979):

1. bijdrage leveren aan de beslissing over de voorlopige hechtenis;

2. verlenen van steun aan de verdachte inzake directe problemen;

3. het starten van een hulpverleningsproces.

Het door het WODC te verrichten onderzoek zou een beeld moeten geven van
de wijze waarop de vroeghulp in de huidige praktijk verloopt en welke knelpun-
ten zich daarbij voordoen en zou derhalve een bijdrage kunnen leveren aan de
beleidsvorming rondom de verdere ontwikkeling van de vroeghulp.

1.2 De verschillende fasen van het onderzoek
Het onderzoek is in drie fasen uiteengelegd.

De eerste fase had betrekking op de wijze waarop de vroeghulp in de ver-
schillende arrondissementen is georganiseerd. Het onderzoek bestond uit
een schriftelijke enquête onder de secretarissen van de reclasseringsraden.

In de tweede fase werd nagegaan welke opvattingen over en ervaringen met
reclasseringsvroeghulp bestonden bij reclasseringsmedewerkers, leden van
de rechterlijke macht en politiefunctionarissen.

Interimrapporten over de resultaten van de eerste en tweede fase werden
reeds gepubliceerd (Tigges, 1978 en 1981).

In de derde en tevens laatste fase, waarover in dit rapport verslag wordt ge-
daan, is nagegaan hoe de vroeghulp in de praktijk verloopt. Bestudeerd is wel-
ke inhoud het vroeghulpcontact heeft gekregen en in welke mate de bovenge-
noemde drie doelstellingen bereikt worden.
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2 Het onderzoek naar de praktijk van de
vroeghulp

2.1 Probleemstelling
In de tweede fase van het onderzoek zijn de doelstellingen van de vroeghulp in
algemene zin belicht vanuit de opvattingen van reclasseringsmedewerkers, le-
den van de rechterlijke macht en politiefunctionarissen over het belang van de
vroeghulp en vanuit hun ervaringen met de vroeghulp. Het doel van de derde
fase is om na te gaan hoe de vroeghulp in de praktijk verloopt door ook de in-
verzekeringgestelden daarin te betrekken. Wat is de inhoud van de vroeghulp
en wat vinden de inverzekeringgestelden ervan? En wat gebeurt er binnen het
kader van hulpverlening ná de vroeghulp? Heeft er vroeghulprapportage
plaatsgevonden, en zo ja, voor welke inverzekeringgestelden en met welk re-
sultaat?

2.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

2.2.1 Algemeen
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is de derde fase van het onderzoek
in drie delen opgezet. De inverzekeringgestelde zal veelal zelf geen antwoord
kunnen geven op de vraag of vroeghulp en vroeghulprapportage van invloed
zijn geweest op de inbewaringstelling. In mindere mate geldt dit ook voor het
in gang zetten van een hulpverleningsrelatie. Hem is dan ook vooral gevraagd
naar de activiteiten die de reclassering voor hem heeft verricht. Sloten deze
aan op zijn problemen; is er een positief resultaat behaald? In een onderzoek
onder inverzekeringgestelden staat de beantwoording van de doelstelling van
de directe hulpverlening centraal. Gegevens over de twee andere doelstellin-
gen zijn verzameld bij reclasseringsmedewerkers en reclasseringsraden.
Puntsgewijs omvatte het onderzoek:

1. het mondeling interviewen van inverzekeringgestelden; par. 2.2.2

2. het mondeling interviewen van reclasseringsmedewerkers, en wel al-
leen diegenen wier inverzekeringgestelden voorgeleid waren. De reden
hiervan was dat deze interviews vooral gericht waren op de vroeghulp-
rapportage. Deze komt alleen dan in het vizier als de inverzekering-
gestelde wordt voorgeleid; par. 2.2.3

3. het verzamelen van gegevens bij reclasseringsteams (via schriftelijke
vragenformulieren) en bij reclasseringsraden; par. 2.2.4.

Het onderzoek heeft de inhoud van en het vervolg op de vroeghulp als onder-
werp. Om die reden zijn personen die inverzekering zijn gesteld en geen vroeg-
hulp hebben gekregen, niet in het onderzoek betrokken. (Eerder onderzoek
heeft aangetoond dat vooral organisatorische factoren zullen leiden tot het
ontbreken van een vroeghulpgesprek zoals het ontbreken van een weekend-
dienst en het tijdsverloop tussen inverzekeringstelling en melding aan de re-
classeringsraad; zie ook Tigges en Nuijten-Edelbroek, 1979). Alleen met ver-
dachten die vroeghulp hebben gehad is een mondeling interview gehouden.

Het onderzoek is vooral vanwege praktische uitvoerbaarheid beperkt tot en-
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kele arrondissementen. Bij de keuze daarvan hebben de volgende overwegin-
gen een rol gespeeld.

a. Gekozen is voor arrondissementen met een hoog percentage vroeghulp-
contacten. Verwacht mag worden dat de reclassering daar vertrouwd is
geraakt met het verschijnsel van de vroeghulp en zich een bepaald
beeld heeft gevormd van de mogelijkheden en beperkingen, hetgeen zijn
neerslag zal vinden in datgene wat zij kan doen. Op deze wijze kan een
indruk gekregen worden van de mogelijkheden en onmogelijkheden van
de vroeghulp als zodanig.

b. De arrondissementen met een hoog vroeghulppercentage kunnen nog
van elkaar onderscheiden worden naar de aard van het gehanteerde pi-
ketsysteem. Extremen in het piketsysteem zijn het vaste piket en het
wisselend piket. Bij het vaste piket wordt vroeghulp verleend door re-
classeringsmedewerkers die vrijgesteld zijn van overige reclasserings-
activiteiten en die uitsluitend vroeghulp verrichten en daarin na enige
tijd een ruime ervaring opgedaan zullen hebben. Bij het wisselend piket
verzorgen alle maatschappelijke werkers in een bepaalde regio bij toer-
beurt de vroeghulp. Wanneer zich verschillen voordoen in de aard van de
vroeghulp tengevolge van de organisatievorm, zullen deze het duide-
lijkst naar voren komen bij de extremé vormen.

Op grond van genoemde twee punten werd het onderzoek gehouden in de stad
Den Haag als enige representant van het vaste piketsysteem en in de arron-
dissementen Dordrecht en Middelburg als representanten van het wisselende
piket. Voor Dordrecht en Middelburg is gekozen vanwege de, in vergelijking
met Leeuwarden en Almelo (waar evenals in Breda ook het systeem van het
wisselend piket bestaat) kleine geografische afstand tot de locatie van het on-
derzoekcentrum (Den Haag). Breda viel af omdat daar reeds een uitvoerig
vroeghulponderzoek verricht was en nog gaande was (Rombouts, 1978). Van-
uit praktische overwegingen is voorts besloten alleen in die plaatsen verdach-
ten te interviewen, waar een betrekkelijk groot gedeelte van alle inverzeke-
ringstellingen in het arrondissement plaatsvindt. Dit waren de steden: Den
Haag, Dordrecht, Gorinchem, Middelburg, Vlissingen en Goes. De keuze voor
deze steden c.q. voor deze drie arrondissementen kan gevolgen hebben voor
de representativiteit van het onderzoek ten opzichte van alle 19 arrondisse-
menten. Of dit inderdaad gevolgen heeft is niet bekend. Afgezien daarvan kan
niet aangegeven worden aan de hand van welke maatstaven vastgesteld moet
worden of er sprake is van een eventuele verstoring van de representativiteit.
Wel is het zo dat de wijze waarop het vroeghulpteam in Den Haag de vroeg-
hulp heeft vorm gegeven waarschijnlijk verschilt van de vroeghulp in andere
gemeenten; o.a. vanwege het feit dat vroeghulp zowel op het politiebureau als
op het paleis van justitie geboden wordt. Afgaande op de vroeghulppercenta-
ges van de andere gemeenten van onderzoek is de vroeghulp aldaar in elk ge-
val redelijk tot goed van de grond gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de
inhoud van de vroeghulp sterk verschilt van de vroeghulp elders in het land. De
onderzoekresultaten zullen op voorhand niet specifiek alléén op de gekozen
gemeenten betrekking hebben doch een algemenere reikwijdte hebben.

2.2.2 Het onderzoek onder de verdachten
Het lag in de bedoeling met alle verdachten die gedurende een bepaalde peri-
ode in de genoemde gemeenten in verzekering werden gesteld en op het poli-
tiebureau vroeghulp hadden gehad, een gesprek te voeren. Dit gesprek zou mi-
nimaal twee dagen na het vroeghulpcontact plaats hebben moeten vinden;
vanwege de wenselijkheid dat er enige tijd verstreken zou zijn tussen het mo-
ment van het vroeghulpgesprek en het moment van het mondelinge interview.
.De vroeghelper moet immers in de gelegenheid zijn geweest om op grond van
het vroeghulpgesprek bepaalde activiteiten te ontplooien en de verdachte
moet de kans hebben gehad daarvan de resultaten te zien.
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In de loop van het onderzoek bleek dat aan de termijn van twee dagen niet
vastgehouden kon worden. Een groot deel van de verdachten zou dan namelijk
tussen het vroeghulpgesprek en het interview reeds in vrijheid gesteld zijn.
Ondanks intensieve inspanningen van de interviewers was het erg moeilijk na
vrijlating van dé verdachte met hem in contact te komen. Van sommige ver-
dachten ontbrak een vast adres; andere verdachten bleken op het opgegeven
adres herhaaldelijk niet aanwezig te zijn. Ook was bij enkele verdachten de op
het politiebureau getoonde bereidheid om aan het onderzoek deel te nemen
na vrijlating verminderd of afwezig. Om toch nogzoveel mogelijk interviews te
realiseren is de termijn van twee dagen verkort tot één dag. Het gevolg hiervan
is wel dat de vragen over de realisatie van de toezeggingen van de vroeghelper
aan de verdachten sterk aan belang hebben ingeboet.

Bij het verzoek om medewerking aan de verdachten voor het interview is ten-
einde de privacy te waarborgen de volgende procedure gevolgd. Direct na het
vroeghulpgesprek reikte de betrokken rechercheur of wachtcommandant aan
de verdachte een brief uit waarin de bedoeling van het onderzoek uiteen werd
gezet en de medewerking van de verdachte gevraagd werd. Indien de verdach-
te mee wilde werken, kon hij een ingesloten groene kaart invullen. Indien hij
niet mee wilde werken, vulde hij een rode kaart in. Deze kaarten werden in een
gesloten enveloppe gedaan die gericht was aan de interviewer. Deze envelop-
pe werd door genoemde functionarissen opgehaald. Vervolgens werd door de
interviewer bij de politie geïnformeerd of er enveloppen voor hem waren.

Al kort na de start van het onderzoek bleek dat bij een controle aan de hand
van de administraties van de reclasseringsraden van lang niet alle vroeghulp-
contacten een rode of groene kaart aanwezig was. Factoren die een rol
gespeeld kunnen hebben zijn o.a.: de korte duur van de inverzekeringstelling
(de verdachte was al weer in vrijheid voordat men eraan dacht zijn medewer-
king voor het onderzoek te vragen); de nationaliteit van de verdachte (besloten
was om het interview te beperken tot die buitenlanders die redelijk de Neder-
landse taal beheersten, dit om een interviewgesprek mogelijk te doen zijn);
het door de politie gepercipieerde geringe nut voor c.q. de gepercipieerde ge-
ringe bereidheid van de verdachte om aan het onderzoek mee te doen.
Gesprekken hierover met politiefunctionarissen gaven weinig verbetering.

Het bleek voor de onderzoekers niet mogelijk de procedure van de materi-
aalverzameling zodanig te laten verlopen dat van alle verdachten een rode of
groene kaart aanwezig was.

Voorts gaven niet alle verdachten toestemming om aan het onderzoek mee
te doen; zij hebben een rode kaart ingevuld. Tenslotte was het niet mogelijk
om alle verdachten te bereiken, die toestemming hadden gegeven voor een
mondeling interview.

Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat de materiaalverza-
meling, in het bijzonder de realisatie van een redelijk aantal interviews, moei-
zaam is verlopen. Gestreefd werd naar het afnemen van ca. 200 interviews, ten-
einde statistische bewerkingen te kunnen uitvoeren en betrouwbare conclu-
sies te kunnen trekken over samenhangen tussen allerlei relevante kenmer-
ken. Ook zouden beide piketsystemen ongeveer in gelijke mate vertegenwoor-
digd moeten zijn.

Door de problemen die zich voordeden bij het realiseren van een voldoende
aantal interviews vergde de periode van materiaalverzameling ongeveer een
half jaar, van medio oktober 1979 tot eind maart 1980. Aan het einde van deze
periode waren 166 interviews gerealiseerd. Alhoewel het streefgetal nog niet
bereikt was, werd besloten het interviewen af te sluiten; niet alleen om de ana-
lyse te kunnen beginnen, doch ook vanuit praktische overwegingen zoals een
vergrote kans op interviewmoeheid en de langdurige belasting die het onder-
zoek voor de politie opleverde. Voor nadere gegevens over de response en de
representativiteit wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

De vragenlijst voor het interview met de inverzekeringgestelden is getest on-
der 10 in Utrecht inverzekeringgestelde verdachten die vroeghulp hadden ge-
kregen. Met het oog op de vergelijkbaarheid van de interviewgegevens werd
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gestreefd naar een gestructureerde vragenlijst, met een standaardlijst en een
min of meer vaste volgorde van vragen. De antwoordmogelijkheden waren
lang niet altijd vooraf gestructureerd; de variëteit van denkbare problemen en
oplossingen maakte dit niet mogelijk. (Dit bracht met zich mee dat er aan de
hand van een uitgebreid kodeboek een zeer nauwgezette kodering moest
plaatsvinden.) Na de proefinterviews is de definitieve vragenlijst opgesteld.
Daarin kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

a. waaruit heeft de vroeghulp bestaan; hoe lang heeft het gesprek ge-
duurd; welke vragen en problemen heeft de inverzekeringgestelde naar
voren gebracht; hoe heeft de reclasseringsmedewerker op deze vragen
gereageerd; heeft hij oplossingen voor deze problemen aangedragen;
welke onderwerpen heeft de reclasseringsmedewerker ter sprake ge-
bracht; heeft hij concrete werkzaamheden verricht en zo ja, welke.
Naast de activiteiten door de reclasseringsmedewerker is ook aandacht
besteed aan de activiteiten die door de politie en de advocaat verricht
zijn m.b.t. problemen of vragen van de zijde van de inverzekeringgestelde.

b. wordt de vroeghulp gewaardeerd; heeft de inverzekeringgestelde de
vroeghulp gewaardeerd; zo ja, waarom; zo nee, waarom niet;

c. zijn er bepaalde afspraken gemaakt; zo ja, wat waren dit voor afspraken;

d. heeft er vroeghulprapportage plaatsgehad; is de inverzekeringgestelde
op de hoogte van het feit dat de reclassering een vroeghulprapport zal
uitbrengen, respectievelijk heeft uitgebracht; was de inverzekering-
gestelde ingeval van mondelinge rapportage daarbij aanwezig; kende
hij de inhoud van de vroeghulprapportage;

e. vragen over persoons- en achtergrondkenmerken van de verdachte, zo-
als leeftijd, burgerlijke staat, woon- en werksituatie.

2.2.3 De interviews met reclasseringsmedewerkers
Het doel van dit onderdeel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in
aard en omvang van de vroeghulprapportage. Daarom zijn alleen met die
maatschappelijk werkers gesprekken gevoerd van wie hun geïnterviewde
vroeghulpcliënten voorgeleid. waren aan de officier van justitie en eventueel
aan de rechter-commissaris. Gekozen is ook hier voor een min of meer
gestructureerde vragenlijst, teneinde te bereiken dat zoveel mogelijk dezelfde
vragen aan de geïnterviewde medewerkers gesteld zijn. De vragen waren ook
hier meestal open-ended; dat wil zeggen dat de antwoordmogelijkheden voor-
af niet in de vragenlijst aangegeven waren. Aan de reclasseringsmedewerkers
werd gevraagd naar:

- de vorm van de vroeghulprapportage (mondeling/schriftelijk); initiatief
hiertoe;

- de inhoud van het mondelinge contact c.q. de inhoud van de schriftelij-
ke rapportage;

- de mogelijke effecten van de rapportage, met name of schorsing van de
voorlopige hechtenis was overwogen of voorgesteld; en vanuit welke
overwegingen.

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om te informeren naar de vi-
sie van de maatschappelijk werker op de problemen van de verdachte en naar
datgene dat de maatschappelijk werker voor hem gedaan had. Dit was met na-
me van belang omdat de interviews met de verdachten veelal te kort na het
vroeghulpcontact plaatsvonden om nog van hen te vernemen wat de maat-
schappelijk werker voor activiteiten hierna had ontplooid.
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Het spreekt vanzelf dat alleen met die maatschappelijk werkers een gesprek
heeft plaatsgevonden, wier cliënten schriftelijk toestemming hadden gegeven
om aan het onderzoek mee te willen doen.

In totaal zijn voor 83 inverzekeringgestelde verdachten de maatschappelijk
werkers geïnterviewd.

2.2.4 Het verzamelen van gegevens bij de reclasseringsteams en de reclasserings-
raden
Het doel van dit onderdeel van het onderzoek was tweeledig. Enerzijds moest
het gegevens opleveren over de voortzetting van reclasseringscontacten na
de vroeghulp. Anderzijds moest nagegaan worden of de geïnterviewde ver-
dachten representatief zijn voor de verdachten die ook vroeghulp hebben ge-
had maar niet geïnterviewd zijn. De gegevens hiertoe zijn verkregen zowel uit
korte vragenlijsten die voor alle personen die in de onderzoekperiode vroeg-
hulp hebben gehad verzonden zijn aan de diverse teams, als uit de administra-
tie van de reclasseringsraden.
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3 Response van de inverzekering-
gestelden

3.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is reeds aangegeven dat niet alle inverzekering-
gestelden na het vroeghulpcontact hierover geïnterviewd konden worden.

Op verschillende manieren is er een uitval opgetreden. Deze zijn:

1. Er was geen (rode of groene) kaart aanwezig van de verdachte met al
dan niet toestemming om aan het onderzoek mee te willen doen;

2. Er was een rode kaart ingevuld, dus geen toestemming tot medewer-
king;

3. Er was geen interview gerealiseerd met een persoon die daarvoor wel
toestemming had gegeven.

Een gevolg zou kunnen zijn dat het onderzoek, voor wat betreft de inhoud en
de waardering van het vroeghulpcontact, slechts betrekking heeft op een se-
lecte groep van personen. Uitkomsten uit dat deel van het onderzoek hebben
dan wellicht geen meer algemene, generaliserende waarde voor het vroeg-
hulpcontact als zodanig.

Het is dan ook van belang na te gaan of de groep van personen met wie een
interview is gehouden de totale groep van personen met een vroeghulpcon-
tact representeert, en zo neen, waar dan de verschilpunten liggen. In de vol-
gende paragrafen wordt hierop nader ingegaan.

3.2 Omvang van de response
Bij het afsluiten van de onderzoekperiode hadden 505 personen vroeghulp ge-
kregen, dit is iets meer dan de helft van het aantal personen dat in de onder-
zoekperiode inverzekering was gesteld. Daarbij ging het in 22 gevallen om een
persoon die in deze periode al eerder in verzekering was gesteld.

Om enige indruk te geven van de drie selecties zoals genoemd in par. 3.1,
wordt een grafische weergave gegeven.

vroeghulp
(n = 483)

100%

onderzoekkaart
(n = 254)

groene onderzoekkaart
(n = 201)

mondeling interview
(n = 166)

53%

42%

34%

Van de helft van de vroeghulpcontacten is een rode of groene onderzoekkaart
aanwezig; het overgrote merendeel een groene, dus medewerking aan het on-
derzoek. Van deze 201 personen konden er uiteindelijk 166 geïnterviewd wor-
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den. De percentages in de grafiek zijn gebaseerd op het aantal personen dat
in de onderzoekperiode éénmaal in verzekering is gesteld.

3.3 Representativiteit van de response
Om na te gaan of de geïnterviewde personen representatief zijn voor alle per-
sonen die vroeghulp hebben ontvangen ten aanzien van een aantal relevante
kenmerken zijn vergelijkingen gemaakt tussen de geinterviewden, de
response-groep (166) en de niet-geïnterviewden, de non-response-groep (339).
De gegevens daarvoor zijn afkomstig uit de korte vragenlijsten die aan de re-
classeringsteams verzonden zijn en uit de administratie van de reclasserings-
raden in de drie arrondissementen van onderzoek.

Vier soorten gegevens zijn vergeleken:

a. persoonskenmerken: leeftijd, geboorteland;

b. voorgeleiding; hoewel het voor de hand ligt om ook het gegeven van het
delict in de analyse te betrekken, is hiervan afgezien vanwege de sterke
samenhang tussen aard (d.w.z. ernst) van het delict en voorgeleiding;

c. bekendheid met reclassering, noodzaak van hulpverlening: reeds eerder
een voorlichtingsrapport uitgebracht, een voorlichtingsrapport aange-
vraagd, voortzetting van de hulpverlening ná de vroeghulpcontact(en);

d. organisatie van de vroeghulp: het wisselende piketsysteem tegenover
het vaste piketsysteem, de periode van het begin van de inverzeke-
ringstelling tot het vroeghulpbezoek.

Met behulp van tabellaire analyses (zie o.a. tabel 3.1) en een HOMALS-analyse
zijn vergelijkingen gemaakt. De resultaten van HOMALS zijn weergegeven in
figuur 1.

Het basisidee van HOMALS (Homogeneous Alternating Least Squares) is
dat de categorieën (de antwoordmogelijkheden) van een variabele als afzon-
derlijke gegevens worden gehanteerd. Er worden a priori geen restricties
gesteld aan het meetniveau van de variabelen of aan de vorm van de verdeling.
Vanuit de antwoorden van de respondenten over een aantal variabelen, dit is
vanuit de antwoordpatronen, probeert de HOMALS-techniek homogene groe-
pen in deze antwoordpatronen te vinden. Iedere antwoordcategorie van een
variabele wordt daarbij weergegeven als een punt in een ruimte. Punten van
categorieën van verschillende variabelen die dezelfde respondent 'bevatten'
(categorieën waarop dezelfde respondent gescoord heeft) liggen dichtbij el-
kaar in deze ruimte; punten van categorieën die verschillende respondenten
bevatten liggen ver van elkaar. Wanneer over een aantal variabelen de
categorie-punten dichtbij elkaar liggen, bevatten deze punten dezelfde
respondenten en vormen deze categorieën een homogene groep van respon-
denten. Hoe dichter de categorie-punten bij elkaar liggen, des te vaker betreft
het dezelfde respondenten en des te sterker is de samenhang.

Voor een uitvoerige beschrijving van de theorie en de geometrische repre-
sentatie wordt verwezen naar Albert Gifi (1980) en naar de interne WODC-
notitie van E.G.M. Nuijten-Edelbroek (1980).

In principe kan in n dimensies.(= het aantal items dat in de analyse is opge-
nomen) nagegaan worden hoe de score is van de items op elke dimensie (ver-
gelijkbaar met de factormatrix bij factoranalyse). In de praktijk wordt vaak
volstaan met de eerste twee dimensies. De eerste dimensie geeft de 'beste'
representatie, de tweede dimensie de 'beste' representatie voorzover nog niet
weergegeven op de eerste dimensie en zo verder. Bovendien is slechts een
ruimtelijke representatie in twee dimensies op papier goed aanschouwelijk te
maken. Uit figuur 4.1 blijkt dat er twee hoofdgroepen bestaan.
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De eerste groep bestaat relatief meer uit personen:

1. voor wie nog niet eerder een voorlichtingsrapport was uitgebracht (en
die dus vermoedelijk nog niet zó bekend waren bij de reclassering, of
vermoedelijk nog minder delicten hadden gepleegd);

2. die niet voorgeleid waren;
3. voor wie géén voorlichtingsrapport is aangevraagd;
4. met wie de contacten met de reclassering ná de vroeghulp niet zijn voort-

gezet.

De tweede groep bestaat relatief meer uit personen:

1. voor wie wel eerder een voorlichtingsrapport was uitgebracht;
2. die waren voorgeleid;
3. voor wie wel een voorlichtingsrapport is aangevraagd;
4. met wie de contacten ná de vroeghulp zijn voortgezet.

De response-groep bestaat relatief sterk uit personen uit deze tweede groep.
Leeftijd en geboorteland gaven verschillen te zien. In Den Haag werden

meer Surinamers en Antillianen in verzekering gesteld, die meestal ook wat
jonger waren.

Tabel 3.1 Enkele gegevens over response en non-response

response* non-response'

arrondissement:
Den Haag 57% (95) 60% (202)
Dordrecht 19% (32) 31% (105)
Middelburg 24% (39) 9% (32)

voorgeleiding:
niet 43% (72) 57% (187)
wel 57% (94) 43% (140)

aanvrage voorl.
rapport:
niet 42% (70) 59% (200)
wel 58%(g5) 41% (139)

verder contact:
niet 27% (37) 45% (129)
alléén vroeghulp 9% (13) 11% (30)
verder contact 64% (88) 44% (127)

geboorteland:
Nederland 69% (114) 72% (245)
Suriname/Antillen 25% (41) 14% (47)
overig" 6% (11) 14% (47)

vroeghulp na i.v.s.:
op dezelfde dag 30% (49) 29% (96)
één dag later 52% (86) 56% (190)
twee dagen of langer 18% (31) 15% (51)

eerder voorl. rapport:
niet 62% (103) 69% (232)
wel 38% (63) 31% (106)

de aantallen tellen niet altijd op tot 166 (response) of 339 (non-response)

") voor een groot deel vielen deze buiten het onderzoek vanwege taalproblemen
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Figuur 4.1 Response en non-response vergeleken op een aantal kenmerken

7 • vroeghulp
op dezelfde
dag

• Dordrecht)
Middelburg

voorlichtingsrapport
aangevraagd

•

overig geboorteland
•

/
/

I°

• response

•

eerder

• contact ná de
vroeghulp

Nederland

/ • geen eerder
• voorlichtingsrapport

geen •
• voorgeleiding non-response

geen verder
• contact

•
geen voorlichtingsrapport
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Den Haag

• voorgeleiding

voorlichtingsrapport

vroeghulp na
een dag

•
• vroeghulp na
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meer
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Conclusie van figuur 4.1 en tabel 3.1 is dat de response-groep meer bestaat uit
personen die voorgeleid zijn, die reeds eerder bij de reclassering bekend wa-
ren en met wie de contacten na de vroeghulp, mede vanwege de aanvrage van
een voorlichtingscontact, zijn voortgezet. De response-groep vormt dus geen
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afspiegeling van alle vroeghulpbezoeken. Afzonderlijk voor de arrondissemen-
ten geldt dat uit Den Haag relatief minder personen geïnterviewd zijn die niet
zijn voorgeleid en met wie er geen verdere contacten zijn geweest dan uit Dor-
drecht of Middelburg.

Dit hangt samen met het feit dat er vooral in Den Haag meer tijd overheen
gaat tussen de inverzekeringsstelling en het vroeghulpbezoek.

Wat betekent deze uitkomst voor het doel van het onderzoek, namelijk de
beantwoording van de vraag in welke mate de vroeghulp haar doelstellingen
realiseert?

Ten aanzien van de doelstelling 'vroeghulprapportage' geldt dat de
response-groep relatief meer personen bevat voor wie deze doelstelling rele-
vant is, namelijk die personen die voorgeleid worden. In,de totale populatie
van personen die vroeghulp krijgen, bevinden zich relatief minder personen
die voorgeleid zijn en over wie gerapporteerd wordt. Dit hoeft evenwel geen
belemmering te vormen voor de vraag naar de effecten van de vroeghulprap-
portage: integendeel, het onderzoek bevat wat meer gevallen voor wie de ef-
fecten vastgesteld kunnen worden. Uit figuur 1 blijkt een sterke samenhang
tussen voorlichtingsrapportage en verdere hulpverlening. Wanneer het inder-
daad zo is dat verdere hulpverlening vooral langs deze weg tot stand komt
(hetgeen in hoofdstuk 8 en 9 nader besproken zal worden) betekent dit dat de
response-groep relatief meer personen bevat voor wie de doelstelling 'voort-
zetting hulpverlening' gerealiseerd wordt. Het percentage voortgezette con-
tacten geeft dan a.h.w. een te optimistisch beeld over alle vroeghulpcontac-
ten. Dit betekent dat de realisatie van deze doelstelling afgemeten moet wor-
den over alle vroeghulpcontacten en niet alleen over de response-groep. In
hoofdstuk 8 wordt dit ook gedaan.

In de response-groep zitten relatief meer personen die langer inverzekering
zijn gesteld en voor wie het langer duurde voordat de vroeghelper hen op het
politiebureau kwam opzoeken. Het feit dat zij langer vastzaten, maakte vervol-
gens de kans op realisatie van een mondeling interview groter. De personen in
de response-groep zullen door de lange duur van de inverzekeringstelling ver-
moedelijk meer en ernstigere problemen ervaren. Zowel problemen die onmid-
dellijk voortvloeien uit de vrijheidsbeneming, zoals de noodzaak om de partner
in te lichten, de behoefte aan kleren, als meer emotionele problemen die sa-
menhangen met een langer verblijf in een cel, zoals zorgen om de relatie met
of de situatie van de thuisgenoten. Hierdoor zal de behoefte aan steun bij de-
ze problemen van de zijde van de reclassering wellicht groter zijn dan bij de
non-response-groep. Dit betekent dat de response-groep t.a.v. dit punt moge-
lijkerwijs niet geheel representatief is. Dit staat echter het trekken van conclu-
sies over de doelstelling 'steun inzake acute problemen' geenszins in de weg;
integendeel, juist door de opgetreden selectie komt de behoefte aan hulp van
de reclassering scherper naar voren.
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4 Algemene gegevens over de inver-
zekeringgestelden en over de
organisatie van de vroeghulp

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal in het kort besproken worden wat voor personen in de on-
derzoekperiode een vroeghulpcontact hebben gehad. Voor een deel zijn deze
gegevens reeds in hoofdstuk 3 aan de orde geweest bij het vergelijken van de
response-groep met de non-response-groep. Waar mogelijk zullen eerst over
alle inverzekeringgestelden die vroeghulp hebben gehad enkele gegevens ver-
meld worden, zowel over de persoon van de verdachte (leeftijd, geboorteland,
gepleegde strafbare feit, voorgeleiding, inbewaringstelling en contacten met
de reclassering) alsook over de organisatie van de vroeghulp gemeten naar
het moment waarop de vroeghulp geboden wordt. Specifiek ten aanzien van
de response-groep zal nog ingegaan worden op de woon- en werksituatie en
de burgerlijke staat.

4.2 Persoonskenmerken
Onbekend is hoeveel vrouwen er in de zes onderzochte steden in de onder-
zoekperiode door de vroeghulp zijn bezocht. In de response-groep zaten 9
vrouwen.

De leeftijd van de totale populatie liep uiteen van 16 jaar (in feite dus vroeg-
hulp aan een strafrechtelijke minderjarige) tot en met 57 jaar. De gemiddelde
leeftijd bedroeg ca. 25 jaar. Ongeveer eenderde was jonger dan 21 jaar en nog
eens ca. eenderde was jonger dan 26 jaar.

Ruim tweederde is in Nederland geboren; daarnaast ongeveer eenzesde in
Suriname of op de Antillen.

Ruim de helft van de populatie was inverzekeringgesteld vanwege een in-
braak of diefstal (art. 311 WvS) of een eenvoudige diefstal (art. 310 WvS). Ta-
melijk vaak voorkomende delicten waarvoor inverzekeringgesteld werd, waren
daarnaast misdrijven inzake de Opiumwet (ca. 10%) en geweldsdelicten art.
285, 287-291 WvS (ca. 10%).

Iets minder dan de helft (46%) was voorgeleid; iets meer dan een derde
(38%) was inbewaringgesteld. Per arrondissement bestaan er slechts enkele
verschillen. Zo zijn er in Den Haag relatief meer Surinamers en Antillianen
door de vroeghulp bezocht.

De gemiddelde leeftijd lag in Den Haag iets lager.
Het percentage voorgeleidingen lag in Den Haag (51 %) iets hoger dan het

totaalpercentage (46%) en dan dat van de overige steden (40%).
Zoals in hoofdstuk 3 is geïllustreerd zijn er verschillen tussen de response-

groep en de non-response-groep ten aanzien van deze drie kenmerken en dan
nog weer verschillend naar de drie arrondissementen. De response-groep van
het onderzoek bevatte relatief iets meer Surinamers en Antillianen, relatief
iets oudere personen, die voorgeleid waren en inbewaringgesteld.

Uit het interview met de response-groep zijn gegevens ontleend over eerdere
reclasseringscontacten, over burgerlijke staat en over de woon- en werksitua-
tie.

Iets meer dan de helft van hen (56% oftewel 93 van de 156) had voorafgaan-
de aan de huidige vroeghulp reeds eerder contact gehad met de reclassering.
Voor zover men zich de laatste keer nog kon herinneren, was dit bij ruim de
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helft in 1979-1980; bij ongeveer eenzesde in 1978 en bij ongeveer een kwart
nog langer terug. Ook was voor ongeveer eenderde van hen eerder een voor-
lichtingsrapport uitgebracht. Dit percentage wijkt vrijwel niet af van het per-
centage niet-geïnterviewden voor wie eerder een voorlichtingsrapport was uit-
gebracht.

Tweederde van de geïnterviewden is ongehuwd; 22% is gehuwd en leeft sa-
men met echtgeno(o)t(e) en kinderen en 10% is gescheiden.

Wat betreft de woon-situatie van de geïnterviewden leeft tweevijfde van hen
in een gezinssituatie met partner, echtgeno(o)t(e). Iets meer dan een kwart
woont (ongehuwd) bij de ouders en de overigen (ca. eenderde) woont min of
meer op zichzelf op kamers, in een kraakwoning of anderszins zelfstandig.
Een derde (34%) van de geïnterviewden had op het moment van de inverzeke-
ringstelling een baan; bijna 10% had nog nooit een baan gehad; ruim 50% had
voorheen wél een baan doch was ofwel ontslagen ofwel de baan was zeer on-
regelmatig van aard (klusjeswerk) zonder vaste basis. Daarnaast was er een
klein percentage schoolgaanden of personen die arbeidsongeschikt waren
verklaard.

Nederlanders waren wat vaker reeds eerder met de reclassering in contact ge-
weest dan niet-Nederlanders; en gemiddeld genomen was dat dan bij hen wat
minder lang geleden dan bij niet-Nederlanders.

Ten aanzien van de woonsituatie was er buiten het feit dat vooral de Surina-
mers en Antillianen wat vaker bij familie dan bij eigen ouders woonden, geen
verschil.

Dit geldt ook voor het hebben van een baan op het moment van de inverze-
keringstelling. Wel was het zó dat de Surinamers en Antillianen zonder baan
vóórdien evenmin een vaste baan, doch allerlei klusjesbaantjes hadden ge-
had. Van het geringe aantal overige buitenlanders hadden de meesten géén
baan op het moment van de inverzekeringstelling.

4.3 De organisatie van de vroeghulp
Nagegaan is hoeveel tijd er verstrijkt tussen de datum van inverzekeringstel-
ling en de datum van het vroeghulpbezoek als maatstaf voor de organisatie
van de vroeghulp; en tevens tussen de datum van het vroeghulpbezoek en de
datum van het eerste vervolgcontact als maatstaf voor de organisatie van de
follow-up van de hulpverlening ná de vroeghulp.

Uit het onderzoek bleek dat bij 29% van de inverzekeringgestelden de
vroeghulp op dezelfde dag plaatsvond als de inverzekeringstelling. Bij 55%
kwam de reclassering na een dag en bij de overige 16% duurde het langer.

Bij 47% duurde de inverzekeringstelling twee dagen of korter, bij 23% duur-
de het drie dagen, en de overige 30% zat de maximale duur van vier dagen in
verzekering.

Voor zover er sprake was van verdere hulpverlening ná de vroeghulp (bij on-
geveer de helft, 51 %) varieerde de tijd tussen vroeghulp en verder contact zeer
sterk, van enkele dagen tot enkele maanden. Bij 37% was het tweede contact
binnen een week, bij 16% binnen twee weken, bij 24% binnen een maand, bij
15% binnen twee maanden en bij 8% na twee maanden of meer.

Tussen de drie arrondissementen blijken verschillen te bestaan. In Den Haag
duurde het significant langer voordat de vroeghulp kwam dan in de overige
steden. Het is zeker dat het ontbreken van een weekenddienst in Den Haag
hierbij een grote rol speelt (zie ook Tigges en Nuijten-Edelbroek, 1979). Ook
wordt de-verdere hulpverlening in Den Haag pas op een later moment voortge-
zet dan in de andere steden. Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg van het
feit dat in Den Haag de cliënten moeten worden overgedragen aan de'norma-
le' reclasseringsteams. Deze overdracht kost kennelijk meer tijd; zie ook para-
graaf 8.4.

Ten aanzien van de organisatie van de vroeghulp blijkt uit het onderzoek dat
afzonderlijk binnen de response-groep en afzonderlijk binnen de non-
response-groep de verschillen tussen de steden van dezelfde aard zijn; in Den
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Haag gaat er meer tijd overheen dan in de andere steden. Wat deze aspecten
betreft zijn er dus geen significante verschillen tussen response-groep en
non-response-groep, los van de arrondissementsverschillen.
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5 De inhoud van het vroeghulpcontact

5.1 Inleiding
Eén van de doelstellingen van de vroeghulp is het verlenen van directe steun
bij problemen en moeilijkheden die voor de verdachte kunnen ontstaan wan-
neer hijlzij in verzekering wordt gesteld. Deze problemen kunnen van allerlei
aard zijn. Het is mogelijk dat bepaalde personen op de hoogte gebracht moe-
ten worden van het feit dat de verdachte op het politiebureau is ingesloten.
Ook kan het zijn dat een aantal praktische zaken geregeld moet worden; bij-
voorbeeld het brengen van kleding, toiletartikelen of rookgerei naar het poli-
tiebureau; het verzorgen van huisdieren; het afzeggen van bepaalde afspra-
ken. Naast deze problemen van meer praktische aard is een insluiting vooral
echter ook een ingreep in het 'leven van alledag' die tot grote problemen op
het emotionele en psychische vlak kan leiden; bijvoorbeeld zorgen om echtge-
no(o)t(e) en kinderen; kunnen zij zich redden, hoe reageren zij op de insluiting,
hoe reageert de omgeving erop. De noodzakelijke hulp bij dergelijke emotione-
le problemen ('crisisinterventie') kan ook betrekking hebben op spanningen
waaronder de verdachte komt te verkeren door de insluiting in en de eenzaam-
heid van de cel of de angst voor en onzekerheid over wat hem verder te wach-
ten staat.

In het onderzoek is nagegaan wat voor soort problemen er voor de geïnter-
viewden waren ontstaan mede tengevolge van de inverzekeringstelling. Aan
hen is gevraagd naar praktische alsook naar emotionele problemen en zor-
gen. Voor elk van deze problemen is vervolgens gevraagd of men deze aan an-
deren had laten merken, er met anderen over gesproken had en of er iets aan
deze problemen was gedaan. Een onderscheid is daarbij gemaakt naar politie-
functionarissen, reclasseringsmedewerker en advocaat; mede omdat veron-
dersteld zou kunnen worden dat elk van deze personen ieder op verschillende
wijze op de probleemsituatie van de verdachte zal inspelen en eventueel een
bijdrage zal leveren aan het oplossen of verlichten van deze probleemsituatie.
De vragen over de hulpverlening door de advocaat zijn voor de volledigheid op-
genomen. In het rapport zal daarop niet uitvoerig ingegaan worden, vooral ook
omdat de verdachten vaak nog geen contact hadden gehad met een advocaat.

5.2 Problemen en reacties daarop
Het brede terrein van problemen die uit de interviews naar voren kwamen is
geordend naar vijf hoofdgebieden. Deze gebieden zijn:

1. contacten met personen met wie de verdachte een nauwe relatie heeft:
a. om hen op de hoogte te stellen van de inverzekeringstelling;
b. om bepaalde artikelen naar het politiebureau te brengen;
c. om bepaalde dingen thuis te regelen;

2. het afzeggen, veranderen of laten afhandelen van afspraken van zakelij-
ke aard die niet door konden gaan;

3. het bezorgd zijn om de situatie van huisgenoten of directe familie, om
de relatie met hen of om de eigen situatie;

4. het bezorgd zijn over baan, werkkring of schoolopleiding;
5. het verkeren in angst voor of onzekerheid over de verdere afloop van de

inverzekeringstelling.
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De gebieden la t/m 1c zijn ook nog tezamen bekeken omdat ze veelal tegelij-
kertijd van toepassing waren. In figuur 5.1 is in percentages weergegeven voor
hoeveel personen elk gebied een relevant probleemgebied was en hoeveel per-
sonen dit probleem ter sprake hebben gebracht (ongeacht de instantie). In fi-
guur 5.2 en figuur 5.3 is vervolgens afzonderlijk voor politie, advocaat en rmw
weergegeven hoe vaak het probleemgebied ter sprake is gebracht, hoe vaak er
een toezegging is gedaan en hoe vaak er iets op het probleemgebied is ge-
daan. De oplossingen van een bepaald probleemgebied omvatten daarbij niet
alleen de realisatie van gedane toezeggingen (door politie, rmw of advocaat
afzonderlijk) maar ook de oplossingen voor een probleem door deze instantie
zonder dat deze daartoe een toezegging had gedaan.

In figuur 5.2 is het aantal personen voor wie een probleem relevant was op
100 gesteld en in figuur 5.3 het aantal personen dat het probleem ter sprake
heeft gebracht. Uit figuur 5.1 blijkt dat er niet alleen verschillen bestaan tus-
sen de probleemgebieden in termen van het optreden ervan, maar ook in het
ter sprake brengen van dit probleem. Emotionele problemen zoals zorgen om
de thuissituatie en om een langere opsluiting komen vaker voor dan meer
praktische problemen zoals het feit dat er contact opgenomen moet worden
met thuis of het afzeggen van afspraken. Contacten met thuis betreffen dan
overwegend het op de hoogte stellen van de inverzekeringstelling. De meer
praktische problemen worden evenwel veel vaker ter sprake gebracht.

Figuur 5.2 laat zien dat er verschillen bestaan tussen de instanties met wie
men zijn problemen ter sprake brengt; en ditzelfde geldt bij figuur 5.3 ten aan-
zien van toezeggingen en oplossingen voor het probleem. In het kort zal elk
gebied besproken worden.

Figuur 5.1 Problemen ten gevolge van de inverzekeringstelling
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Figuur 5.2 Problemen ter sprake gebracht met politie, rmw of advocaat
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Figuur 5.3 Toezegging en realisatie door politie, rmw en advocaat bij een probleem
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De gebieden la t/m 1c hebben betrekking op het contact opnemen met de
thuissituatie van de verdachte. Meer dan de helft (58%) gaf aan dat dit moest
gebeuren, meestal om hen op de hoogte te stellen, doch ook - zij het minder
vaak - om dingen thuis te regelen (zoals het verzorgen van huisdieren, het af-
zeggen van afspraken met vriendin (verloofde) of om spullèn naar het bureau
te laten brengen (zoals kleding, rookartikelen, etenswaren).

Voor elk van de drie gebieden geldt dat vrijwel alle verdachten er over
gesproken hadden dat men er mee zat en dat het moest gebeuren; het blijkt
dat men het vaker tegen de politie dan tegen de rmw of de advocaat heeft ge-
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zegd. De aard van het probleem alsmede het tijdstip waarop deze problemen
zich (al direct na de ivs) gaan voordoen zullen een verklaring daarvoor zijn. De
percentages dat er toezeggingen gedaan zijn liggen voor elk van de drie in-
stanties tamelijk hoog. De percentages dat er - op het moment van het inter-
view - reeds iets aan de verdachte bekend was over de realisatie van deze
toezeggingen lopen wél uiteen en liggen voor de politie hoger dan voor de rmw
of de advocaat. Wellicht liggen in de taakopvatting van de politiefunctionaris
sommige van deze problemen toch meer in het directe verlengde van het werk
van de politie of van het recherche-onderzoek; of wellicht zijn de toezeggingen
door de politie van een zodanige aard dat ze gemakkelijker op korte termijn te
realiseren zijn.

De soorten problemen die ondergebracht zijn in de tweede rubriek - het niet
kunnen nakomen van afspraken, verplichtingen of voornemens - zijn onder
te verdelen in afspraken met persoonlijke relaties, huishoudelijke zaken, af-
spraken met GAK, GAB of Sociale Dienst en afspraken met niet-persoonlijke
relaties (arts, tandarts, sollicitatie-gesprek).

De verdachten die in deze rubriek scoorden, deden dit veelal slechts op één
van de vier onderdelen. Het percentage dat zijn problemen kenbaar had ge-
maakt aan politie, rmw of advocaat lag een stuk lager dan bij de eerste drie ru-
brieken, terwijl op zich het probleem vaker voorkwam dan bij la t/m 1c. Ook
hier is dit aanmerkelijk vaker gebeurd in een contact met de politie dan met de
rmw of de advocaat, waarschijnlijk op dezelfde gronden als hierboven reeds
genoemd zijn. Percentages toezeggingen en realisaties liggen weinig onder
die voor de contacten met persoonlijke relaties. Ook hier blijkt dat de politie
een tamelijk grote rol speelt in de hulpverlening en zeker niet onder doet voor
de hulpverlening door de reclassering.

Uit de veelheid van antwoorden op de vraag of zich tengevolge van de inverze-
keringstelling problemen voordeden met betrekking tot de thuissituatie - de
derde rubriek - zijn vier aspecten onderscheiden; zorgen om de consequen-
ties voor de relatie met huisgenoten, zorgen om de situatie van de huisgeno-
ten, zorgen om de situatie van of de relatie met familieleden die niet op het
woonadres verblijven en zorgen om de eigen situatie.

Het percentage personen bij wie zich een dergelijk probleem voordeed en
het percentage dat een dergelijk probleem ter sprake heeft gebracht, ligt ho-
ger dan dat op de andere gebieden. Wel zijn er tamelijk grote verschillen in de
persoon tegen wie men het ter sprake heeft gebracht. De rmw blijkt vaker dan
de politie in het gezichtsveld te komen als iemand tegen wie men over zijn si-
tuatie praat. Waarschijnlijk is het verwachtingspatroon van de verdachte ten
aanzien van de aard van het contact met politie of reclassering hierbij van in-
vloed. De meer praktische problemen zal men eerder tegen de politie vertellen,
en zullen ook in het politieverhoor eerder naar voren komen. Problemen in de
privésfeer zal men minder geneigd zijn tegen de politie te vertellen (vanwege
een veronderstelde `identificatie' van de politie met justitie). Het percentage
toezeggingen door politie ligt aanmerkelijk onder het percentage toezeggin-
gen door rmw of advocaat; waarschijnlijk mede door de aard van het pro-
bleem. Deze zijn wellicht zodanig dat er weinig concrete toezeggingen gedaan
kunnen worden. Door de rmw zijn redelijk vaak toezeggingen gedaan, veelal in
de zin van contact opnemen met iemand, eens langs gaan om te kijken hoe
het is of om met huisgenoten te praten. Het percentage realisaties geeft al-
leen een indicatie dat er binnen de korte termijn tussen inverzekeringstelling,
vroeghulpbezoek en interview nog weinig gebleken is van de gedane toezeg-
gingen.

Ongeveer eenderde van de geïnterviewden had op het moment van de inverze-
keringstelling een baan. Het percentage in de vierde rubriek wijst er derhalve
op dat verondersteld mag worden dat bij allen vrijwel direct problemen rezen
rond hun werk. Meer dan op de meeste andere terreinen heeft men het ook ter
sprake gebracht; relatief vaker met de rmw dan met politie of advocaat. In een
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enkel geval betrof het de schoolopleiding.
In tegenstelling tot de andere probleemgebieden, waar het initiatief om

over zijn problemen te praten meestal bij de verdachte zelf lag, bleek dat ten aan-
zien van werk of school relatief vaker uitgegaan te zijn van de rmw (en ook van
de advocaat). Dit lijkt erop te wijzen dat de rmw zijn praktijkervaring en gege-
vens over de situatie van de verdachte leidraad laat zijn in het gesprek met de
verdachte en a.h.w. een aantal standaard-issues hanteert waarover hij aan de
verdachte vragen stelt.

Gezien het lage percentage toezeggingen zijn de problemen met werk en
school wellicht zodanig dat daar op korte of lange termijn weinig aan gedaan
kan worden.

Een inverzekeringstelling heeft niet alleen voor de persoon en zijn omgeving
op dat moment consequenties, maar ook op langere termijn, o.a. wanneer er
een voorlopige hechtenis volgt op de inverzekeringstelling en eventueel daar-
na een veroordeling. De personen die zich zorgen maakten over een meer lang-
durige insluiting en over de gevolgen daarvan, - de vijfde rubriek - waren
vooral bang voor de emotionele consequenties voor zichzelf, bijvoorbeeld
bang voor de straf zelf, bang om lang.in een cel te moeten zitten, vrijheid te
verliezen. Een kleiner percentage maakte zich zorgen om de relatie met
partner/echtgenote of om de situatie waarin deze zouden komen te zitten. Dit
probleemgebied is wat minder vaak ter sprake gebracht. Redenen daarvoor
waren dan: 'niet aan gedacht', 'ze kunnen er toch niets aan doen', en 'dat is
een te persoonlijke zaak'. Politie, rmw en advocaat ontlopen elkaar weinig als
instantie/persoon tegen wie de verdachte erover gesproken heeft. Advocaat
en rmw hebben in tegenstelling tot de politie relatief vaker een toezegging aan
de verdachte gedaan met betrekking tot het door hem geuite probleem. Reali-
saties van deze toezeggingen waren er binnen de periode van vroeghulp en in-
terview vrijwel niet. Wellicht is de politie restrictiever in het doen van toezeg-
gingen, omdat men realisatie daarvan niet mogelijk acht of het niet op het ter-
rein van de politie vindt liggen om verder op het probleem van de verdachte in
te gaan. De rmw of de advocaat praten wellicht ook over eventuele oplossin-
gen voor deze problemen en wekken daarmee de indruk toezeggingen te doen
om zelf het probleem op te lossen. Voor de advocaat kan het zijn dat hij praat
over de te verwachten strafrechtelijke procesgang en de verdachte probeert
gerust te stellen. Voor de rmw kan het zijn dat hij praat over de mogelijkheden
om contact op te nemen met de OvJ om een voorlichtingsrapport over de situ-
atie van de verdachte te schrijven in de hoop dat de eventuele straf minder
zwaar zal uitvallen.

Tussen de gebieden blijken er dus vooral verschillen te bestaan in de persoon
of instantie met wie men zijn problemen ter sprake brengt. Problemen in de
privé-sfeer of problemen waarvan de verdachte meent dat anderen er toch
niets aan kunnen doen houdt men vaker voor zich. Meer praktische problemen
of problemen binnen de zakelijke sfeer brengt men relatief vaker ter sprake.

De politie neemt daarbij naast de reclassering een belangrijke plaats in.
Een politieverhoor blijft derhalve niet beperkt tot alleen het delict; ook de situ-
atie van de verdachte en daarmee mogelijke problemen zullen aan de orde ko-
men in de loop van het gesprek/de gesprekken met de rechercheur. Uit
gesprekken met politiefunctionarissen (in de tweede fase van het vroeghulp-
onderzoek) is dit eveneens gebleken.

De hulpverlenende activiteiten van de politie worden nog geprononceerder
door deze te vergelijken met die van de advocatuur. Voor alle probleemgebie-
den geldt dat de verdachten deze vaker ter sprake brengen met de politie dan
met de advocaat. Ook het absolute aantal toezeggingen van de zijde van de
advocaat ligt lager dan dat van de politie.

Wanneer gekeken wordt naar de activiteiten van de rmw op het gebied van
de directe acute hulpverlening, zou men zelfs kunnen stellen dat de politie
daar een duidelijkere rol in vervult dan de reclassering, vooral vanwege het
feit dat het moment van contact tussen verdachte en politie voorafgaat aan
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dat met de reclassering. De toezeggingen en realisaties door de politie doen
ook zeker niet onder voor die door de reclassering.

Pas op het gebied van het 'typische' maatschappelijke werk is de rol van de
reclassering meer geprononceerd en in het oog springend. Het helpen van de
verdachte bij zijn problemen lijkt echter beperkt te blijven tot het tonen van
aandacht voor zijn situatie, tot het toezeggen te kijken of men er wat aan kan
doen. Binnen de korte termijn van het onderzoek bleek daarvan nog weinig
zichtbaar te zijn.

Samengevat geeft tabel 5.1 een overzicht van het aantal probleemgebieden
dat men respectievelijk met politie, advocaat of reclassering heeft besproken;
de laatste kolom geeft de percentages over alle drie personen/instanties teza-
men. In tabel 5.2 is hetzelfde gedaan m.b.t. het aantal toezeggingen over deze
probleemgebieden.

Opgemerkt zij dat over het algemeen de inverzekeringgestelden één pro-
bleem op één probleemgebied ter sprake hadden gebracht; echter vaak met
zowel de politie als de rmw (en minder met de advocaat). Met het toenemen
van het aantal problemen dat men ter sprake had gebracht nam ook het aantal
probleemgebieden toe. Daarin was een zekere rangorde van 'contact opne-
men met persoonlijke relaties' naar het 'afzeggen van afspraken' en naar 'zor-
gen om de thuissituatie' en 'zorgen om de consequenties van verdere inslui-
ting'.

Tabel 5.1 Aantal probleemgebieden dat ter sprake is geweest

politie advocaat rmw totaal

géén enkele
één
twee
drie of meer

31%( 51)
35%( 56)
17%( 28)
17%( 27)

66%(107)

22%( 35)
10%( 17)

2%( 3)

39%( 64)
33%( 53)
20%( 32)
8%( 13)

10%( 16)
29%( 46)
35%( 56)
16%( 44)

totaal 100%(162) 100%(162) 100%(162) 100%(162)

n.v.t. ( 4) ( 4) ( 4) ( 4)

gemiddelde 124 0.48 1.00 1.94

Nogmaals blijkt dat ook vaak met de politie door de verdachten over hun pro-
blemen gesproken wordt, en dat dit zeker niet minder is dan met de rmw. Wèl
zijn de problemen die men ter sprake heeft gebracht anders van aard.

Tabel 5.2 Aantal toezeggingen op de probleemgebieden die zijn besproken

politie advocaat rmw totaal

géén
één
twee of meer

37%( 41)
47%( 52)
16%( 18)

36%( 20)
53%( 29)
11%( 6)

44%( 43)

38%( 37)

18%( 18)

32%( 51)
33%( 54)
35%( 57)

totaal 100%(111) 100%( 55) 100%( 98) 100%(162)

n.v.t. ( 55) (111) ( 68) ( 4)

gemiddelde 0.87 0.78 0.81 1.35

Met betrekking tot het ingaan op de problemen die door de verdachte uit-
gesproken zijn blijken de drie instanties nauwelijks van elkaar te verschillen
als gekeken wordt naar het aantal toezeggingen.

In figuur 5.3 is ook de mate van realisatie voor eik van de zeven gebieden
weergegeven. Het gegeven dat de politie relatief iets meer toezeggingen ge-
realiseerd heeft dan de reclassering valt hieruit te verklaren dat de periode
tussen vroeghulpbezoek en interview wellicht te kort is om binnen deze perio-
de de toezeggingen te realiseren én tevens de verdachte hiervan in kennis te

24



stellen. Daarentegen worden de toezeggingen van de politie veelal al aan het
begin van de inverzekeringstelling (en soms zelfs daarvoor) gedaan. Het tijds-
bestek voorafgaande aan het interview waarin de verdachte kan kennisnemen
van de realisaties door de politie is derhalve langer. Daarnaast zal een verkla-
ring voor het geconstateerde verschil gelegen zijn in het feit dat de toezeggin-
gen van de reclassering meer op het psycho-sociale vlak dan op een praktisch
terrein liggen en derhalve moeilijker op korte termijn te realiseren zijn.

Ook aan de rmw's met wie een interview is gehouden over de vroeghulprappor-
tage in verband met de voorgeleiding van de verdachte, is gevraagd naar de
problemen die in het vroeghulpgesprek naar voren waren gekomen.

De antwoorden op deze vragen hebben dus altéén betrekking op de voorge-
leidingen en tevens vooral op verdachten die in Den Haag inverzekering zijn
gesteld en zijn voorgeleid. Het blijkt dat vooral de gebieden `spullen naar het
politiebureau brengen', 'personen op de hoogte stellen van de inverzeke-
ringstelling', `zorgen om de thuissituatie', en `zorgen, angst om een langduri-
ge insluiting' door de rmw vaker genoemd worden als onderwerpen die met de
verdachte ter sprake zijn gekomen dan dat deze voor de verdachte zelf zijn ge-
noemd. Ook is het zó dat de rmw's vaker zeggen toezeggingen met betrekking
tot problemen gedaan te hebben dan door de verdachte zelf is aangegeven,
vooral bij de problemen `personen op de hoogte stellen', `zorgen om de thuis-
situatie', 'zorgen om werk' en 'zorgen om een langdurige insluiting'.

Voor een deel zal een verklaring hiervoor gelegen zijn in de specifieke situa-
tie in Den Haag. Het is mogelijk dat de rmw informatie heeft gekregen over de
verdachte van zijn collega (die de vroeghulp op het paleis van justitie heeft
verzorgd). Het interview met de rmw vond pas enige tijd ná het eerste vroeg-
hulpcontact plaats. Wellicht was niet meer te traceren welke informatie af-
komstig was van de verdachte in het gesprek dat hij zelf gevoerd heeft en wel-
ke informatie van zijn collega-rmw.

Voor een ander deel zal het dan ook kunnen zijn dat een verschillende invul-
ling van datgene dat door de verdachte en door de rmw als probleem wordt
omschreven en datgene dat als een toezegging wordt beschouwd geleid heeft
tot deze verschillen. Vooruitlopende op samenvattende conclusies wordt hier
dan ook reeds gewezen op het belang van zo duidelijk mogelijke toezeggingen
en afspraken naar de verdachte toe; c.q. zo duidelijk mogelijk aangeven wat
men wel en wat men niet kan doen.

5.3 Overige activiteiten in het vroeghulpcontact
Naast het ingaan op de problemen van de verdachte die direct samenhangen
met de inverzeringstelling zal vooral de rmw in het vroeghulpgesprek ingaan
op de achtergrond van de persoon en op de mogelijkheden tot hulpverlening.
Daarbij zal ook de mogelijkheid van vroeghulprapportage aan de orde kunnen
komen.

Aan de respondenten is gevraagd of de reclasseringsmedewerker meer
naar de strafrechtelijke kant ook nog bepaalde dingen voor hen had gedaan;
zoals bijvoorbeeld het geven van informatie over strafrechtelijke procedures;
maar ook het uitbrengen van een rapport aan de OvJ of RC in verband met een
eventuele voorgeleiding en een te nemen beslissing inzake voorlopige hechte-
nis. Het blijkt dat bij eenderde van de respondenten de reclasseerder gespro-
ken had over de procedure van de rechtsgang (verlenging van de inverzeke-
ringstelling, eventuele voorgeleiding) of over de straf (strafmaat,
veroordeling).

Bij de helft (51%) van de respondenten heeft de reclasseerder gesproken
over de mogelijkheid van een mondelinge of schriftelijke vroeghulprapporta-
ge. Bij iets meer dan de helft van hen (58%) is ook over de inhoud of het doel
van deze rapportage gesproken; bij de overigen bleef dit verder achterwege en
werd volstaan met slechts het noemen van de mogelijkheid, vermoedelijk om-
dat bij hen de kans op voorgeleiding geringer geacht werd. Op de vroeghulp-
rapportage wordt in hoofdstuk 7 in het rapport nog uitvoeriger teruggekomen.

In het vroeghulpcontact is bij 86% (142) van de geïnterviewden gesproken
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over verdere reclasserings- c.q. hulpverleningscontacten. De aard van deze af-
spraak - voor zover de verdachte zich deze nog wist te herinneren - liep nog-
al uiteen, zowel in termen van degene die het initiatief zou nemen tot verder
contact als in termen van plaats en tijdstip van dit contact.

- bij 39% van hen (56 van de 142) werd het initiatief overgelaten aan de
geïnterviewde; aan hem werd de keuze gelaten of hij nog contact wilde
met de vroeghelper of met iemand anders van de reclassering;

- bij 15% (21 van de 142) zou de vroeghelper nóg een keer contact opne-
men met de geïnterviewde op het politiebureau of het paleis van justitie
(m.n. in Den Haag waar een collega-vroeghelper aldaar piket had). Ook
werd 4 maal een mogelijk contact genoemd in het huis van bewaring of
bij de persoon thuis;

- bij 14% (20 van de 142) zou iemand anders van de reclassering nog een
keer contact opnemen zonder dat aangegeven was wanneer of waar;

- bij 20% (29 van de 142) werd een nog meer vrijblijvende afspraak ge-
maakt; er zou een verder contact plaats vinden maar waar en door wie
geïnitieerd was niet aangegeven. Dit hing o.a. af van de afloop van de
zaak;

- bij 8% (12 van de 142) bestond de afspraak er uit dat de eigen maat-
schappelijk werker ingelicht zou worden over de inverzekeringstelling.

De afspraken tot verder contact lijken derhalve weinig concreet te zijn. Er is
maar met 19% (32) gesproken over concrete mogelijkheden tot meer langduri-
ge hulp; bij 22 van de 32 ging het om hulp bij verslavingsproblemen zoals een
doorverwijzing naar het CAD.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in het vroeghulpcon-
tact in het algemeen weinig harde afspraken over vervolg-contacten lijken te
worden gemaakt. Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin er daad-
werkelijk contacten voort zullen vloeien uit de vroeghulp.

Geconcludeerd kan worden dat de vroeghulp slechts voor een deel een speci-
fiek werkterrein van de reclassering lijkt te zijn. Vooral ook de politie verzorgt
een stuk hulpverlening aan de inverzekeringgestelden. De hulp van de reclas-
sering lijkt ook meer te bestaan uit het tonen van aandacht en medeleven voor
de situatie van de verdachte dan uit concrete toezeggingen. Dit geldt ook voor
de toezeggingen t.a.v. vroeghulprapportage en t.a.v. verdere contacten.

De inhoud van de vroeghulp dient echter aan de waardering gerelateerd te
worden, om een oordeel te kunnen vormen over het belang van de vroeghulp
voor de inverzekeringgestelde. Dit gebeurt in hoofdstuk 6.
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Bekendheid met en waardering
van de vroeghulp

6.1 Inleiding
De mate waarin een inverzekeringgestelde tijdens het vroeghulpgesprek met
de rmw praat over zijn problemen zou samen kunnen hangen met de bekend-
heid met het instituut vroeghulp of met eerdere ervaringen met hulpverlening
van de zijde van de reclassering. In het onderzoek zijn hierover dan ook enkele
vragen gesteld.

Een belangrijk aspect bij het belang van de vroeghulp voor de verdachte kan
- naast het helpen bij allerlei problemen en het zien van resultaten van deze
hulpverlening - liggen in de waardering van het vroeghulpgesprek zelf en van
de opstelling van de rmw tegenover de verdachte in dat gesprek. Ook daarover
zijn aan de geïnterviewden enkele vragen gesteld.

6.2 Bekendheid met reclassering en vroeghulp
Iets meer dan de helft (56%) van de geïnterviewden had vóór het onderhavige
vroeghulpcontact reeds eerder met de reclassering contact gehad; ruim de
helft van hen in 1979 of 1980, de anderen langer geleden.

Gevraagd is of zij wat aan dit eerdere reclasseringscontact hadden gehad
of niet; en wat dan de positieve of negatieve punten van waardering waren.

De helft zei zeer veel of tamelijk veel aan dat reclasseringscontact gehad te
hebben; een kwart had er naar zeggen weinig aan gehad en iets minder dan
een kwart zei er niets aan gehad te hebben.

Het scala van antwoorden op de vraag naar de positieve of de negatieve
punten uit dit eerdere reclasseringscontact is onderverdeeld in een aantal ca-
tegorieën.

Ten aanzien van de positieve aspecten (door 56% genoemd) is een onder-
scheid gemaakt tussen:

- positief vanwege de zakelijke kanten van de door de reclassering gebo-
den hulp (praktische hulp, gewerkt aan verslavingsprobleem, een voor-
lichtingsrapport gemaakt); 24%;

- positief vanwege de persoonlijke kanten van de geboden hulp (het goed
kunnen vinden met de reclasseringsmedewerkers, goed opgevangen, op
de reclasseringsmedewerker terug kunnen vallen voor steun); 15°l0;

- positief vanwege zowel zakelijke als persoonlijke kanten van de hulp:
17%.

De meer zakelijke kant werd dus iets vaker genoemd dan de meer persoonlijke
kant; 41 % tegenover 32%.

Op soortgelijke wijze zijn de antwoorden met betrekking tot de negatieve
waardering (door 42% genoemd) van het eerder contact ingedeeld. Bij de ne-
gatieve waardering waren aanmerkelijk minder toelichtingen gegeven dan bij
de positieve waardering. Er is een onderscheid gemaakt tussen:
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- negatief vanwege het niet nakomen van toezeggingen of vanwege de
onmogelijkheid om hulp voor het bepaalde probleem te bieden waar-
door er niets terecht kwam van de hulp; 19%;

- negatief, andere toelichting; 6%;

negatief zonder specificatie; 17%.

Voor zover het antwoord is toegelicht lijkt zowel het negatieve als het positie-
ve oordeel over het eerdere reclasseringscontact wat meer gebaseerd te wor-
den op pragmatische, zakelijke punten.

Voor de helft van de geïnterviewden was de vroeghulp geen onbekend feno-
meen. Men zei op de hoogte te zijn van de komst van de reclassering; uit eigen
eerdere ervaringen (52%) of omdat de politie dit aan hen had meegedeeld
(39%) of door informatie van nog weer anderen (9%).

Een zesde (16%) van de geïnterviewden kende de rmw al van eerdere con-
tacten. Dit waren vooral personen die 'in Den Haag in verzekering waren
gesteld en voor wie dit niet de eerste keer was. Daarbij bleef het overwegend
een kennen van gezicht; het adres waar de reclassering te bereiken was wist
nog maar minder dan de helft van hen zich te herinneren.

Doordat - vooral in Den Haag, maar ook in de andere steden waar het on-
derzoek plaats vond - de rmw vaak (75%) een kaartje achterlaat met adres en
telefoonnummer van de reclassering zei tweederde nog de naam van de rmw
te weten. Of dat ook nog het geval zal zijn nadat men in vrijheid is gesteld of
overgebracht is naar paleis van justitie en huis van bewaring, valt te betwijfe-
len. Tijdens de interviews verwezen de verdachten nogal eens naar het kaart-
je, doch konden het niet altijd meer tonen. De kans dat het kaartje verloren zal
gaan, wordt met het verstrijken van de tijd na het vroeghulpgesprek vermoede-
lijk nog groter.

6.3 Oordeel over de vroeghulp
Aan de geïnterviewden is gevraagd of ze naar hun mening wat aan de vroeg-
hulp hadden gehad of niet, en vervolgens waarom ze vonden dat ze er wel of
niet wat aan hadden gehad. Iets minder dan de helft (48%) zegt niets of nau-
welijks iets aan de vroeghulp gehad te hebben; en iets meer dan de helft (52%)
had er nogal wat of zeer veel aan gehad.

Degenen die zeiden er weinig of niets aan gehad te hebben noemden daar-
bij een groot aantal meer specifieke redenen. Deze kunnen i.n twee hoofdcate-
gorieën teruggebracht worden.

Meer dan de helft zei dat de vroeghulp toch niets kon doen, er geen idee
van te hebben wat de vroeghulp zou kunnen doen, of dat de vroeghulp
niet méér was geweest dan een korte onderbreking van het zitten in de
cel, zonder verdere inhoud;

Een kleinere groep zei er geen behoefte aan te hebben met iemand te
praten of van de reclassering hulp te krijgen, of het nog maar eens af
te moeten wachten of ze er iets aan zouden hebben.

Ook de antwoorden op de vraag waarom men tamelijk veel tot zeer veel aan de
vroeghulp had gehad, konden in twee hoofdrubrieken ondergebracht worden.

Een grote groep wees op de morele ondersteuning die men gekregen
had; je had het idee dat er iemand was die wat voor je wilde doen, waar
je cp terug kon vallen, die je emotionele steun had gegeven; je had op
een prettige manier met iemand kunnen praten;

Een kleinere groep wees op de praktische hulp die men gekregen had;
informatie over procedures, bepaalde dingen goed geregeld, een vroeg-
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hulprapport gemaakt of verwezen naar andere hulpverleningsmogelijk-
heden.

Ook over het verloop van het vroeghulpgesprek zijn enkele vragen gesteld.
Daarbij bleek dat men over het algemeen vond dat het gesprek goed was verlo-
pen:

- 84% vond het gesprek soepel en gemakkelijk;

- 71 % vond dat de rmw alle tijd had genomen;

- 63% vond dat de rmw voldoende op de problemen was ingegaan;

- 55% voelde zich gerustgesteld door het gesprek.

Of men wat van het gesprek of van de vroeghulp geleerd had, kon men moeilij-
ker beoordelen; meer dan de helft had hierover geen mening. Een kwart zei
veel van het gesprek geleerd te hebben en ook een kwart vond dat de rmw de
dingen die hij zou doen, goed had gedaan (men wist dat vaak nog niet, dat
moest nog blijken).

Uit de bovenstaande percentages blijkt dat men over het algemeen positief
oordeelt over het gesprek dat men met de rmw heeft gevoerd. Slechts eenvijf-
de tot eenzesde is daarover minder te spreken. Over het concrete resultaat
van het vroeghulpgesprek kon men nog weinig zeggen; de toezeggingen van
de kant van de rmw waren nog niet geëffectueerd.

Uit het bovenstaande blijkt onder andere dat eenzesde van de geïnterviewden
vond dat de rmw onvoldoende de tijd had genomen voor het vroeghulp-
gesprek. Aan alle geïnterviewden is ook gevraagd aan te geven hoe lang het
gesprek ongeveer geduurd had. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat bij
eenvijfde het gesprek korter was dan 10 minuten; vervolgens duurde het
gesprek bij de overige groepen van eenvijfde van de bezochten steeds ca. vijf
minuten langer. De korte gesprekken - waarvan de verdachten vonden dat
deze te kort waren - waren vooral gevoerd op het politiebureau te Den Haag.
Een rol daarbij speelt echter dat in Den Haag ingeval van een voorgeleiding
nog een tweede vroeghulpgesprek volgt in het paleis van justitie. Doch voor
de personen die niet voorgeleid worden volgt er meestal geen tweede vroeg-
hulpgesprek en is vijf á tien minuten toch wel erg kort om over je problemen te
praten met een onbekende (de rmw).

6.4 Enkele samenhangen
Verondersteld zou kunnen worden dat het oordeel over de vroeghulp en de be-
kendheid met de vroeghulp mede bepaald wordt door eerdere contacten met
de reclassering en de ervaringen met deze contacten.

Er bestaat inderdaad een significante samenhang tussen eerdere contac-
ten met de reclassering en de waardering van de vroeghulp, en wel in die zin
dat personen die zeiden nog niet eerder met de reclassering contact te heb-
ben gehad, volgens zeggen, veel meer aan de vroeghulp gehad hadden dan
personen die wel eerder met de reclassering te maken hadden gehad. Van de
eerste groep was ongeveer driekwart (71 %) zeer te spreken over de vroeghulp
en van de tweede groep minder dan de helft (48%).

Niet direct aan te geven valt vanuit welke achtergrond men niet zó of juist
wel over de vroeghulp te spreken was. Waren de negatieve ervaringen van eer-
dere contacten de reden dat men zich nogal afwachtend opstelde tegenover
de vroeghulp, met als resultaat dat er in het vroeghulpgesprek weinig aan de
orde is geweest en men er daarom niet veel aan heeft gehad? Waren de pro-
blemen van de personen met eerder reclasseringscontact van dien aard dat de
reclassering daar weinig aan kan doen? Waren degenen die nog niet eerder
met de reclassering te maken hadden gehad, opener tegenover de vroeghelper
en met minder verwachtingen over wat de rmw zou doen (een soort `alles is be-
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ter dan niets')? Zo kunnen er meer vragen geformuleerd worden. Het is niet
mogelijk deze allemaal te beantwoorden. Wat wel blijkt is dat van de mensen
met een eerder reclasseringscontact diegenen die zeiden daaraan veel tot
zeer veel gehad te hebben, iets vaker negatief oordeelden over de vroeghulp
dan diegenen die weinig aan het eerdere reclasseringscontact hadden gehad;
55% tegenover 42%.

Wanneer gekeken wordt naar eerdere reclasseringservaringen, in de zin van
dat er eerder een reclasseringsrapport is uitgebracht, blijkt dat degenen voor
wie wel eerder een rapport is uitgebracht, de vroeghulp minder positief ge-
waardeerd hebben dan degenen voor wie nog niet eerder een rapport is uitge-
bracht; 49% tegenover 64% oordeelde positief.

Degenen zonder rapport, maar met eerdere reclasseringscontacten, oor-
deelden iets negatiever over deze eerdere contacten dan degenen met een
eerder rapport; 56% tegenover 50% oordeelde negatief.

Er bleek geen samenhang te bestaan tussen eerder reclasseringscontact
en bekendheid met de vroeghulp. Degenen die er van op de hoogte waren dat
er een vroegh'ulpbezoek zou komen (door politie of door anderen) verschilden
niet van degenen die er niet van op de hoogte waren in het al dan niet hebben
van een eerder reclasseringscontact.

Op de relatie tussen problemen en waardering van de vroeghulp wordt na-
der ingegaan in hoofdstuk 9.

Wat uit het bovenstaande blijkt is dat het waarschijnlijk relatief meer de
first offenders zijn (c.q. degenen die nog niet/weinig met het instituut reclas-
sering te maken hebben gehad) die positief stonden tegenover de geboden
vroeghulp; niet gehinderd door negatieve ervaringen of laag gespannen ver-
wachtingen.

Een belangrijke factor in de waardering van de vroeghulp kan de mate zijn
waarin men vond dat de rmw de tijd nam voor het gesprek (subjectief) en de
mate waarin men - in tijd gemeten - de gelegenheid had om over zijn situa-
tie te praten. Er blijkt een zeer sterke significante samenhang te bestaan tus-
sen de mate van waardering van de vroeghulp en de subjectieve en de objec-
tieve hoeveelheid tijd: hoe meer tijd besteed is c.q. er volgens hen door de rmw
voor genomen werd, des te groter is de waardering.

De resultaten in dit hoofdstuk geven aan dat aan de ene kant eerdere reclas-
seringscontacten vooral gewaardeerd worden op de praktische, meer zakelij-
ke kanten van hulpverlening, en dat de vroeghulp die men gekregen heeft voor-
al gewaardeerd wordt op morele, emotionele kanten van hulpverlening. Op het
eerste gezicht lijkt dit met elkaar in tegenspraak te zijn. Doch een verklaring
kan liggen in het verschil in situatie: een meer langdurig contact in een voor
de verdachte minder gespannen situatie tegenover een korter contact in een
voor de verdachte gespannen situatie. Ook kan het zijn dat de verdachte in de
periode van inverzekeringstelling veel meer behoefte heeft aan emotionele en
morele ondersteuning. Wat daarom ook belangrijk is, is dat de rmw de tijd
neemt om een gesprek te voeren met de verdachte, wanneer deze blijk geeft
dat op prijs te stellen, en niet na enkele minuten weer weg gaat.

Een andere uitkomst die niet onopgemerkt mag blijven is dat uiteindelijk de
reclassering toch gewaardeerd wordt op datgene wat ze daadwerkelijk voor
iemand heeft gedaan. Negatieve ervaringen daarmee leiden a.h.w. tot een vi-
cieuze cirkel; men zegt weinig over zijn problemen tegen de vroeghelper, de
vroeghelper kan dan maar weinig doen en is na enige minuten weer vertrokken
zonder dat er concreet iets afgesproken wordt. Het reeds negatieve oordeel
wordt daarmee alleen nog maar versterkt.
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7 Vroeghulprapportage

7.1 Inleiding
In de opzet van het onderzoek is naast de waardering van de verdachte van de
vroeghulp grote waarde toegekend aan de evaluatie van de doelstellingen 'bij-
drage aan de beslissing inzake voorlopige hechtenis' en `voortzetting hulpver-
lening'. De eerste doelstelling is in het rapport over de tweede fase van het
vroeghulponderzoek vanuit de opvattingen van de rmw's en de rechterlijke
macht reeds aan de orde geweest. Ze heeft echter in de derde fase van het on-
derzoek nogmaals aandacht gekregen, teneinde de - door de rmw's in dit ka-
der te verrichten - vroeghulpactiviteiten te kunnen relateren aan de situatie
van de betreffende verdachten. Zo kon worden nagegaan voor welke geïnter-
viewde verdachten, als middel om eventueel de beslissing over de voorlopige
hechtenis te kunnen beïnvloeden, vroeghulprapportage plaatsvond, wat de in-
houd van deze rapportage was, en wat de eventuele invloed op de beslissing
inzake de voorlopige hechtenis was. Daartoe heeft voor die verdachten die
geïnterviewd waren en die voorgeleid waren een gesprek met de rmw plaats-
gevonden. In dit gesprek is onder meer aandacht besteed aan de vorm en de
inhoud van de vroeghulprapportage. Paragraaf 7.2 behandelt de vorm van rap-
portage en paragraaf 7.3 de inhoud en de mogelijke invloed.

7.2 Vorm van vroeghulprapportage
Met 166 personen was een interview gehouden; 94 van hen waren voorgeleid
oftewel 57%. Voor 50% (83) was een gesprek met een rmw gerealiseerd. Bij 80
van de 83 had vroeghulprapportage plaatsgevonden, 55 in Den Haag, 8 in
Dordrecht/Gorinchem en 17 in Middelburg/Goes/Vlissingen. Voor 11 personen
kon geen gesprek met de rmw gerealiseerd worden en was dus onbekend of er
vroeghulprapportage had plaatsgevonden. Het feit dat tweederde van de
vroeghulprapportage afkomstig is uit Den Haag, brengt met zich mee dat de
uitkomsten met betrekking tot de vroeghulprapportage meer op Den Haag be-
trekking hebben en minder op Dordrecht of Middelburg.

Wel is het zo dat de gegevens over vroeghulprapportage in redelijke mate
over de 55 personen heen generaliseerbaar zullen zijn naar alle personen die
in Den Haag voorgeleid zijn, dus ook naar die personen die niet aan het onder-
zoek hebben deelgenomen; vooral ook omdat in Den Haag met name perso-
nen die voorgeleid zijn aan het onderzoek hebben deelgenomen. (Van alle 505
personen die vroeghulp hadden gekregen,waren er 234 voorgeleid, dit is 46%.
Van de 297 personen uit Den Haag waren er 150 voorgeleid, dit is 51 %. Van de
95 geïnterviewde personen uit Den Haag waren er 61 voorgeleid, dit is 64%.)

Voor het overgrote deel (96%) van de voorgeleidingen is dus in het kader
van de vroeghulp gerapporteerd. De vorm van rapportage loopt uiteen, mede
afhankelijk van het arrondissement van inverzekeringstelling.
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Tabel 7.1 Vorm vroeghulprapportage en arrondissement

Den Haag Dordrecht Middelburg

mondeling
schriftelijk
beide

48

7
8

2
9
6

totaal 55 8 17

In Dordrecht wordt uitsluitend schriftelijk gerapporteerd; in Den Haag vooral
mondeling, en wel aan de RC. En in Middelburg is het merendeel schriftelijk,
doch ook in combinatie met een daaraan voorafgaand mondeling contact,
veelal met de RC.

In het interview met de verdachten was hen gevraagd of de rmw met hen
had gesproken over een mondelinge of schriftelijke rapportage aan de OvJ of
de RC. De personen voor wie dit volgens hun zeggen het geval was geweest,
zijn niet vaker voorgeleid dan degenen met wie niet over vroeghulprapportage
is gesproken.

53% van degenen met wie niet over rapportage is gesproken is voorge-
leid tegenover 58% van degenen met wie wel over rapportage is gespro-
ken.

Hieruit zou men kunnen afleiden dat ofschoon het ook kan zijn dat de verdach-
ten hierover geen betrouwbaar antwoord hebben (kunnen) geven, de rmw tij-
dens het vroeghulpgesprek nog niet op de hoogte was van een eventuelé voor-
geleiding en in het algemeen bij ongeveer de helft van de verdachten vroeghulp-
rapportage aan de orde heeft gesteld, ongeacht voorgeleiding.

7.3 Inhoud van vroeghulprapportage
De variëteit van onderwerpen die in de vroeghulprapportage aan de orde ko-
men, is teruggebracht tot een aantal rubrieken. Tabel 7.2 bevat de percenta-
ges waarmee elk der onderwerpen in de vroeghulprapportage (mondeling,
schriftelijk) voorkwam.

Tabel 7.2 Onderwerpen van vroeghulprapportage

1. de toepassing van de voorlopige hechtenis 46%

2. gezondheidstoestand, vrijwel altijd verslaving aan alcohol of drugs 43%
3. delict, justitieverleden 39%
4. reclassering enlof psychiatrische rapportage 36%

5. psycho-sociale gevolgen 28%
6. ervaringen met het lopende reclasseringswerk 26%
7. toekomstig reclasseringscontact 24%
8. werk 23%

9. thuis-, gezinssituatie 21%
10. financiën 10%
11. concrete alternatieven voor de voorlopige hechtenis 10%

12. toekomstige hulp door derden 8%

13. huisvesting 10%

14. persoon van de verdachte, zonder specificatie') 34%

15. psycho-sociale omstandigheden, zonder specificatie') 9%

16. belevingswereld van de verdachte*) 8%

Deze onderwerpen zijn onder de stippellijn geplaatst omdat het door de vage formulering van
de reclasseringsmedewerkers onduidelijk is wat ze ermee bedoelen.

Het aantal onderwerpen waarover gerapporteerd is, loopt nogal uiteen, van 1
tot 9; gemiddeld 3,7 (maximum = 16). Afhankelijk van de vorm van rapportage
is dit aantal nog weer verschillend. Gemiddeld wordt bij uitsluitend mondelin-
ge rapportage over 3,0 onderwerpen gerapporteerd, bij uitsluitend schriftelijke
rapportage over 4,4 onderwerpen en bij mondelinge + schriftelijke rapporta-
ge over 5,6 onderwerpen.
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Het is denkbaar dat men meer over een persoon rapporteert wanneer men
door een contact met de advocaat meer te weten is gekomen over deze per-
soon. Dit blijkt niet het geval te zijn. Bij 65% (52 van de 80) is er contact ge-
weest tussen advocaat en rmw; in hoofdzaak was dit in Den Haag. Voor deze
personen was er gemiddeld over 3,5 onderwerpen gerapporteerd; en voor de
personen voor wie er geen contact was geweest met de advocatuur was dit
gemiddeld over 4,1 onderwerpen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
de rmw van de advocaat heeft vernomen wat deze met de OvJ of RC heeft be-
sproken of zal gaan bespreken, en dat hij dat aspect om die reden niet in zijn
rapportage aan de orde heeft gesteld. Dit kan geïllustreerd worden aan de
hand van enkele toelichtingen van de rmw's:

- werkafspraken gemaakt wie wie zou inlichten;

- strategiebepaling; rmw bracht advocaat op de hoogte van behande-
lingsplan;

- rmw werd gerustgesteld toen hij wist hoe de advocaat de zaak zou gaan
bepleiten;

- werkverdeling afgesproken.

Nagegaan is m.b.t. HOMALS of er bepaalde patronen aan te wijzen zijn in de
inhoud van de rapportage. De resultaten van deze analyse staan in figuur 7.1.
Een poging tot interpretatie van deze resultaten is weergegeven met het om-
cirkelen van met elkaar samenhangende onderwerpen.

Figuur 7.1 Inhoudspatronen van de vroeghulprapportage

concrete alternatieven # Loek. hulp
voorlopige hechtenis derden

persoon

r
psycho-soc.
omstandigheden
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Een eerste cluster bestaat uit de onderwerpen gezondheid, ervaringen lopend
reclasseringscontact en mogelijkheden tot reclasserings- en/of psychiatri-
sche voorlichtingsrapportage (onderwerpen die veelvuldig in de vroeghulprap-
portage voorkomen). Tezamen met deze drie onderwerpen komt ook het delict
en het delictverleden nogal eens aan de orde; en in mindere mate de psycho-
sociale omstandigheden en de persoon van de verdachte in het algemeen zon-
der verdere specificatie.

Een tweede cluster omvat de onderwerpen psycho-sociale gevolgen van de
voorlopige hechtenis en de thuis- of gezinssituatie van de verdachte, soms
ook in combinatie met de werksituatie van de verdachte.

De sterk met elkaar samenhangende onderwerpen toekomstig reclasse-
ringscontact en toepassing (meestal schorsing) van de voorlopige hechtenis
worden in dit verband vaak aan de orde gesteld. Dit is ook te verwachten: de
schorsing van de voorlopige hechtenis wordt ter overweging gegeven met de
toezegging dat de reclassering hulp zal bieden aan de verdachte.

Een derde, zwakker, cluster van onderwerpen - vanwege het minder vaak
voorkomen ervan - wordt gevormd door rapportage over huisvestingssitua-
tie, financiële situatie en belevingswereld van de verdachte, in combinatie
met rapportage over de werksituatie en het gepleegde delict.

De overige twee onderwerpen ni. psycho-sociale gevolgen van de voorlopi-
ge hechtenis en toekomstige hulp door derden nemen nogal afzonderlijke po-
sities in de rapportage in; vooral ook door het geringe voorkomen ervan. Voor
zover ze ergens bij horen is dit veelal bij de onderwerpen toekomstig reclasse-
ringscontact en toepassing/schorsing van de voorlopige hechtenis.

Gebleken is dat er een samenhang bestaat tussen het aantal onderwerpen
en de invloed die er volgens de rmw van de rapportage is uitgegaan. Over alle
80 rapportages tezamen zegt men in 68% (54) dat de rapportage invloed heeft
gehad. Dit blijkt vervolgens vooral het geval te zijn, wanneer over 3 à 4 onder-
werpen is gerapporteerd; rapportage over slechts één onderwerp óf juist over
veel onderwerpen heeft weinig invloed gehad. Wellicht is het zó dat enerzijds
weinig informatie over een persoon de OvJ of RC te weinig houvast biedt bij
het nemen van een beslissing over deze persoon. Anderzijds is de situatie van
een persoon over wie veel gerapporteerd is, waarschijnlijk zo ernstig van aard,
vooral ook vanwege het gepleegde delict, dat informatie daarover de beslis-
sing over de voorlopige hechtenis niet zal beïnvloeden. Echter ook kan een
verschil in interpretatie van wat `invloed' is hierbij een rol spelen. Wat de ene
rmw als invloed omschrijft, hoeft dat voor een ander niet te zijn. De toelichtin-
gen van de rmw op wat dan die invloed was, zijn vaak nogal vaag. Een aantal
kenmerkende voorbeelden:

- een aantal nuanceringen in het beeld van de verdachte;

- invloed in algemene zin, om een aantal dingen in het proces vast te leg-
gen;

- verbreding van eigen en RC's inzicht;

- informatie is van invloed op het beleid van de RC. Rechtstreekse invloed
is moeilijk in te schatten. Informatie kan wel humanisering betekenen;

- had verwacht dat het vanwege de ernst van het delict geen invloed zou
hebben. Daarom meer een beschrijving gegeven van de persoon van de
verdachte, als een aanvulling op het proces-verbaal;

- heeft altijd invloed; je moet geen inbewaringstelling willen voorkomen
als je er zelf van overtuigd bent dat het onhaalbaar is. Het gesprek met
de RC kan desondanks altijd van nut zijn, omdat de notities in het dos-
sier komen en wellicht van invloed zijn op de raadkamerzitting.

In tweederde van de gevallen waarin gerapporteerd is, was volgens dé rmw's
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deze rapportage van invloed geweest. Om na te gaan waaruit deze invloed in
concreto bestond, zijn de gevallen waarin over de toepassing van de voorlopi-
ge hechtenis en over concrete alternatieven daarvoor 'is gerapporteerd, aan
een nadere beschouwing onderworpen. Daaruit komt naar voren dat de in-
vloed van de rapportage tamelijk gering lijkt te zijn. De rechterlijke macht laat
zich in haar beslissing enerzijds leiden door de ernst van het strafbare feit en
het delictverleden van de verdachte en neemt anderzijds een voorstel tot hulp-
verlening niet al te snel als alternatief voor een voorlopige hechtenis over.

De toepassing van de voorlopige hechtenis is het onderwerp dat de meeste
aandacht in de vroeghulprapportage krijgt; in 37 van de 80 gevallen is dit aan
de orde geweest. Daarbij is het beslist niet zo dat in al deze gevallen de maat-
schappelijk werker de OvJ en de RC ertoe wilde bewegen van voorlopige hech-
tenis af te zien. In 7 gevallen was er zelfs sprake van dat de rmw de voorlopige
hechtenis reëel en onvermijdelijk achtte; meestal betrof dit verdachten die
zwaar verslaafd waren aan hard drugs en/of verdachten die een ernstig en om-
vangrijk delict hadden gepleegd.

Slechts in 8 gevallen (10%) zijn alternatieven voor de voorlopige hechtenis
ter sprake gebracht. Zo werd soms gesproken over de eventuele mogelijkheid
de verdachte voor zijn verslaving aan hard drugs of alcohol of voor zijn psychi-
sche problemen te laten behandelen; een enkele maal werd een concrete be-
handelingsmogelijkheid genoemd (één der verdachten kon zich in een bepaal-
de psychiatrische kliniek, een ander in een drugkliniek laten opnemen). In al
deze gevallen echter kan gesteld worden dat de OvJ/RC de behandelingsmo-
gelijkheden weinig concreet achtten en/of dat zij vanuit eerdere ervaringen
met dezelfde verdachten de kans groot achtten dat zij zich aan hun behande-
ling zouden onttrekken. In één geval ging het niet om een alternatief voor de
vrijheidsbeneming als zodanig maar ging het vanwege ernstige psychiatri-
sche problemen van de verdachte om de noodzaak hem in een psychiatrische
gesloten inrichting op te doen nemen. Ondanks pogingen hiertoe van de OvJ
bleef dit zonder resultaat. In 1 van de 8 gevallen werd het aangedragen alter-
natief gehonoreerd; de verdachte is bereid schadevergoeding te betalen en
zich door de reclassering te laten begeleiden; een schorsing van de voorlopige
hechtenis in deze - naar het zich laat aanzien - weinig ernstige zaak volgt.

Welke conclusies kunnen getrokken worden uit deze resultaten m.b.t. de
vroeghulprapportage? Het lijkt erop dat er a.h.w. een soort patroon zit in de in-
houd van de rapportage. Een aantal onderwerpen komt veelvuldig aan de orde;
meer vanuit het oogmerk om de OvJ en de RC informatie te verschaffen dan
dat men nadrukkelijk invloed van de rapportage op de beslissing over de voor-
lopige hechtenis beoogt en verwacht. Daarvoor wordt te weinig informatie ge-
geven over concrete alternatieven. Wel is het zo dat het zeker niet altijd oppor-
tuun is om concrete alternatieven voor te stellen, gelet op de ernst van het de-
lict of de persoon van de verdachte. De 8 gevallen waarin een alternatief wel
aan de orde kwam doen veronderstellen dat de rechterlijke macht pas ontvan-
kelijk zal worden voor een alternatief wanneer dit harde garanties biedt dat de
verdachte i.p.v. de voorlopige hechtenis een andere vorm van vrijheidsbene-
ming krijgt (gedwongen opname in een kliniek); of wanneer het alternatief na
uitvoering ervan de kans op recidive vrijwel uitsluit (inplanting i.v.m. alcoho-
lisme). In de slotbeschouwing wordt hierop nog teruggekomen.

Een andere conclusie is dat de vroeghulprapportage aangegrepen wordt
om te wijzen op de wenselijkheid en/of mogelijkheid tot het uitbrengen van
een voorlichtingsrapport ten behoeve van de berechting, getuige de 36% van
de gevallen dat dit onderwerp aan de orde is geweest.
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8 Voortzetting van de hulpverlening na
de vroeghulp

8.1 Inleiding
Van de 505 inverzekeringgestelden met een vroeghulpcontact is nagegaan of
er na de vroeghulp nog contact geweest is met een hulpverleningsinstantie en
zo ja of dit samenhangt met factoren zoals voorgeleiding, aanvrage van een
voorlichtingsrapport en initiatief tot contact.

8.2 Voortgezette contacten
Van 425 van de 505 gevallen kon via de registratieformulieren die aan de re-
classeringsteams zijn toegezonden nagegaan worden of de contacten waren
voortgezet. (Van de overige 80 personen waren er 22 meer dan 1 x inverzeke-
ringgesteld; 36 personen waren verwezen naar een instelling in een ander ar-
rondissement dat niet in het onderzoek was betrokken; van de overige 22 werd
geen registratieformulier terug ontvangen.) Bij 61% (258) van hen blijkt dit het
geval te zijn. Bij iets meer dan eenderde (36%) van hen is het initiatief daartoe
uitgegaan van de cliënt. In de meeste gevallen is de cliënt dan al weer in vrij-
heid gesteld. Ingeval het initiatief is uitgegaan van de reclassering, verbleef
de cliënt veelal in een HvB.

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen contacten die uitsluitend bin-
nen het kader van de vroeghulp voortgezet zijn en contacten die ook na de
vroeghulp zijn voortgezet. Vooral in Den Haag vindt er na het eerste vroeghulp-
contact, ingeval van voorgeleiding, nog een tweede vroeghulpcontact plaats
in het paleis van justitie. Naar organisatievorm van de vroeghulp ziet het beeld
er dan ook als volgt uit:

Tabel 8.1 Voortzetting contacten naar arrondissement

arrondissement

Voortzetting
contact

Den Haag Dordrecht)
Middelburg

Totaal

géén verder contact
alléén vroeghulp
verder contact

32%
14%
54%

( 84)
( 37)
(144)

52%

6%

45%

( 82)
( 6)
( 71)

39%
11%
50%

(166)
( 43)
(215)

Totaal 100% (265) 100% (159) 100% (424)

Onbekend ( 32) ( 49) ( 81)

Wanneer het uitsluitend-vroeghulpcontact niet opgevat wordt als een vervolg-
contact is voor zover bekend met de helft van de personen de hulpverlening
voortgezet. In Den Haag is het percentage wat hoger dan in Dordrecht en Mid-
delburg.

De tijd die verstrijkt tussen het vroeghulpcontact en het eerste contact na
de vroeghulp, loopt nogal uiteen; van enkele dagen tot enkele maanden.

Wanneer alleen de contacten na de vroeghulp (215x) opgevat worden als
een vervolgcontact, dan blijkt dat bij 29% dit tweede contact binnen een week
had plaatsgevonden; bij 44% was dit meer dan een week doch binnen een
maand en bij de overige 27% duurde het meer dan een maand. Den Haag ver-
schilt hierin van Dordrecht/Middelburg.
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Tabel 8.2 Tijdstip vervolgcontact naar arrondissement

tijdstip
vervolgcontact

1 week of minder
1 week tot en met 1 maand
langer dan 1 maand

Totaal

Onbekend

arrondissement

Den Haag Dordrecht!
Middelburg

Totaal

23%
48%
29%

( 31)
( 64)
( 39)

41% (

35% (
24% (

27)
23)
16)

29%
44%
27%

( 58)
( 87)
( 55)

100% (134) 100% ( 66) 100% (200)

(10) ( 5) ( 15)

Ook al is op zich genomen het aantal personen met wie het contact is voortge-
zet in Den Haag groter, is het wel zo dat er relatief meer tijd overheen gaat
voordat dit contact plaatsvindt. Tabel 8.3 geeft de plaats aan waar het tweede
contact plaatsvond.

Tabel 8.3 Plaats vervolgcontact naar arrondissement

arrondissement

plaats Den Haag Dordrecht! Totaal
vervolgcontact Middelburg

in vrijheid 31% ( 45) 51% ( 36) 38% ( 81)
nog ingesloten 69%( 99) 49% ( 35) 62% (134)

Totaal 100% (144) 100% ( 71) 100% (215)

Een derde van de personen bevindt zich dan in vrijheid; tweederde zit nog in-
gesloten op.politiebureau, paleis van justitie of HvB. In Den Haag komt dit va-
ker voor dan in Dordrecht/Middelburg. Ondanks het feit dat de bereikbaarheid
van personen in een HvB wellicht groter is, duurt het in Den Haag relatief lang
voordat het tweede contact tot stand komt.

Het aantal contacten na het vroeghulpcontact loopt sterk uiteen van éénmaal
tot meer dan twintig maal. Bij 24% beperkt het aantal zich tot één à drie con-
tacten, bij 27% tot vier à vijf, bij 28% tot zes à tien en bij de overigen is het
aantal contacten nog hoger.

De aanvang van het vervolgcontact gaf reeds een verschil te zien tussen
Den Haag en Dordrecht/Middelburg. Dit zal ook van invloed kunnen zijn op het
aantal vervolgcontacten, alsmede op het feit dat het vervolgcontact nog loopt
of inmiddels is afgesloten.

Het blijkt dat het percentage contacten dat (op moment van onderzoek) nog
loopt in Den Haag significant lager is dan in Dordrecht of Middelburg; 52% te-
genover 83%. Het gemiddelde aantal vervolgcontacten (inclusief de nog lo-
pende contacten) ligt in Den Haag dan ook significant lager (6.4) dan in Dor-
drecht of Middelburg (8.9).

8.3 Personen met wie de contacten worden voortgezet
In de vorige paragraaf is aangegeven dat bij de helft van de inverzekering-
gestelden buiten het kader van de vroeghulp contacten blijven bestaan.

Er blijkt een zeer sterke samenhang te bestaan tussen de voortzetting van
de contacten en enerzijds het voorgeleid zijn van de verdachte en anderzijds
de aanvrage van een voorlichtingsrapport. Van de 505 verdachten was van
46% bekend dat ze voorgeleid waren; en voor 46% was bekend dat er een
voorlichtingsrapport was aangevraagd. Dit zijn niet allen dezelfde personen.
Van de 234 personen voor wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd zijn er
56 niet voorgeleid; van de 233 personen die voorgeleid zijn is voor 55 personen
geen voorlichtingsrapport aangevraagd. Het voorgeleid worden van een ver-
dachte en de aanvrage voor een voorlichtingsrapport zijn dus tamelijk sterk
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met elkaar verbonden, en met de voortzetting van de contacten.
Met personen voor wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd en/of die

voorgeleid zijn, is veel vaker het contact voortgezet. Tabel 8.4 geeft een over-
zicht van de percentages voortgezette contacten.

Tabel 8.4 Voorlichtingsrapportage, voorgeleiding en verder contact

verder contact voorlichtings- voorgeleiding
rapportage

niet wel niet wel

Totaal

géénlalléén 78% (175) 17% ( 34) 69% (151) 25% ( 50) 49% (209)
vroeghulp
verder contact
na vroeghulp 22% ( 49) 83% (166) 31% ( 67) 75% (148) 51% (215)

Totaal 100% (224) 100% (200) 100% (218) 100% (198) 100% (424)

Onbekend ( 46) ( 35) ( 41) ( 40) ( 81)

Slechts met een kwart (22%) van de personen voor wie geen rapport is aange-
vraagd is het contact voortgezet en met een derde (31 %) van de personen die
niet zijn voorgeleid.

8.4 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk springen twee resultaten duidelijk naar voren. In de eerste
plaats worden de contacten na de vroeghulp in de helft van de gevallen niet
voortgezet. Voorts blijken de cliënten met wie nog verdere contacten plaats-
vinden een specifieke groep te vormen, namelijk degenen die voorgeleid zijn
(en doorgaans in voorlopige hechtenis gesteld) en/of voor wie een voorlich-
tingsrapport is aangevraagd. Slechts voor een bepaalde groep wordt de
doelstelling van verdere hulpverlening gerealiseerd. De aanvrage van een
voorlichtingsrapport lijkt hier een belangrijke rol in te spelen.

Wat is de achtergrond hiervan? Geeft de aard van de problematiek van de
cliënten met wie de contacten niet zijn voortgezet daartoe geen aanleiding?
Nu is er op zijn minst enige relatie tussen enerzijds de noodzaak tot hulpverle-
ning en anderzijds de voorgeleiding van de verdachte en de aanvrage van een
voorlichtingsrapport. Het eerder verrichte WODC-onderzoek naar de vroeg-
hulp in Den Haag wees daar al op (Nuijten-Edelbroek en Tigges, 1979). Toch
kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de reclassering gemakkelijker
contact zoekt met verdachten die preventief gedetineerd zijn en met hen voor
wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd dan met verdachten voor wie dit
niet het geval is. In het volgende hoofdstuk zal hierop teruggekomen worden.

In de tweede plaats zijn er duidelijk verschillen naar organisatievorm ge-
constateerd. Zo geldt de hierboven vermelde samenhang tussen voorlich-
tingsrapportage en verder contact na de vroeghulp nog nadrukkelijker voor
Den Haag dan voor Middelburg/Dordrecht. Voorts worden er in Den Haag met
meer cliënten contacten voortgezet (zeker ook beïnvloed door het hogere per-
centage voorgeleidingen en aanvragen voorlichtingsrapport in Den Haag)
maar is de contactfrequentie van deze voortgezette contacten lager en wor-
den ze eerder afgesloten dan in Middelburg/Dordrecht. Bovendien vindt het
contact na de vroeghulp in Den Haag op een later tijdstip plaats, en wel voor-
namelijk in het huis van bewaring. --

Deze resultaten suggereren dat de vorm van een vast vroeghulpteam vertra-
gend werkt ten aanzien van de overdracht van cliënten aan de `gewone' reclas-
seringsteams. Tevens zou men kunnen veronderstellen dat er een zekere se-
lectie optreedt. Zoals bekend verleent het vroeghulpteam alleen vroeghulp en
geen voortgezette begeleiding. Indien dit laatste noodzakelijk is, dient het
vroeghulpteam de verdachten over te dragen aan de `gewone' werkeenheden.
Het is zeer voorstelbaar dat, wanneer de noodzaak tot een vervolgcontact niet
apert gegeven is vanwege de aanvrage van een voorlichtingsrapport, de leden
van een vast vroeghulpteam deze verdachten niet overdragen, terwijl een
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maatschappelijk werker uit het wisselend piket wat gemakkelijker een ver-
volgcontact met deze cliënten zal onderhouden. Voor hem ligt de drempel
hiertoe wat lager. Indien de verdachte toch wordt overgedragen, kan veron-
dersteld worden dat door de vertraging die hiermee optreedt, de urgentie van
een aantal zaken verminderd is, waardoor er minder hulpverleningscontacten
nodig zijn. Daarnaast kan aan de kortere duur van de voortgezette hulpverle-
ning en de in dit kader geringere contactfrequentie in het Haagse model zeker
het feit debet zijn dat de cliënten beter bereikbaar en gemakkelijker langdurig
te spreken zijn; velen van hen verblijven immers in het huis van bewaring. Ook
kan de beschikbaarheid van het penitentiaire maatschappelijk werk ertoe lei-
den dat een aantal hulpvragen van praktische aard in eerste instantie niet ge-
richt wordt aan de `buiten'-reclassering.
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9 Omvang en aard van problematiek en
verdere hulpverlening

9.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderzoekresultaten besproken ten
aanzien van de drie belangrijkste doelstellingen van de vroeghulp afzonder-
lijk. In hoofdstuk 6 is ingegaan op de hulpverlening bij acute problemen van de
verdachte die optreden ten gevolge van de inverzekeringstelling. Aangegeven
is wat de aard van de problemen is die in het vroeghulpgesprek aan de orde
komen, wat de vroeghelper heeft kunnen doen aan deze problemen en wat de
waardering is van de verdachte van de vroeghulp. De resultaten ten aanzien van
deze doelstelling hebben alleen betrekking op de personen met wie een mon-
deling interview is gerealiseerd. Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de vroeghulp-
rapportage. Van die personen die geïnterviewd zijn en die geleid zijn voor de
OvJ en/of RC is in een interview met de rmw nagegaan of er vroeghulprappor-
tage heeft plaatsgevonden; wat dan de inhoud van deze rapportage was en of
er invloed van is uitgegaan op de beslissing omtrent de voorlopige hechtenis.
In hoofdstuk 8 is een derde doelstelling van de vroeghulp besproken, namelijk
de voortzetting van de hulpverlening na de vroeghulp. Van alle personen die in
de onderzoekperiode vroeghulp hadden gekregen is nagegaan of ná de vroeg-
hulp de contacten waren voortgezet. Daarbij is tevens onderzocht met welke
factoren de voortzetting van de contacten samenhing. Er bleek een sterke sa-
menhang te bestaan met voorlichtingsrapportage en voorgeleiding.

In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden de drie doelstellingen met elkaar te
verbinden. Nagegaan zal worden of er een relatie bestaat tussen de probleem-
situatie van de verdachte, vroeghulprapportage en verdere hulpverlening. Dit
betekent dat de resultaten in dit hoofdstuk slechts betrekking hebben op de
166 personen met wie een interview is gehouden.

9.2 Het proces van verdere hulpverlening
De voortzetting van de hulpverlening ná de vroeghulp kan langs verschillende
wegen tot stand komen. In het vroeghulpgesprek kan gebleken zijn dat de
ernst van de problematiek zodanig is dat verdere hulp nodig is. Daarover kun-
nen al dan niet vaste, concrete afspraken gemaakt worden. Ook kan de reclas-
sering al dan niet bepaalde initiatieven ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het
uitbrengen van een vroeghulprapport bij de voorgeleiding van de verdachte.

Voorts is het mogelijk dat de hulpverlening pas weer op gang komt in ver-
band met het verzoek van de OvJ of RC om een voorlichtingsrapport uit te
brengen met het oog op de berechting. Nog weer een andere weg kan zijn dat
bij problemen die tijdens het verblijf in een HvB naar voren komen de hulp van
de `buiten'-reclassering wordt gevraagd.

Twee hoofdlijnen zullen nader bekeken worden:

a. de problematiek zoals deze in het vroeghulpgesprek gebleken is;
b. de voorgeleiding en de mogelijk daaruit voortvloeiende voorlichtings-

rapportage.

Van eik van deze twee lijnen zal nagegaan worden hoe deze in relatie staat tot
voortzetting van de hulpverlening.
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9.3 Aard van de problematiek en hulpverlening
Per persoon zullen er verschillen bestaan in het aantal en de soort problemen
die in het gesprek met de vroeghelper naar voren komen. Niet alleen speelt de
vroeghelper daarin een belangrijke rol, door de verdachte expliciet naar zijn si-
tuatie te vragen. Ook de verdachte kan het initiatief nemen en een aantal pro-
blemen aan de vroeghelper mededelen. De mate waarin hij dat doet, zal door
een aantal factoren bepaald worden:

a. de mate waarin (in het onderzoek onderscheiden) problemen zich bij
hem/haar voordoen; voor ongehuwden die zelfstandig op een kamer wo-
nen zal het probleem `thuis-situatie op de hoogte stellen' minder rele-
vant zijn;

b. eerdere ervaringen met de reclassering;

c. de duur van het gesprek;

d. de sfeer van het gesprek.

Vervolgens zal de mate waarin hij/zij zijn problemen naar buiten brengt (en
waarschijnlijk ook de soort problemen) van invloed zijn op de mate waarop dé
vroeghelper daarop inspringt en:

e. toezeggingen doet voor de problemen van de verdachte;

f. afspraken maakt voor een verdere hulpverlening.

Voor de verdachte zullen factoren als de sfeer van het gesprek, de subjectieve
beleving van de duur van het gesprek en de mate waarin de vroeghelper op zijn
problemen heeft gereageerd, van invloed zijn op zijn oordeel over de vroeg-
hulp. Het oordeel over de vroeghulp zal in relatie met de aard van de afspraak
een belangrijke factor kunnen zijn bij de daadwerkelijke voortzetting van de
contacten.

In schema ziet het proces er als volgt uit.

persoons-
kenmerken

aantal relevante probleemgebieden

1

aantal probleemgebieden dat ter
sprake is gebracht met rmw

duur van gesprek

sfeer van gesprek

aantal toezeggingen rmw

1
oordeel vroeghulp

realisatie verder contact

eerdere ervaringen
met de reclassering

afspraken ver-
der contact
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Verondersteld zou onder andere kunnen worden dat:

1. eerdere negatieve ervaringen met de reclassering tot gevolg hebben dat
men minder open is tegenover de reclasseringsmedewerker en in het
vroeghulpgesprek weinig van zijn problemen laat merken;

2. in een langduriger gesprek met de rmw meer problemen ter sprake geko-
men zullen zijn;

3. personen met wie langer gesproken is, positiever oordelen over de
vroeghulp;

4. personen die veel van hun problemen besproken hebben, positiever oor-
delen over de vroeghulp;

5. personen aan wie toezeggingen gedaan zijn door de rmw, positiever
over het gesprek oordelen en over de vroeghulp in het algemeen;

6. met personen aan wie toezeggingen gedaan zijn, vaker een afspraak
voor een verder contact is gemaakt;

7. personen met wie een afspraak voor een verder contact is gemaakt, po-
sitiever oordelen over de vroeghulp in het algemeen;

8. een afspraak tot verder contact ook inderdaad resulteert in een verder
contact; in het bijzonder wanneer het initiatief aan de persoon zelf is
overgelaten zal dit vaker uitmonden in een verder contact, wanneer het
oordeel over de vroeghulp positief was.

Een aantal veronderstellingen, reeds aangegeven door de pijlen in het sche-
ma, zal nader getoetst worden. Alhoewel de pijlen een richting van samen-
hang suggereren, is het niet mogelijk deze causaliteit te toetsen. De richting
van de pijlen is ingegeven door de tijdsdimensie die in de variabelen besloten
ligt.

Alvorens de veronderstellingen te toetsen wordt in het kort ingegaan op de re-
latie tussen enkele persoonskenmerken en problemen die bij de inverzeke-
ringstelling zullen kunnen ontstaan. Zo is het denkbaar dat jongeren minder
problemen hebben dan ouderen; of dat gehuwden meer problemen hebben
dan ongehuwden; of dat mensen met een baan meer problemen hebben dan
mensen zonder baan. Als maat voor het aantal problemen is het aantal pro-
bleemgebieden uit figuur 5.1 gehanteerd. Het kwam vrijwel niet voor dat men
op één probleemgebied meer dan één probleem noemde. Van alle 166 respon-
denten zei 58% (97) met drie of meer problemen geconfronteerd te zijn vanwe-
ge de inverzekeringstelling. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd, dan blijkt
dat jongeren nauwelijks minder problemen hadden dan ouderen. Voor de per-
sonen jonger dan 21 jaar had 54% drie problemen of meer, van de personen
daarboven had 61% drie problemen of meer.

Tussen woonsituatie en aantal problemen bestaat wel een sterke samen-
hang. Personen die op zichzelf, zelfstandig wonen, en niet in een vaste samen-
levingsvorm met partner, echtgenote, of bij ouders of familie, hebben de
minste problemen. Personen die samenwonen met partner of echtgenote heb-
ben de meeste problemen, 75% van hen heeft drie problemen of meer.

Zoals te verwachten bestaat er ook een samenhang tussen het hebben van
een baan op het moment van inverzekeringstelling en het aantal problemen.
Van de personen met een baan heeft 70% drie problemen of meer; van de per-
sonen zonder baan 53%. Wanneer in de rest van dit hoofdstuk sprake is van
personen met veel problemen, gaat het dus relatief vaak om personen die ge-
huwd zijn of samenwonen met partner en veelal met een vaste baan.
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Op vier na zeiden alle 166 respondenten problemen gekend te hebben vanwe-
ge de inverzekeringstelling. In tabel 5.1 is aangegeven dat voor iets meer dan
de helft (61 %) het probleem (de problemen) in het gesprek met de rmw naar vo-
ren is (zijn) gekomen. Wanneer daarop verder wordt ingegaan, blijkt er een on-
derscheid gemaakt te kunnen worden tussen personen die relatief weinig van
hun problemen met de rmw hebben besproken en personen die relatief veel
van hun problemen met de rmw hebben besproken.

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen personen met:

a. veel problemen (23) èn geen enkele ervan met rmw besproken 19% (32)

b. geen, weinig problemen (52) en geen enkele ervan
met rmw besproken 22% (36)

c. veel problemen (?3) èn slechts enkele (51) ervan
met rmw besproken 19% (31)

d. weinig problemen (á2) en er relatief veel (?2) met
rmw besproken 20% (33)

e. veel problemen (?3) en er veel (52) met rmw
besproken 21 % (34)

De volgorde a t/m e geeft als het ware een rangorde naar de mate waarin men
zijn problemen heeft besproken met de rmw. Voor de verdere analyse is een
onderscheid gemaakt tussen geen of weinig (a t/m c) en veel tot zeer veel (d en
e).

Ook op een andere manier kan een onderscheid gemaakt worden, namelijk
naar de aard van de problemen die met de rmw besproken worden. Te denken
valt aan een onderscheid in problemen, meer op praktische dingen gericht
(personen op de hoogte stellen, dingen thuis regelen, spullen naar politiebu-
reau, afspraken afzeggen) en in problemen, meer op emoties gericht (zorgen
om thuis, om werk, om langere insluiting). De aantallen personen voor wie dit
onderscheid in verband gebracht kon worden met bijvoorbeeld het feit of er
verder contact was geweest, waren te gering om daar statistische bewerkin-
gen op te kunnen verrichten.

In de eerste veronderstelling werd een relatie gelegd tussen eerder reclasse-
ringscontact en het aantal problemen dat men met de rmw ter sprake brengt.

Tabel 9.1 Problemen ter sprake met rmw en eerder reclasseringscontact

problemen ter
sprake

geen, rela-
tief weinig

relatief veel

Totaal

eerder recl. contact oordeel eerder contact onbekend/

niet wel ongunstig gunstig n.v.t.

51%

49%

(37)

(36)

67%

33%

(62)

(31)

72% (31)

28% (12)

62%

38%

(29)

(18)

(39)

(37)

100% (73) 100% (93) 100% (43) 100% (47) (96)

Q = -.32 Q = +.32

X2 = 4.29; df = 1; p<0.05 X2 = 0.82; df = 1; n.s.

Uit de richting van de samenhang kan men afleiden dat personen die zeggen
nog geen eerder contact met de reclassering te hebben gehad, meer van hun
problemen met de rmw bespreken dan personen die wel eerder contact had-
den. En ook dat degenen van wie de eerdere ervaringen positief waren iets
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meer problemen bespreken dan degenen met eerdere negatieve ervaringen.
De samenhangen zijn niet zo sterk.

De duur van het gesprek zal van invloed zijn op het ter sprake brengen van pro-
blemen; de kans om zijn problemen kenbaar te maken is groter wanneer het
gesprek langer duurt.

Tabel 9.2 Duur van het gesprek en aantal besproken problemen

duur van het gesprek
besproken problemen 5 10 minuten ' 10-20 minuten > 20 minuten Totaal

geen, relatief weinig
relatief veel

Totaal

X2 = 15.29;df =2;p<.001
gamma = + .48

74% (42) 62% (34) 40% (22) 59% ( 98)
26% (13) 38% (21) 60% (33) 41% ( 67)

100% (55) 100% (55) 100% (55) 100% (165)

Er blijkt dus een samenhang te bestaan tussen het bespreken van zijn proble-
men door de verdachten en de duur van het gesprek.

De derde veronderstelling was dat personen met wie langer gesproken is
positiever over de vroeghulp oordelen alsmede positiever oordelen over de
sfeer van het gesprek met de rmw en de opstelling van de rmw in dit gesprek.

Tussen het oordeel over de vroeghulp in het algemeen en het oordeel over
het vroeghulpgesprek bestaat een zeer sterke samenhang (Q = +.88). Perso-
nen die het gesprek als positief hebben ervaren, oordelen significant positie-
ver over de vroeghulp in zijn algemeen.

Ook blijkt er een significante samenhang te bestaan tussen de duur van het
gesprek en het oordeel over het gesprek en over de vroeghulp. Ter illustratie
geeft tabel 9.3 de samenhang met het oordeel over de vroeghulp.

Tabel 9.3 Duur van het gesprek en oordeel over de vroeghulp

duur van het gesprek
oordeel vroeghulp 5 10 minuten 10-20 minuten > 20 minuten Totaal

ongunstig
gunstig

Totaal

X2 = 40.79;df = 2;p<.001
gamma = + .73

73% (40) 37% (20) 13% ( 7) 41% ( 67)
27% (15) 63% (34) 87% (47) 59% ( 96)

100% (55) 100% (54) 100% (54) 100% (163)

Personen met wie lang gesproken is oordelen veel gunstiger over de vroeg-
hulp dan personen met wie korte tijd is gesproken.

Verondersteld werd dat personen die relatief veel problemen hebben bespro-
ken, gunstiger over de vroeghulp oordelen, mede omdat ze langer met de rmw
hebben gesproken.

Dit blijkt inderdaad het geval.

Tabel 9.4 Problemen ter sprake met rmw en oordeel vroeghulp

oordeel vroeghulp

ongunstig
gunstig

Totaal

Q = +.39
X2 = 6.32;df = 1;p<.02

problemen besproken
geen/relatief weinig veel totaal

50%
50%

(48)
(49)

30%
70%

(20)
(47)

41%
59%

( 68)
( 96)

100% (97) 100% (97) 100% (164)
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Een dergelijke samenhang bestaat ook ten aanzien van het oordeel over het
vroeghulpgesprek.

Ten aanzien van de problemen die men met de rmw ter sprake heeft gebracht,
luidde de vijfde veronderstelling dat personen aan wie toezeggingen gedaan
zijn door de rmw, positiever oordelen over de vroeghulp en over het vroeghulp-
gesprek. Omdat er een samenhang blijkt te zijn tussen aantal onderwerpen
dat`men ter sprake heeft gebracht en het doen van toezeggingen en eveneens
een samenhang tussen aantal besproken problemen en oordeel over de vroeg-
hulp bestaat, treedt er ook een samenhang op tussen het doen van toezeggin-
gen door de rmw en het oordeel over de vroeghulp; dit is gunstiger wanneer er
toezeggingen zijn gedaan; Q = +.41.

Verondersteld werd dat er een samenhang zou bestaan tussen het doen van
toezeggingen en afspraken voor verder contact. Voor de personen in kwestie
is het belangrijk te merken dat de toezeggingen gestand zijn gedaan. Dit zou
onder andere in verdere contacten kunnen blijken; of verdere contacten nood-
zakelijk maken.

Er blijkt een zwakke negatieve samenhang te zijn (Q = -.22). Dit wordt mede
veroorzaakt door het feit dat volgens de geïnterviewden met 86% van hen (op
zich vage) afspraken voor een verder contact zijn gemaakt. Het is niet zo dat
met de personen aan wie toezeggingen gedaan zijn, vaker een afspraak voor
verder contact is gemaakt. Dit zou kunnen komen doordat de aard van de toe-
zegging zodanig is dat daarvoor geen verder contact nodig is.

De zevende veronderstelling was dat personen met wie afspraken voor verder
contact waren gemaakt, positiever oordelen over de vroeghulp.

Tabel 9.5 Afspraken voor verder contact en oordeel vroeghulp

oordeel vroeghulp

ongunstig
gunstig

Totaal

o = +.38
X' = 3.22;df = 1;p<.10

afspraken voor verder contact
geen wel totaal

58% (14)
42% (10)

39% (54)
61% (86)

41% ( 68)
59% ( 96)

100%(24) 100%(140) 100%(164)

Deze veronderstelling wordt, zij het niet al te sterk, bevestigd; personen met
wie een afspraak tot verder contact is gemaakt, oordelen wat positiever over
de vroeghulp.

Om de doelstelling van verdere hulpverlening na de vroeghulp te realiseren
moet er een vervolg zijn op de vroeghulp; én in elk geval voor die personen met
wie een afspraak daartoe is gemaakt.

Het blijkt dat ná de vroeghulp slechts bij iets meer dan de helft de contac-
ten zijn voortgezet; terwijl er bij 86% min of meer afspraken daartoe gemaakt
waren (zie par. 5.3). Wanneer naar de onderlinge samenhang gekeken wordt,
dan is deze bovendien negatief; Q = -.19. De contacten zijn relatief iets meer
voortgezet met personen met wie géén afspraken daarover waren gemaakt.
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Tabel 9.6 Afspraken voor verder contact en daadwerkelijk verder contact

feitelijk contact nà
de vroeghulp

geen verder contact
wel verder contact

Totaal

onbekend/n.v.t.

Q = -.19
X2 = 0.55;df = 1;n.s.

afspraken voor verder contact
geen wel totaal

29%
71%

( 6)
(15)

38%
62%

(45)
(73)

37%
63%

( 51)
( 88)

100% (21) 100% (118) 100% (139)

( 4) ( 23) ( 27)

Tussen het oordeel over de vroeghulp en het tot stand komen van een verder
contact bestaat slechts een zwakke samenhang: Q = +.13.

De geformuleerde veronderstellingen samenvattend blijkt dat de eerste zes
veronderstellingen wel bevestigd worden. Het oordeel over de vroeghulp
hangt onderling samen met het doen van toezeggingen, de duur van het
gesprek, het verloop van het gesprek (de sfeer waarin het gesprek plaatsvindt)
en dat weer met het aantal problemen dat ter sprake komt en dat weer met
eerdere reclasseringscontacten. Afspraken tot verder contact en oordeel over
de vroeghulp staan evenwel niet of nauwelijks in relatie met verdere hulpverle-
ning. Andere factoren zullen daarin een rol spelen; zie paragraaf 9.4.

De uitkomsten wijzen erop dat er weinig verband bestaat tussen het bespre-
ken van problemen met de rmw en het voortduren van het reclasseringscon-
tact. In tabel 9.7 is dit weergegeven.

Tabel 9.7 Problemen ter sprake en verder contact

geen verder contact/
alleen vroeghulp
wel verder contact

Totaal

onbekend

-.32

Q = -.06
Xz = 0.04;df = 1;n.s.

De resultaten van deze paragraaf zijn aangegeven in het reeds eerder gegeven
schema.

eerder
recl. contact

-.06

s

aantal problemen ter sprake
geen/relatief weinig veel totaal

35%
65%

(29)
(54)

38%
62%

(21)
(35)

36%
88%

( 50)
( 88)

100% (83) 100% (55) 100% (138)

(16) (12) ( 28)

aantal problemen
ter sprake met rmw

+.86

toezeggingen
rmw

+.39

+.48

+.73

duur vroeghulpbezoek

t
+.62

sfeer vroeghulpgesprek

oordeel vroeghulp
+.41

-.22 +.38

afspraken
verder contact

-.19

verder contactw

/
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9.4 Voorgeleiding, voorlichtingsrapportage en hulpverlening
Een andere lijn waarlangs reclasseringscontact tot stand kan komen is die via
de aanvrage van een voorlichtingsrapport, welke meestal op verzoek van de
OvJ of RC gedaan wordt, en voornamelijk na een voorgeleiding. Dit laatste
gaat dan vrijwel altijd gepaard met een vroeghulprapport.

Verondersteld kan worden dat er een samenhang bestaat tussen voorlich-
tingsrapportage en verder contact (als noodzakelijke voorwaarde om een rap-
port te kunnen uitbrengen); en tussen voorgeleiding en verder contact, omdat
vooral voor ernstige zaken een rapport wordt aangevraagd, welke ook vaker
voorgeleid worden.

Er blijkt inderdaad een sterke samenhang te bestaan tussen voorgeleiding
en verder contact (Q = + .86) en tussen voorlichtingsrapportage en verder
contact (Q = + .90). Ook hangt voorgeleiding sterk samen met voorlichtings-
rapportage (Q = + .71).

Tabel 9.8 geeft de resultaten, in aantallen.

Tabel 9.8 Voorgeleiding, voorlichtingsrapportage en verder contact

Voorgeleiding
verder contact niet wel
nà vroeghulp geen rapport wel rapport geen rapport wel rapport

geen contact (36) ( 3) (5) ( 6)
wel contact ( 8) (11) - (9) (60)
n.v.t. (10) ( 4) (2) (11)

Vanwege de sterke samenhang tussen voorgeleiding en voorlichtingsrappor-
tage is nagegaan hoe sterk de samenhang van elk van deze twee variabelen
met verdere contacten is, met constanthouden van de samenhang daarmee
van de andere variabele.

Ook dan blijkt dat de samenhang tussen voorlichtingsrapportage en verder
contact sterker is dan de samenhang tussen voorgeleiding en verder contact;
en voorlichtingsrapportage dus een grotere rol speelt in de voortzetting van de
contacten dan voorgeleiding.

Er kunnen als het ware drie groepen onderscheiden worden in relatie met de
voortzetting van het contact:

1. niet voorgeleid, geen rapport: 15% van hen heeft verder contact
2. niet voorgeleid, wel rapport:

59% heeft verder contact
wel voorgeleid, geen rapport:

3. wel voorgeleid, wel rapport: 78% heeft verder contact

Evenals in de vorige paragraaf zijn de resultaten schematisch weergegeven:

voorgeleiding + 71 voorlichtingsrapport

+.86 +.90

verder contact

9.5 De twee lijnen tot hulpverlening
Uit de vorige twee paragrafen komt naar voren dat verdere hulpverlening veel
sterker bepaald wordt door voorlichtingsrapportage en voorgeleiding dan
door datgene wat in het vroeghulpcontact naar voren komt en daaruit in ter-
men van afspraken tot verder contact voortvloeit.

In een afsluitende analyse is nagegaan of dit beeld bevestigd wordt wan-
neer beide aspecten (lijnen) tezamen worden bekeken. Gebruik is gemaakt van
een stapsgewijze regressie-analyse.

De voortzetting van de contacten na de vroeghulp is als afhankelijke varia-
bele beschouwd. Nagegaan is in hoeverre verder contact `voorspeld' wordt
door andere variabelen en hoe groot de voorspellende waarde van elk van de-
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ze variabelen is; aangegeven met het percentage verklaarde variantje.
De volgende variabelen zijn in de analyse opgenomen:

1: aantal problemen dat men met de rmw ter sprake heeft gebracht
2. toezeggingen van de kant van de rmw op de problemen die men ter spra-

ke heeft gebracht.
3. eerder reclasseringscontact
4. oordeel over de vroeghulp
5. afspraken tot verder contact
6. voorgeleiding
7. aanvrage voorlichtingsrapport
8. verder contact na de vroeghulp

De sterke onderlinge samenhang tussen voorlichtingsrapportage en voorge-
leiding zou van invloed kunnen zijn op de resultaten van de regressie-analyse.
Daarom is ook een analyse uitgevoerd waarin een variabele is geconstrueerd
als een combinatie van voorlichtingsrapportage en voorgeleiding. De twee
regressie-analyses gaven vrijwel dezelfde uitkomsten.

Volstaan wordt derhalve met een weergave van de analyse met de afzonder-
lijke variabelen.

Tabel 9.9 Stapsgewijze regressie-analyse met voortzetting van de contacten als afhankelijke variabele

percentage
verklaarde

variantie

toename in
percentage
verklaarde

enkelvoudige
samenhang

standaard-
partiële

regressie
variantie coëfficiënt

(beta)

1. voorlichtings-
rapportage 37% 37% .61 .42

2. voorgeleiding 43% 6% .55 .30
3. problemen bespro-

ken met rmw 44% 1% .11 .15
4. toezeggingen

door rmw 45% 1% .04 -.07
5. afspraken

verder contact 45% 0% -.07 -.05
6. eerder reclasse-

ringscontact 45% 0% .17 .04
7. oordeel

vroeghulp 45% 0% .06 .02

Uit deze tabel blijkt dat 45% van de variantie in de variabele wel of geen con-
tact nà de vroeghulp voorspeld wordt door de zeven variabelen, die in de re-
gressie zijn opgenomen. De eerste twee variabelen, te weten aanvrage voor-
lichtingsrapport en voorgeleiding verklaren tezamen 43% oftewel bijna alle
door de zeven variabelen verklaarde variantje. De overige variabelen leveren
vrijwel geen bijdrage meer als de bijdrage van deze twee variabelen verdiscon-
teerd is. Bevestigd wordt een uitkomst uit de vorige paragraaf dat de invloed
van voorlichtingsrapportage groter is dan de invloed van voorgeleiding.

De derde kolom in de tabel geeft de (enkelvoudige) samenhang tussen eik
van de zeven variabelen met de variabele verder contact, uitgedrukt in Pear-
son's product-moment correlatiecoëfficiënt. De waarden in deze kolom liggen
wat lager dan de waarden van Q of gamma in de vorige paragrafen. Dit is ei-
gen aan de correlatiecoëfficiënt; de uitkomsten blijven inhoudelijk dezelfde.
Apart vermeld dient de samenhang tussen eerder reclasseringscontact en ver-
der contact.

De laatste kolom geeft de relatieve bijdrage van de zeven variabelen, uitge-
drukt in een gestandaardiseerde coëfficiënt (beta). De bijdrage van voorlich-
tingsrapportage en voorgeleiding in het voorspellen van verder contact nà de
vroeghulp is zeer groot in verhouding tot de bijdrage van de overige variabe-
len, die vrijwel geen of zelfs een geringe negatieve bijdrage leveren.
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Alleen de variabele 'problemen besproken met rmw' levert nog een geringe bij-
drage.

Op zich wekt deze geringe bijdrage verwondering, aangezien verondersteld
mag worden dat personen die hun problemen kenbaar hebben gemaakt hulp
geboden wordt. Derhalve is nagegaan om wat voor problemen c.q. om wat
voor personen het ging, wanneer het contact ná de vroeghulp niet was voort-
gezet. Is hun problematiek zodanig dat inderdaad de kortstondige reclasse-
ringsbemoeienis van de vroeghulp voldoende was?

Het betreft 25 personen die op een enkele uitzondering na, niet zijn voorge-
leid en voor wie geen voorlichtingsrapport is aangevraagd. Dit beperkte aantal
maakt het trekken van duidelijke conclusies niet mogelijk.

Wat blijkt is dat een groot aantal van de problemen verbonden is met de in-
verzekeringstelling en ophoudt te bestaan als men op vrije voeten is. Men is
bijvoorbeeld bang zijn baan te verliezen; de ouders zijn erg gespannen over
zijn afwezigheid thuis; een op handen zijnde verloving moest georganiseerd
worden. Een voortzetting van de reclasseringscontacten ligt bij vrijwel uitslui-
tend dit soort problemen niet in de rede.

In een beperkt aantal gevallen gaat het om problemen die niet zijn voortge-
komen uit de vrijheidsbeneming, doch voordien al bestonden en ook na beëin-
diging van de insluiting vermoedelijk aanwezig blijven. Zo zijn er verdachten
met huisvestings- en/of werkproblemen. Bij anderen bestonden er in de relatie
met vriendin of ouders reeds grote spanningen, die soms juist door de vrij-
heidsbeneming toenemen. Verslaving aan alcohol of drugs behoort ook tot de
problemen. Of in deze gevallen reclasseringscontact nuttig kan zijn is vaneen
aantal factoren afhankelijk. Soms verwacht de verdachte niets van het reclas-
seringscontact of is bv. bemiddeling van de reclassering tussen de verdachte
en zijn partner uitgesloten omdat de laatste de relatie met de verdachte, nu
deze in verzekering is gesteld, zeker wil afbreken. Toch lijkt het erop of de re-
classering een paar keer de problematiek van de verdachte te laag heeft inge-
schat of te gemakkelijk gehanteerd. De problemen die zich bij de inverzeke-
ringstelling in het vroeghulpgesprek openbaarden, zouden weer terug kunnen
keren indien een veroordeling volgt. Of ook staan de problemen min of meer
los van de inverzekeringstelling en heeft de persoon in kwestie ernstige moei-
lijkheden in zijn dagelijkse bestaan. Voorbeelden van het eerste zijn het ver-
lies van een baan of psychische gevolgen voor de thuis-situatie. En een voor-
beeld van het tweede is een geval van een aan drugs verslaafde verdachte
(met eerdere justitiecontacten) die liet merken problemen te hebben met zijn
persoonlijk functioneren. De doorverwijzing naar het CAD krijgt geen vervolg
in de zin van daadwerkelijke hulpverlening; er vindt geen verder contact
plaats.

De analyses die in dit hoofdstuk zijn weergegeven, hebben laten zien dat er
weinig aansluiting bestaat tussen het vroeghulpcontact en verder contact,
noch naar problemen of toezeggingen noch naar oordeel over de vroeghulp of
naar afspraken. De belangrijkste factoren daarin zijn de aanvrage van een
voorlichtingsrapport en de voorgeleiding. Een rol hierbij kan spelen dat, zoals
uit hoofdstuk 5 is gebleken, in het vroeghulpcontact veelal dingen aan de orde
komen die te maken hebben met de situatie waarin de verdachte zich op dat
moment bevindt en dat de toezeggingen van de kant van de rmw ook dáárop
betrekking hebben, en minder op problemen van meer langdurige, ernstige en
wellicht ook andere aard, waarvoor verdere hulp noodzakelijk is. In combina-
tie met het nogal vrijblijvende karakter van de afspraken tot verder contact lij-
ken de uitkomsten erop te wijzen dat de rmw zich in de vroeghulp vooral richt
op de situatie van de verdachte op dát moment en op de dingen die op dát mo-
ment gedaan kunnen of moeten worden. Wellicht wordt daarbij de veron-
derstelling gehanteerd dat die personen voor wie naast deze directe hulp ver-
dere hulpverlening nodig is toch wel bij een hulpverleningsinstelling terecht
zullen komen via de aanvrage van een voorlichtingsrapport (dit was in de
vroeghulprapportage een vaak voorkomend onderwerp) of door de OvJ of RC
bij de voorgeleiding te wijzen op de wenselijkheid en mogelijkheid tot verdere
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hulpverlening. Als het inderdaad zó is dat er slechts indirect een verbinding is
tussen vroeghulp en verdere hulpverlening kan de vraag gesteld worden of de
reclassering zo veel tijd en mankracht moet investeren in de vroeghulp op het
politiebureau. In de slotbeschouwing wordt hierop teruggekomen.
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10 Samenvatting en slotbeschouwing

10.1 Inleiding
Met de inwerkingtreding van de wet ter beperking van de voorlopige hechtenis
op 1 januari 1974 werd tevens de vroeghulp geintroduceerd als vorm van re-
classeringsbijstand aan inverzekeringgestelden. De onduidelijkheid over de
doelstellingen van de vroeghulp en het ontbreken van een grondige beleids-
voorbereiding deden de wens ontstaan tot een formulering van doelstellingen
van de vroeghulp en de wijze waarop daaraan gestalte kan worden gegeven.
Daartoe werd de Adviescommissie Vroeghulp ingesteld die in 1977 haar rap-
port uitbracht. Ook bestond behoefte aan informatie over de wijze waarop de
vroeghulp in de praktijk verloopt en of de doelstellingen gerealiseerd worden.
Aan het WODC werd gevraagd hiernaar een onderzoek te verrichten.

10.2 Het onderzoek
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd. In de eerste fase is met behulp van
een schriftelijke enquête nagegaan op welke wijze de vroeghulp in de verschil-
lende arrondissementen was georganiseerd. De tweede fase hield een schrif-
telijke inventarisatie in van opvattingen over en ervaringen met de vroeghulp
zoals deze aanwezig waren bij reclasseringsmedewerkers en leden van de
rechterlijke macht, aangevuld met enkele mondelinge interviews met politie-
functionarissen. In de derde fase zijn de inverzekeringgestelden in het onder-
zoek opgenomen en mondeling geïnterviewd. Tevens zijn mondelinge inter-
views gehouden met reclasseringsmedewerkers over deze cliënten. Ook zijn
er gegevens verzameld bij de administraties van de reclasseringsraden en bij
reclasseringsteams.

Voor de opzet van het onderzoek van de eerste en tweede fase wordt verwe-
zen naar de rapporten die daarover reeds verschenen zijn. Omdat hier verslag
gedaan wordt van de resultaten van de derde fase, zal in het kort op de opzet
daarvan ingegaan worden. Bij de bespreking van de resultaten van deze derde
fase zal waar mogelijk teruggegrepen worden op resultaten uit de eerste twee
fasen (Tigges, 1978; Tigges, 1981).

Voorop stond in het onderzoek de beantwoording van de vraag naar de realisa-
tie van de doelstellingen van de vroeghulp. Drie centrale doelstellingen zijn
daarbij onderscheiden:

1. bijdrage aan de beslissing over de voorlopige hechtenis;
2. steun bij acute problemen;
3. start van-een hulpverleningsproces.

Om zicht te krijgen op de inhoud van de vroeghulp en de waardering ervan
door de inverzekeringgestelde verdachten zijn in de steden 's-Gravenhage,
Dordrecht, Gorinchem, Middelburg, Goes en Vlissingen mondelinge inter-
views gehouden met inverzekeringgestelden. De keuze voor genoemde steden
hing samen met de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek, doch ook
met, het feit dat er een verschil in organisatie van de vroeghulp was tussen
's-Gravenhage (het vaste team) en de overige steden (het wisselende piket).
Deze interviews verschaffen gegevens over de realisatie van de doelstelling
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'steun bij acute problemen'.
Voor verdachten die voorgeleid worden, is de doelstelling 'bijdrage aan de

beslissing over de voorlopige hechtenis' relevant, middels een mondelinge off
schriftelijke vroeghulprapportage. Om daarbij de verbinding te kunnen leggen
naar de inhoud van het vroeghulpgesprek, is voor die verdachten die geïnterji
viewd zijn, de betreffende vroeghelper benaderd om te vernemen of er vroeg-
hulprapportage heeft plaatsgevonden en wat de invloed daarvan is geweest.

De derde doelstelling is onderzocht door bij reclasseringsteams na te gaan
of er ná de vroeghulp verdere contacten zijn geweest. Daartoe zijn korte vra-
genlijsten verzonden aan de reclasseringsteams in de zes genoemde steden.

10.3 Resultaten van het onderzoek
In totaal zijn 166 inverzekeringgestelde strafrechtelijk meerderjarige verdach-
ten geïnterviewd; 95 in Den Haag en 71 in de overige steden. Op het aantal
vroeghulpcontacten dat in de onderzoekperiode heeft plaatsgevonden is dit
34%.

94 verdachten waren voorgeleid; 61 in Den Haag en 33 in de overige steden.
Voor 83 van hen is met de betreffende reclasseringsmedewerker een interview
gehouden over de vroeghulprapportage. Deze was er bij 80 geweest: 55 in Den
Haag en 25 in,de overige steden.

Nagegaan is in het onderzoek of er verschillen bestaan ten aanzien van be-
paalde kenmerken tussen de verdachten die niet en de verdachten die wel zijn
geïnterviewd. Het blijkt dat zich in die zin een verschil voordoet dat de geïnter-
viewden relatief wat vaker waren voorgeleid, voor wie wat vaker eerder een re-
classeringsrapport was uitgebracht (i.e. bekend waren bij de reclassering) en
voor wie wat vaker een (nieuw) voorlichtingsrapport was aangevraagd (wel-
licht op grond van ernst van het delict en/of naar aanleiding van de voorgelei-
ding) in vergelijking tot de totale groep van vroeghulpcontacten. Het onder-
zoek bevat dus relatief iets meer personen voor wie de doelstelling `bijdrage
aan de beslissing over de voorlopige hechtenis' van toepassing is; en wellicht
eveneens wat meer personen met problemen tengevolge van de inverzeke-
ringstelling, aangezien ze de maximale duur ervan uitzitten en niet in vrijheid
gesteld worden (80 van de 94 voorgeleiden werden in bewaring gesteld). Naar
de effecten van de vroeghulprapportage geeft dit op zich geen vertekening;
wel zijn de problemen van de geïnterviewden wellicht iets groter dan van de in-
verzekeringgestelden in het algemeen, wanneer deze relatief wat eerder in vrij-
heid worden gesteld.

Achtereenvolgens zullen in het kort de resultaten van het onderzoek bespro-^
ken worden.

1 Achtergrondkenmerken
Op negen vrouwen na waren de geïnterviewde verdachten van het mannelijk
geslacht, in de leeftijd van 18 jaar tot en met 57 jaar. De gemiddelde leeftijd
was ongeveer 25 jaar.

Ruim tweederde was van Nederlandse nationaliteit. Daarnaast was eenzes-
de afkomstig uit Suriname of de Nederlandse Antillen en nog eenzesde uit an-
dere landen.

Tweederde van de geïnterviewden is ongehuwd; ongeveer een kwart is ge-
huwd en leeft samen met echtgenote (en kinderen) en de overigen zijn geschei-
den. Van de ongehuwden woont ongeveer de helft nog bij ouders en de andere
helft zelfstandig op kamers, in een kraakwoning of anderszins zelfstandig.
Eenderde van de geïnterviewden had op het moment van de inverzekeringstel-
ling een baan.

Iets meer dan de helft had voorafgaande aan de huidige vroeghulp reeds
eerder contact gehad met de reclassering, veelal buiten het kader van de
vroeghulp, voor een deel vanwege de aanvrage van een reclasseringsrapport.
Gemiddeld genomen waren dat vaker mensen van Nederlandse nationaliteit.

Ruim de helft was inverzekeringgesteld vanwege een inbraak of (eenvoudi-

52



ge) diefstal; daarnaast waren er nogal wat verdachten die inverzekering waren
gesteld inzake de opiumwet en vanwege geweldsdelicten.

2 De organisatie van de vroeghulp
De steden die in het onderzoek waren opgenomen verschillen van elkaar in de
vorm waarin de vroeghulp geboden wordt; namelijk het vaste vroeghulpteam
in Den Haag tegenover het systeem van het wisselende piket in de overige ste-
den.

Het blijkt dat het in Den Haag gemiddeld langer duurt voordat het vroeg-
hulpcontact tot stand komt dan in de andere steden. En dat zelfde geldt voor
het verdere contact ná de vroeghulp. De onderzoekuitkomsten lijken er derhal-
ve op te wijzen dat, mede vanwege het ontbreken van de weekenddienst, de
verdachte in Den Haag niet alleen op een later tijdtip wordt bezocht, doch ook
dat de overdracht van het vroeghulpteam naar de 'normale' reclassering tijd
vergt.

3 Het vroeghulp gesprek
In het interview met de inverzekeringgestelde verdachten is gevraagd welke
problemen er ontstaan waren tengevolge van de inverzekeringstelling. Voor
elk van deze problemen is vervolgens gevraagd of men dat tegen iemand (i.e.
politie, advocaat, reclasseringsmedewerker) had verteld en wat er aan het pro-
bleem was gedaan.

De grote verscheidenheid in problemen is in vijf hoofdcategorieën geor-
dend:

1. contact opnemen met personen met wie een nauwe relatie bestaat om
hen op de hoogte te stellen van de inverzekeringstelling, om hen dingen
thuis te laten regelen of om hen spullen naar het politiebureau te laten
brengen;

2. afspraken, verplichtingen die men niet kan nakomen moeten afgezegd
worden;

3. zorgen die men zich maakt over de situatie van de gezinsleden en de di-
recte familie, over de relatie met hen of over de eigen situatie;

4. zorgen in verband met werkkring of schoolopleiding;

5. angst, onzekerheid over een langere insluiting.

Het blijkt dat de vijf verschillende probleemgebieden zich in ongeveer gelijke
mate hebben voorgedaan, doch dat er verschillen bestaan in de mate dat men
zijn problemen kenbaar heeft gemaakt en verschillen in de persoon tegen wie
men dat heeft gedaan. De meer praktische problemen zoals contacten met
persoonlijke relaties, zorgen om afspraken en verplichtingen en zorgen om de
baan heeft men vaker ter sprake gebracht dan de meer emotionele problemen.
Ruim driekwart of meer bracht de eerste soort problemen ter sprake tegeno-
ver iets meer dan de helft de tweede soort problemen. De eerste groep van pro-
blemen heeft men bovendien relatief vaker tegen de politie uitgesproken dan
tegen de reclasseringsmedewerker. De politie lijkt daarin een duidelijker rot te
spelen dan de reclassering, waarschijnlijk mede door het eerdere tijdstip van
contact met de verdachte. Pas op het gebied van het 'typische' maatschappe-
lijke werk komt de rol van de reclassering naar voren. Met de advocaat worden
duidelijk minder vaak de problemen besproken dan met de re-
classering of de politie; ook is er geen duidelijke voorkeur om met de advocaat
op bepaalde problemen in te gaan.

Wanneer gekeken wordt naar toezeggingen die gedaan zijn, dan blijkt de
politie relatief vaak toezeggingen gedaan te hebben op de meer praktische
problemen. Het accent bij de reclasseringsmedewerkers lijkt meer te liggen
op het tonen van aandacht en belangstelling voor de situatie van de verdach-
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te. Voorts is in het onderzoek gebleken dat de verdachte ofwel niet wist of de
toegezegde hulp verleend was ofwel constateerde dat er iets voor hem ge-
daan was (bv. spullen gehaald, familie ingelicht) zonder dat voor hem duidelijk
was wie dat gedaan had (de politie, reclassering of advocaat). Uit de inter-
views met de rmw wordt voorts de indruk verkregen dat de reclassering in de
vroeghulpfase meer voor de verdachte doet dan hem bekend is.

Naast deze onderwerpen heeft de reclasseringsmedewerker bij iets meer dan
de helft van de verdachten gesproken over de mogelijkheid van vroeghulprap
portage; en bij eenderde is gesproken over de strafrechtelijke procesgang.

Met het overgrote deel van de verdachten is gesproken over verdere reclas-
seringscontacten; de aard van de afspraken hierover was in het algemeen
nogal vaag. Zo wordt een eventueel vervolgcontact overgelaten aan de cliënt
zelf; of indien een vervolgcontact wel zal plaatsvinden is vaak ofwel niet af-
gesproken wie het initiatief daartoe zal nemen; ofwel in het geval het initiatief
bij de reclassering ligt, is het onduidelijk welke reclasseringsmedewerker het
contact zal opnemen.

4 De waardering van de vroeghulp
Ongeveer de helft van de verdachten zei veel tot zeer veel aan de vroeghulp ge-
had te hebben; de andere helft had er weinig of niets aan gehad.

Het negatieve oordeel was vooral gebaseerd op het feit dat de vroeghulp
louter een korte onderbreking was geweest, zonder verdere inhoud, of op het
feit dat men er geen idee van had wat de vroeghulp zou kunnen doen.

Het positieve oordeel was voor het grootste deel gebaseerd op de morele
ondersteuning die men had gekregen; op het feit dat men op een prettige ma-
nier met iemand had kunnen praten die de tijd nam om op je problemen in te
gaan.

De realisatie van toezeggingen speelde hierbij een geringere rol; opgemerkt
werd dat men,nog niet veel gezien had van de gedane toezeggingen. De tijd
was daarvoor evenwel nogal kort geweest.

Een factor die met de waardering samenhing is of de inverzekeringgestel-
den al eerder met de reclassering te maken hadden gehad. De verdachten die
in het verleden nog niet eerder met de reclassering in contact waren geweest,
hadden duidelijk een positiever oordeel over de vroeghulp.

5 De vroeghulprapportage
De onderzoekgegevens over de vroeghulprapportage waren slechts op 80 per-
sonen gebaseerd die voor het merendeel (55) in Den Haag in verzekering wa-
ren gesteld en waren voorgeleid. Voor deze 80 personen was in de meeste ge-
vallen mondeling aan de OvJ of RC gerapporteerd. Dit ging dan over allerlei
onderwerpen. De meest voorkomende onderwerpen waren;

- de toepassing van de voorlopige hechtenis;
- de gezondheidstoestand;
- het delict, justitieverleden;
- het voorstel tot reclasserings- en/of psychiatrische voorlichtingsrappor-

tage;
- de psycho-sociale gevolgen van de voorlopige hechtenis.

Het aantal onderwerpen waarover is gerapporteerd loopt uiteen, en hangt o.a.
samen met de vorm waarin wordt gerapporteerd: bij schriftelijke rapportage
was het aantal groter.

In driekwart van de gevallen is er volgens de reclasseringsmedewerker in-
vloed geweest van de vroeghulprapportage. Wanneer daarop nader wordt in-
gegaan blijkt dit veeleer te wijzen op het aandragen van informatie aan de
OvJ/RC over de verdachte zonder dat vastgesteld kan worden dat deze infor-
matie invloed heeft gehad op de beslissing inzake de voorlopige hechtenis.
Over concrete alternatieven voor de voorlopige hechtenis bevat de vroeghulp-
rapportage weinig informatie; wanneer dat wel het geval is, lijken deze alter-
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natieven voor de rechterlijke macht niet concreet genoeg of met onvoldoende
garanties op naleving.

6 Voortzetting van de hulpverlening
Ná de vroeghulp bleek met de helft van de verdachten het contact voortgezet
te zijn. Bij een kwart van hen gaat er meer dan een maand overheen voordat de
'normale' reclassering het contact oppakt; vooral bij Den Haag bleek het nog-
al lang te duren, ondanks het feit dat de cliënt 'gemakkelijk' bereikbaar was
omdat hij nog ingesloten was.

Uit een nadere analyse blijkt dat bij de voortzetting van de contacten de pro-
blematiek uit het vroeghulpgesprek en de afspraken die daarin gemaakt zijn
veel minder belangrijk zijn dan de aanvrage van een voorlichtingsrapport, veel-
al na een voorgeleiding. Met een specifieke groep verdachten lijkt derhalve
het contact voortgezet te worden, namelijk via het verzoek om een voorlich-
tingsrapport door de OvJ of RC, en minder via een actieve opstelling van de re-
classering zelf.

10.4 De doelstellingen van de vroeghulp
Wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek voor de mate waarin de
doelstellingen van de vroeghulp gerealiseerd worden?

a. bijdrage aan de beslissing over de voorlopige hechtenis
De reclassering kan naar aanleiding van het vroeghulpgesprek een rapport
(vroeghulprapport) opstellen dat aan de OvJ enlof de RC of in een later stadi-
um aan de raadkamer wordt overhandigd ten behoeve van de beslissing tot
het inbewaringnemen van de verdachte. Daarin kan de vordering (voortzetting)
van de voorlopige hechtenis van de verdachte ter discussie worden gesteld
door gegevens aan te dragen over persoonlijke en sociale omstandigheden
van de verdachte of door een plan voor opvang of behandeling aan te bieden.

Landelijk ontbreken er exacte gegevens over de frequentie en vorm van de
vroeghulprapportage. Er is geen landelijk uniform registratiesysteem voor de
frequentie van vroeghulpcontacten en vroeghulprapportage. Weliswaar dient
volgens een ministeriële circulaire de reclasseringsraad geïnformeerd te wor-
den over het feit of een vroeghulpbezoek heeft plaatsgevonden en of er gerap-
porteerd is ex art. 62.4 Sv, maar aan het - in bedoelde circulaire - gestelde
wordt niet in elk arrondissement voldaan. Vooral de berichtgeving over de rap-
portage ex art. 62.4 Sv is gebrekkig. Gebleken is dat de reclasseringsraden
doorgaans wel geïnformeerd worden over de schriftelijke vroeghulprapporta-
ge, maar niet over de mondelinge contacten tussen reclassering en OvJ/RC.
Juist de mondelinge contacten echter zijn het meest frequent. Dit wordt be-
vestigd door de resultaten van deze derde fase en kwam ook al in de tweede
fase naar voren. (Dordrecht is hierop landelijk de enige uitzondering; daar
wordt uitsluitend schriftelijk gerapporteerd).

Dat de vroeghulprapportage vooral mondeling plaatsvindt en niet wordt ge-
registreerd bij de reclasseringsraad vloeit onzes inziens mede voort uit het ka-
rakter ervan. De vroeghulprapportage gaat doorgaans over andere onderwer-
pen (indrukken persoon en delict, gezondheidstoestand, wenselijkheid uit-
brengen voorlichtingsrapport) dan relevant of belangrijk geacht mogen wor-
den met het oog op de voorlopige hechtenis (nl. psycho-sociale consequen-
ties van de voorlopige hechtenis, alternatieven voor de vrijheidsbeneming). De
informatie is meer een. terugblikken op de situatie van de verdachte dan een
vooruitblikken op het al dan niet in voorlopige hechtenis nemen van de ver-
dachte. Indien de informatie die de reclassering aan justitie heeft te bieden, in
de ogen van de reclassering geen invloéd zal hebben op de beslissing tot de
voorlopige hechtenis, omdat de informatie niet relevant is ten aanzien van de
criteria voor de voorlopige hechtenis, en men dit van de kant van de reclasse-
ring ook onderkent, zal men minder geneigd zijn de informatie die'men.kwijt
wil aan OvJ of RC schriftelijk vast te leggen. Men volstaat dan liever met een
mondeling contact, ook al omdat dat wat gemakkelijker en sneller tot stand
kan komen.
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We zijn hiermee aangeland bij de vraag hoe het komt dat in de vroeghulp-
rapportage zo weinig aandacht wordt besteed aan de onderwerpen waarvan
men mag aannemen dat zij van belang zijn voor de beslissing de verdachte al
dan niet in bewaring te nemen. De achterliggende vraag hierbij is dan weer in
hoeverre het realistisch is te verwachten dat de vroeghulprapportage een
voorlopige hechtenis kan voorkomen.

Het antwoord hierop is van drie factoren afhankelijk. In de eerste plaats
speelt een rol de mate waarin justitie al dan niet strikte criteria hanteert bij
het insluitingsbeleid. Hoe minder strikt de criteria zijn, des te groter is de
ruimte van de reclassering om met succes te bepleiten dat het dwangmiddel
van de voorlopige hechtenis niet wordt gehanteerd. De criteria voor de toepas-
sing van de voorlopige hechtenis zijn aangescherpt door de wetswijzigingen
van 26 oktober 1973 (waarvan de invoering van de vroeghulp een - zeer klein
- onderdeel uitmaakte). Mede daardoor is er landelijk gezien een vrij aanzien-
lijke daling van de voorlopige hechtenis opgetreden. Bovendien is er de
laatste jaren in het toenemende aantal delicten dat door de rechter wordt af-
gedaan een verschuiving opgetreden naar ernstiger delicten (Berghuis en Tig-
ges, 1979; Berghuis en Tigges, 1980). Hierdoor mag worden'verwacht dat de 1
personen tegen wie het dwangmiddel van de voorlopige hechtenis wel wordt
toegepast in het algemeen verdacht worden van zwaardere delicten en/of
reeds meerdere malen in contact zijn geweest met justitie. De beïnvloedings-
ruimte voor de reclassering lijkt dan ook beperkter dan voorheen.

Dat de rechterlijke macht een restrictief beleid inzake de toepassing van de
voorlopige hechtenis voert is ook, blijkens het vorige onderzoekverslag, aan
een grote groep reclasseringsmedewerkers niet ontgaan. Ook in dit verslag
over de derde fase hebben we gezien dat in een aantal gevallen de voorlopige
hechtenis door reclasseringsmedewerkers reëel en onvermijdelijk werd
geacht vanwege de ernst van de zaak.

Hiermee stuiten we op de tweede factor die bijdraagt aan de beperkte mo-
gelijkheden van de vroeghulprapportage, nl. de mate waarin de (op zich reeds
strikte) criteria voor de voorlopige hechtenis strikt worden toegepast.
Doorslaggevende elementen voor de rechterlijke macht in de toepassing van
de voorlopige hechtenis zijn de ernst van het delict, de aanwezigheid van een
strafrechtelijke verleden van de verdachte en diens eventuele verslaving aan
alcohol of drugs (Berghuis en Tigges, 1981). De ernst van het delict en de aan-
wezigheid van een strafrechtelijk verleden zijn feitelijke gegevenheden; het ge-
vaar van herhaling is doorgaans moeilijk te bepalen. Wel is het zo dat de rech-
terlijke macht steeds vaker geconfronteerd wordt met drugsverslaafde ver-
dachten, die vaak reeds eerder met justitie in aanraking zijn geweest en/of
voor wie kans op herhaling van een strafbaar feit groot geacht mag worden.

Ernst van het delict, strafrechtelijk verleden en grote kans op herhaling le-
veren in het algemeen tezamen een duidelijke indicatie voor het al dan niet
toepassen van voorlopige hechtenis: reclasseringsinformatie zal daar weinig
aan kunnen veranderen. Het komt voor dat de indicatie voor het al dan niet
toepassen minder hard is en dat zich derhalve een twijfelgeval voordoet. In de-
ze zaken wordt veelal het delict niet ernstig genoeg geacht om voorlopige
hechtenis toe te passen, maar ook weer te ernstig om helemaal geen maatre-
gel tegen de verdachte te nemen. Het is denkbaar dat in dergelijke middelzwa-
re zaken de reclasseringsinformatie ertoe bij kan dragen dat de balans
doorslaat naar het achterwege laten van een voorlopige vrijheidsbeneming.
Men moet overigens wel bedenken dat de rechterlijke macht in deze twijfelza-
ken vaak zelf al besluit tot opschorting van de voorlopige hechtenis, dat wil
zeggen een bevel geeft tot voorlopige hechtenis onder gelijktijdige opschor-
ting van de vrijheidsbeneming. In een dossieronderzoek naar de opschorting
van de voorlopige hechtenis is geen indicatie gevonden dat de reclassering
een doorslaggevende rol in deze beslissing speelt (Berghuis en Tigges, 1981).

Tenslotte geldt als derde factor in de beperkte mogelijkheden van de
vroeghulprapportage het feit dat alternatieven voor vrijheidsbeneming nauwe-
lijks voorhanden zijn. Uit de resultaten van de tweede en derde fase van het
vroeghulponderzoek laat zich afleiden dat in die gevallen waarin het oppor-
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tuun is om concrete alternatieven voor te stellen de rechterlijke macht er pas
dan ontvankelijk voor is wanneer een alternatief harde garanties biedt dat er
hetzelfde mee bereikt wordt ais wat met de voorlopige hechtenis bereikt
wordt: het beteugelen van het gevaar van recidive en vlucht. In de zeer weinige
gevallen dat de reclassering in dit onderzoek zelf alternatieven naar voren
bracht, bleek bovendien dat de voorgestelde alternatieven weinig concreet
van aard waren. Zo werd bv. aan de rechterlijke macht voorgesteld dat wellicht
een opname van de verdachte in een kliniek wenselijk zou zijn. Het alternatief
zou concreter moeten zijn en meer overtuigingskracht in zich moeten hebben.
Voor de rechterlijke macht zou duidelijk moeten zijn dat het direct uitvoerbaar
is en voldoende garanties biedt op naleving van de voorwaarden die de rech-
terlijke macht aan het alternatief verbindt.

Al met al is duidelijk geworden dat het niet realistisch is te verwachten dat
door middel van vroeghulprapportage een flink aantal voorlopige hechtenis-
sen voorkomen kan worden. Toch achten de reclasseringsmedewerkers en de
leden van de rechterlijke macht de vroeghulprapportage wel belangrijk; vele
reclasseringsmedewerkers vinden zelfs dat er invloed van uit gaat. Men ziet
dan ook niet zozeer het voorkomen van voorlopige hechtenis als doel van de
vroeghulprapportage, maar het verschaffen van informatie over de persoon
van de verdachte, het delict, het vroegere reclasseringscontact, het uitbren-
gen van een voorlichtingsrapport. Zowel reclassering als justitie verwachten
van de vroeghulprapportage voornamelijk een verbreding van het inzicht in de
verdachte en zijn omstandigheden, los van de beslissing inzake de voorlopige
hechtenis. Men kan zich afvragen of dat met de vroeghulprapportage beoogd
wordt. Het proces-verbaal bevat op zich ook allerlei informatie over de ver-
dachte.

Voordat wij ingaan op de vraag wat dan het doel is van de vroeghulprappor-
tage en op welke wijze dit bereikt kan worden willen wij nog wijzen op een be-
langrijk neveneffect van de vroeghulprapportage. Vóór de invoering van de
vroeghulp waren de contacten reclassering-justitie beperkt en verliepen deze
contacten meestal schriftelijk. Een voorlichtingsrapport wordt schriftelijk
door justitie aangevraagd en uiteraard in schriftelijke vorm uitgebracht. In-
dien een rechtzitting volgt is in een groot aantal gevallen de reclassering wel
aanwezig, maar de rechtzitting is nu niet de geschiktste gelegenheid - vanwe-
ge het formele karakter en de aanwezigheid van verschillende partijen met eik
hun eigen belangen - om wat meer inzicht te krijgen in wat zowel justitie als
reclassering beweegt en wat de dilemma's zijn waarvoor ieder staat.

Doordat de rol van de reclassering in de eerste fase van de procesgang bij
de wetswijziging van 1973 zo nadrukkelijk geformuleerd is, zijn de contacten
tussen reclassering en justitie duidelijk toegenomen. Vooral de mondelinge
(telefonische) contacten hebben er toe bijgedragen dat thans op een informe-
lere wijze gecommuniceerd wordt. Volgens een aanzienlijk deel van de rmw's
is de verstandhouding verbeterd. Aangenomen mag worden dat wederzijds
een realistischer beeld van elkaars functioneren is ontstaan. Onzes inziens is
dat een groot winstpunt; het komt de strafrechtspleging ten goede.

De conclusie dat de mogelijkheden van de vroeghulprapportage om de voor-
lopige hechtenis te voorkomen niet overschat mogen worden, staat een bezin-
ning op een optimalisering van de vroeghulprapportage niet in de weg. Wij zul-
len enige suggesties doen. We willen vooropstellen dat het doel van de vroeg-
hulprapportage onzes inziens is het aandragen van informatie met het oog op'
het voorkomen van een voorlopige hechtenis. Het lijkt ons derhalve verstandig
een selectie aan te brengen in de gevallen waarin vroeghulprapportage moet
plaatsvinden. Wij denken dan vooral aan de gevallen waarin twijfel bestaat of
voorlopige hechtenis toegepast moet worden dan wel achterwege moet blij-
ven. Of een zaak een twijfelgeval is kan men leren kennen door direct contact
met de OvJ en/of RC op te nemen. Ook kan de reclassering in elk arrondisse-
ment een tijd lang registreren in welke gevallen wel en in welke zaken geen
voorlopige hechtenis is toegepast, teneinde enig inzicht in het beleid van de
rechterlijke macht te krijgen. Een selectie maakt tijd en energie vrij, zodat aan
de twijfelgevallen maximale aandacht kan worden gegeven.
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Voorts lijkt het gewenst dat de reclassering zich buigt over de vraag hoe se-
rieuze, concrete alternatieven voor de voorlopige hechtenis geschapen kun-
nen worden. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan al dan niet gedwongen opna-
me van drugsverslaafde verdachten in klinieken voor verslaafden aan alcohol
en drugs. Ook zou de reclassering een strakke en verregaande begeleiding
van verdachten op zich kunnen nemen, en daarvoor ook tegenover de rechter-
lijke macht zijn verantwoordelijkheid tonen, zodat de verdachten op vrije voe-
ten kunnen blijven. Tenslotte ligt er de mogelijkheid om na te gaan of voorlopi-
ge hechtenis voorkomen of bekort kan worden door de verdachte te stimule-
ren aan een dienstverleningsproject mee te werken. Voor al deze alternatieven
geldt dat zij zo concreet mogelijk geformuleerd moeten worden, dat wil zeg-
gen met zoveel mogelijk details over de uitvoering en controle op de uitvoe-
ring. Alleen dan zullen voorstellen van de reclassering overtuigingskracht in
zich hebben.

Een laatste opmerking betreft de aanzet die de vroeghulprapportage kan
geven tot een snelle afronding van het voorlichtingsrapport. Hoewel het on-
derzoekmateriaal hierover beperkt is, hebben wij sterk de indruk dat met de
werkzaamheden voor een voorlichtingsrapport pas begonnen wordt wanneer
de aanvraag hiertoe van justitie bij de reclassering binnengekomen is. Een
snelle afronding van de voorlichtingsrapportage met betrekking tot preventief
gehechten kan er toe leiden dat de voorlopige hechtenis bekort wordt.

b. steun aan de verdachte inzake directe problemen
De amendementen in de Tweede Kamer op het wetsontwerp inzake wijziging
van de voorlopige hechtenis. hadden mede de `steun inzake acute problemen'
ten doel. Woordvoerders van diverse fracties brachten naar voren dat de ver-
dachte zich tijdens de inverzekeringstelling 'in de meest precaire positie be-
vindt', waardoor naast juridische vooral maatschappelijke hulpverlening no-
dig zou zijn. Roethof gebruikt in dit verband het woord crisisinterventie. Hoe-
-wel voor de Tweede Kamer deze doelstelling van de vroeghulp minder belang-
rijk was dan de `bijdrage beslissing voorlopige hechtenis', is het opvallend dat
zowel de reclassering als de rechterlijke macht deze doelstelling het meest
belangrijk vinden (Tigges, 1981). Uit eerdere onderzoekingen werd al geconclu-
deerd dat deze doelstelling in ruime mate wordt gerealiseerd (althans voor dat
deel van de verdachten met wie een vroeghulpcontact plaatsvindt; Rombouts,
1978; Nuijten-Edelbroek en Tigges, 1979). Wel moet daarbij worden aangete-
kend dat deze conclusie was gebaseerd op onderzoek waarin reclasse-
ringsmaatschappelijk werkers registreerden wat voor activiteiten zij verrich-
ten in het kader van de vroeghulp.

Uit het onderhavige onderzoek bleek dat globaal een onderscheid gemaakt
kan worden tussen zakelijke, praktische problemen en emotionele problemen.
Praktische problemen zijn bijvoorbeeld afspraken die afgezegd moeten wor-
den; sommige personen (partner, familie) moeten op de hoogte worden
gesteld van de inverzekeringstelling; men heeft spullen nodig (kleding, medi-
cijnen) of thuis moeten dingen worden geregeld. Meer dan de helft van de per-
sonen kent dit soort problemen van directe acute aard die meestal geen uit-
stel dulden. Ze worden dan ook bijna altijd door de verdachten met de politie
ter sprake gebracht en in veel mindere mate met de advocaat of reclassering'.
Daarnaast maakt een groot gedeelte van de verdachten zich zorgen om de si-
tuatie thuis, om de veroordeling (en verdere vrijheidsbeneming) en om werk en
school (in die gevallen dat de verdachten werk hebben of op school zitten). Dit
soort meer emotionele problemen die zich in gelijke mate voordoen vertelt
men veel vaker tegen de reclasseringsmedewerker dan tegen de politie.

De politie neemt dus naast de reclassering een duidelijke plaats in op het
gebied van de directe hulpverlening: iets wat door verschillende politiefuncti-
onarissen al naar voren werd gebracht in de tweede fase van het vroeghulpon-
derzoek. De aandacht van de reclassering wordt daarnaast vooral gevraagd
en gegeven op het emotionele vlak, iets wat de reclasseringsmedewerkers
ook duidelijk belangrijker vinden dan het werken aan de praktische problemen
van de inverzekeringgestelde (zie rapport over de tweede fase van het vroeg-

58



hulponderzoek). De hulpverlenende activiteiten van de politie vallen overigens
nog meer op wanneer men deze vergelijkt met die van de advocaat; de ver-
dachten brengen veel 'meer problemen ter sprake met de politie dan met de ad-
vocaat.

De meningen van de verdachten over het feit of ze iets aan het gesprek ge-
had hebben, lopen uiteen. Ongeveer de helft is (zeer) te spreken over de vroeg-
hulp, vooral de personen die nog niet eerder contact met de reclassering ge-
had hebben. Men wees daarbij vooral op de morele ondersteuning die de re-
classering hen gegeven had. De andere helft zei er niets of weinig aan gehad
te hebben. Dit zijn vooral de verdachten die al eerdere ervaringen met de re-
classering hadden. Op zich kan het vanuit de optiek een zo humaan mogelijke
strafrechtspleging te bewerkstelligen positief gewaardeerd worden dat de
verdachten wat aan de vroeghulp gehad zeggen te hebben door de morele
steun van de zijde van de reclassering. De stress-situatie waarin inverzeke-
ringgestelden verkeren en de daaraan verbonden behoefte aan emotionele
steun is echter tijdgebonden. Gezegd zij dat ongeveer de helft van de verdach-
ten aan een dergelijke morele steun behoefte lijkt te hebben. De morele steun
van de reclassering moet onzes inziens ook en vooral gezien worden tegen de
achtergrond van de voortzetting van de contacten met de reclassering. Deze
morele steun alléén is dan zeker geen voldoende voorwaarde daartoe. Uit wat
de verdachten die al in het verleden ervaring met de reclassering opdeden op-
merkten, blijkt dat zij de reclassering vooral beoordelen naar de mate waarin
de reclassering zakelijk gezien iets voor hen heeft bewerkstelligd. De morele
kant van de hulpverlening kwam op de tweede plaats. De meeste verdachten
geven dat zelf ook al aan. Of de vroeghulp meer betekent dan het gesprek al-
leen is namelijk afhankelijk van het feit of de toezeggingen die de reclassering
gedaan heeft worden geëffectueerd.

Een sterke aanwijzing dat de vroeghulp niet veel verder gaat dan het -. in
veel gevallen positief gewaardeerde - gesprek is te vinden in de in het alge-
meen zeer vrijblijvende en onduidelijke afspraken voor verdere contacten na
de vroeghulp.

Resumerend kan gesteld worden dat de doelstelling 'het verlenen van direc-
te steun' in een groot aantal gevallen gerealiseerd wordt, maar dat er aan ge-
twijfeld mag worden of hiermee voortzetting van de hulpverlening in die geval-
len dat daar behoefte aan is, bewerkstelligd wordt. In het onderzoek komt
naar voren dat de justitiabelen grote waarde hechten aan het feit dat de re-
classering daadwerkelijk en aantoonbaar iets voor hen doet. Daarom is het
onzes inziens van groot belang dat de reclassering na het vroeghulpgesprek
de verdachte op de hoogte houdt van de dingen die hij voor hem gedaan heeft.
Het lijkt ons dat de reclassering dit- duidelijker dan nu gebeurt, zou kunnen
doen.

Het onduidelijke en vage karakter van eventuele afspraken tot verder con-
tact in het vroeghulpgesprek brengt ons op een tweede suggestie. De reclas-
sering zou, meer afgestemd op de situatie van de verdachte, moeten specifi-
ceren wie, de verdachte of welke reclasseringsmedewerker, wanneer en af-
hankelijk van welke situatie van de verdachte contact opneemt, en daarover
dan concrete afspraken moeten maken. Duidelijke afspraken kunnen ertoe lei-
den dat de reclassering niet alleen met een - in eerste instantie niet uitslui-
tend vanwege hun probleemsituatie - geselecteerde groep verdachten het
contact voortzet. Hierop zal verder ingegaan worden bij de bespreking van de
derde doelstelling.

Voordat ingegaan wordt op deze derde doelstelling van de vroeghulp, de
start van een hulpverleningsproces, wordt nog gewezen op een belangrijk ne-
veneffect van de vroeghulp. Dit onderzoek heeft laten zien dat er als het ware
een taakverdeling tussen politie en reclassering opgetreden is waar het gaat
.om de soort problemen waarmee de inverzekeringgestelde verdachte gecon-
fronteerd wordt. Het is niet waarschijnlijk dat deze taakverdeling een uitvloei-
sel is van overleg tussen politie en reclassering en beslissingen die hierom-
trent genomen zijn. Veeleer komt het voort uit taakopvattingen bij politie en
reclassering en uit de (eerdere respectievelijk latere) fape in de procesgang
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waarin de politie en de reclassering de verdachte ontmoeten. Door het con-
tact tussen politie en reclassering zal er niettemin vaak van gedachten gewis-j
seld worden over de persoon van de verdachte, over zijn problemen en wat er
voor hem ondernomen zou kunnen worden. In de tweede fase van het reclas-
seringsonderzoek is dit reeds duidelijk geworden alsmede het feit dat deze ge-
dachtenwisseling en het meer gestructureerde overleg positief gewaardeerd
worden bij beide instanties. De verstandhouding en sfeer tussen politie en re-
classering bleek dan ook veelal verbeterd te zijn.

Zo goed als onzes inziens de toename van de contacten tussen rechterlijke
macht en, reclassering een positief neveneffect van de vroeghulp is, zo is ook
de toename van de contacten tussen politie en reclassering een winstpunt.
Weliswaar hebben rechterlijke macht, politie en reclassering geheel eigen ta-
ken, toch is het naar onze mening voor een optimaal functioneren van de straf-
rechtspleging van groot belang (dus ook voor de verdachte) dat de activiteiten
van deze instanties op elkaar zijn afgestemd.

c. start van een hulpverleningsproces
Door de Tweede Kamer is de start van een hulpverleningsproces niet als een
doelstelling van de vroeghulp aangemerkt. Wel is duidelijk gesteld dat als ge-
volg van het contact met de inverzekeringgestelde de reclassering al direct
een aanvang zou kunnen maken met een eventueel uit, te brengen voorlich-
tingsrapport. Hierdoor zou de rechtsgang kunnen worden bespoedigd en zou
- in die gevallen dat de verdachte preventief is gedetineerd - door het tijdig
gereed zijn van dit rapport de duur van de voorlopige hechtenis in een aantal
gevallen bekort kunnen worden. De gedachten van de Tweede Kamer vielen in
zoverre met die van de reclassering samen dat aan het begin van de zeventiger
jaren binnen de reclassering veelvuldig de klacht werd gehoord dat men op
een te laat tijdstip in de rechtsgang met de verdachte in contact kwam. Met
welke verdachten contacten plaatsvonden werd in hoofdzaak door het open-
baar ministerie of de rechter-commissaris bepaald, namelijk als door hen een
voorlichtingsrapport wenselijk werd geacht. Voordat een voorlichtingsrapport
was aangevraagd en de rmw met het oog daarop contact kon zoeken met de
persoon in kwestie, was er al geruime tijd verstreken na het politieverhoor en
de inverzekeringstelling en was de verdachte mogelijk reeds preventief gedeti-
neerd. Hierdoor kon de reclassering weinig bijdragen aan de oplossing van
acute problemen. Bovendien zouden justitiabelen doordat ze in feite geselec-
teerd werden door justitie, zo meende men, de maatschappelijk werkers met
wantrouwen tegemoet treden. Dit zou de opbouw van een hulpverleningsrela-
tie bemoeilijken.

De start van een hulpverleningsproces is wel door de reclassering uitdruk-
kelijk als doelstelling van de vroeghulp aangemerkt. Dat blijkt ook uit het rap-
port van de Adviescommissie Vroeghulp. De doelstelling 'het beïnvloeden van
het aanvragebeleid van de rechterlijke macht inzake voorlichtingsrapporten'
wordt daarin echter niet onderscheiden. Wij menen dat deze doelstelling te
veel naar de achtergrond is geraakt.

Of de doelstelling 'start hulpverleningsproces' gerealiseerd wordt, laat zich
moeilijk bepalen. Weliswaar worden met de helft van de verdachten met wie
een vroeghulpcontact heeft plaatsgevonden, de contacten voortgezet maar er
is een zeer sterke samenhang tussen voortzetting van de contacten en de aan-
vrage van een voorlichtingsrapport (dit laatste hangt weer sterk samen met
het feit of de verdachte al dan niet is voorgeleid). Voor verdere contacten na
de vroeghulp, zo blijkt uit de onderzoekresultaten, zijn de hoeveelheid hulpvra-
gen van de inverzekeringgestelde, de toezeggingen van de reclassering en de
afspraken tot verder contact zoals aan de orde geweest in het vroeghulp-
gesprek nauwelijks relevant. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat voor een
deel van de inverzekeringgestelden, nl. in grote lijnen die verdachten die niet
worden voorgeleid enlof voor wie geen rapport is aangevraagd, de doelstelling
'start hulpverleningsproces' niet wordt gerealiseerd.

Men krijgt hieruit de indruk dat de reclassering gemakkelijker contact zoekt
met verdachten voor wie een voorlichtingsrapport is aangevraagd. Nu hoeft
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dat op zichzelf niet bezwaarlijk te zijn als de reclassering in verregaande mate
het aanvragebeleid van de rechterlijke macht zou beïnvloeden en daardoor
met die verdachten het contact zou voortzetten waarvan zij zelf de noodzaak
daartoe inziet op grond van het vroeghulpgesprek. Of de reclassering in belang-
rijke mate invloed heeft op het aanvragebeleid is onduidelijk. Aan de ene kant
is het zo dat het onderwerp 'het uitbrengen van een voorlichtingsrapport' veel-
vuldig in de vroeghulprapportage wordt genoemd. Dat houdt overigens niet in
dat in deze gevallen de wenselijkheid van voorlichtingsrapportage bepleit
wordt. In een beperkt aantal vroeghulprapporten dat onder de ogen van de on-
derzoekers kwam, werd in een aantal gevallen gesteld dat de reclassering be-
reid is een voorlichtingsrapport uit te brengen. Of een rapport wordt aange-
vraagd wordt dan overgelaten aan de rechterlijke macht. Aan de andere kant
is het aannemelijk dat het oordeel van de rechterlijke macht over de wenselijk-
heid van een voorlichtingsrapport zeer vaak overeen zal komen met dat van de
reclassering. Het is immers regel een voorlichtingsrapport aan te vra-
gen in de gevallen dat een ingrijpende straf, dat wil veelal zeggen vrijheidsbe-
neming, wordt overwogen of verwacht. Als deze overeenstemming tussen re-
classering en rechterlijke macht bestaat, dan moet ernstig betwijfeld worden
of de reclassering thans in vergelijking met de periode voordat de vroeghulp
zijn intrede deed, met meer of in andere gevallen contacten van een langere
duur met verdachten onderhoudt.

Wel zou het zo kunnen zijn dat als gevolg van de vroeghulpcontacten de op-
bouw van een hulpverleningsrelatie voorspoediger verloopt enlof dat de werk
zaamheden voor het voorlichtingsrapport eerder dan voorheen afgesloten
kunnen worden. Het is van belang te vermelden dat de maatschappelijk wer-
ker die de voorlichtingsrapportage verzorgt veelal niet dezelfde is als de per-
soon die het vroeghulpcontact legde. In Den Haag is het, voortvloeiend uit de
opzet van het vroeghuipteam, altijd een andere reclasseringswerker, in
Dordrecht/Middelburg vaak ook. Aan wie de voorlichtingsaanvrage wordt toe-
bedeeld, is niet alleen afhankelijk van wie het vroeghulpcontact verzorgde,
maar ook van de eventuele eerdere contacten die de verdachte met de reclas-
sering heeft gehad, de soort problematiek (bv. verslavingsproblematiek voor
het CAD), de werkbelasting van de werkeenheden etc. (zie hiervoor het eerste
rapport over de organisatie van de vroeghulp).

Of de voorlichtingsrapporten thans sneller dan voorheen worden uitge-
bracht is uit het onderzoek niet bekend. Wel is het zo dat de termijnen waar-
binnen de rapporten na de aanvraag geacht worden voltooid te zijn, vaak sterk
overschreden worden. (In de arrondissementen Den Haag, Dordrecht en Mid-
delburg wordt t.a.v. preventief gedetineerden, de termijn van 4 weken waarbin-
nen het voorlichtingsrapport na aanvrage hiervan uitgebracht dient te zijn
overschreden met resp. 87, 71 en 59%. Bron: Tijdsduur en termijnoverschrij-
ding van voorlichtingsrapporten, Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen, Di-
rectie TBR en Reclassering, Ministerie van Justitie, 1979.)

Samengevat kan gesteld worden dat het zeer twijfelachtig is of de derde
doelstelling van de vroeghulp, de start van een hulpverleningsproces, tot nu
toe gerealiseerd wordt. Aan de ene kant worden er vrijwel geen verdere con-
tacten onderhouden met verdachten voor wie geen voorlichtingsrapport wordt
aangevraagd en/of die niet zijn voorgeleid. Aan de andere kant wordt, als de
contacten wel worden voortgezet, dit niet gedaan vanwege de vroeghulp,
maar vanwege de aanvrage van een voorlichtingsrapport, waarop de reclasse-
ring vermoedelijk na de invoering van de vroeghulp weinig extra invloed heeft
gekregen.

Een andere vraag die gesteld kan worden is of het reëel is te verwachten dat
de reclassering indien de verdachten niet uit zichzelf contact met de reclasse-
ring zoeken en er geen voorlichtingsrapport wordt aangevraagd zelf het initia-
tief daartoe neemt, zodat met zoveel mogelijk verdachten de contacten blijven
bestaan. Deze vraag is niet met een eenduidig ja of neen te beantwoorden.
Aan de ene kant moet de reclassering zich van het gevaar bewust zijn dat
mensen ook nodeloos in het hulpverleningsnet getrokken worden, terwijl zij
wellicht zelf wel hun problemen kunnen oplossen. Aan de andere kant kunnen
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verdachten doordat zij verstoken zijn van hulp nog verder in de problemen ge-,
raken.

Naar onze mening zou het van belang zijn dat de reclassering zich nadruk-
kelijker af gaat vragen of het bij ieder persoon afzonderlijk wenselijk is dat de
mogelijkheid van reclasseringsbijstand nogmaals onder de aandacht van de
- na de inverzekeringstelling op vrije voeten gestelde - verdachten wordt
gebracht, niet om hulp op te dringen maar om de drempel naar de reclassering
verder te verlagen. Daarbij is het goed zich te bedenken dat de noodzaak of,
wenselijkheid van reclasseringshulp ook niet van te voren vaststaan bij die
verdachten over wie justitie een voorlichtingsrapport heeft aangevraagd. Toch
zoekt de reclassering ook met hen contact; vaak blijkt dan een hulpverle-
ningsproces op gang te komen.

Het contact leggen met verdachten zonder dat zijzelf daartoe het initiatief
hebben genomen en zonder dat justitie de rechtvaardiging van contactlegging
van de zijde van de reclassering heeft geboden (nl. d.m.v. de aanvrage van een
voorlichtingsrapport) vergt een outreachende opstelling van de reclassering.
Dat wil zeggen dat de diensten naar de verdachten worden gebracht, in tegen-
stelling tot het op afroep beschikbaar zijn. Uit de tweede fase van het vroeg-
hulponderzoek is gebleken dat deze outreachende opstelling niet sterk bij de,
reclasseringsmedewerkers aanwezig is.

Wellicht zou bovendien de reclassering zich wat nadrukkelijker moeten be-
zinnen op de vraag hoe hulp geboden kan worden aan in vrijheid gestelde ver-
dachten die in een later stadium alsnog met justitie te maken krijgen en dan
als het ware aan hun lot overgelaten zijn, omdat zij het contact met de reclas-
sering ná de vroeghulp verloren hebben en alsnog specifiek ten aanzien van
de strafrechtelijke procesgang behoefte hebben aan hulp. Ook is het denk-
baar dat opnieuw problemen zullen gaan ontstaan in hun situatie wanneer zij
alsnog bijvoorbeeld een vrijheidsstraf moeten ondergaan.

10.5 Discussie
Hoe moeten de onderzoekresultaten over het realiseren van de doelstellingen
van de vroeghulp worden gewaardeerd en wat betekenen deze resultaten voor
de toekomstige praktijk? Wij willen voorop stellen dat wij het beeld van de
praktijk van de vroeghulp, zo'n zes jaar na de invoering, bepaald niet opwek-
kend vinden. De belangrijkste doelstelling - bijdrage aan beslissing voorlopi-
ge hechtenis - wordt vrijwel niet bereikt, van de doelstelling 'start hulpverle-
ningsproces' kan in ernstige mate betwijfeld worden of dit gebeurt op grond
van de vroeghulp. Alleen de doelstelling 'steun inzake acute problemen' wordt
in ruime mate bereikt.

Vanwege dit sombere beeld zou men ertoe geneigd kunnen zijn de vroeghulp-
activiteiten langzamerhand af te bouwen en/of geen vroeghulp meer te verle-
nen aan alle inverzekeringgestelden, maar alleen aan hen die voorgeleid wor-
den; men hoeft dan uitsluitend contact te leggen met de verdachten die in het
paleis van justitie voor de OvJ en eventueel voor de RC verschijnen.

Deze opties schijnen ons echter, ondanks het sombere beeld, toch niet
reëel. In de desbetreffende artikelen waarbij de vroeghulp formeel werd inge-
voerd wordt aan de reclassering een nadrukkelijke plaats in de eerste fase van
de procesgang toegekend. De invoering van de vroeghulp heeft ertoe geleid
dat de reclassering thans minder gescheiden van politie en rechterlijke macht
opereert dan voorheen. Dit lijkt ons een groot goed; de reclassering hoort nu
eenmaal vanuit haar aard een centrale plaats in de strafrechtspleging in te ne-
men. De strafrechtspleging is geenszins gebaat met een geïsoleerde positie
van de reclassering.

Onzes inziens is de enige consequentie die uit het huidige beeld van de be-
tekenis van de vroeghulp getrokken moet worden dat een voortzetting van de
vroeghulp alleen dan zinnig is wanneer met grote inzet getracht wordt de
doelstellingen van de vroeghulp te realiseren; overigens in het besef dat dat
bij de ene doelstelling moeilijker is dan bij de andere. Wij zullen hier niet meer
uitputtend ingaan op alle punten waarop onzes inziens de huidige praktijk ver-
beterd kan worden; dat is bij de bespreking van de doelstellingen reeds uitvoe-
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rig gedaan. De belangrijkste aangrijpingspunten zullen aangestipt worden.
Ten aanzien van de doelstelling 'bijdrage beslissing voorlopige hechtenis'

zijn de mogelijkheden van de reclassering beperkt. Toch zou aandacht gege-
ven moeten worden aan de ontwikkeling van werkelijke alternatieven voor de
voorlopige hechtenis, dat wil zeggen dat gevaar voor recidive op korte termijn
aanzienlijk verminderd wordt en dat de verdachte beschikbaar blijft voor het
justitiële en reclasseringsonderzoek. Anders gezegd: er moet een zekere
greep blijven op de verdachte, te realiseren door de verdachte ter behandeling
in een kliniek op te nemen of hem vanuit de reclassering strak te begeleiden.
Dit veronderstelt strikte afspraken tussen justitie, reclassering en verdachte
over hoe te handelen als de verdachte zich aan de behandeling of begeleiding
onttrekt. Wij wijzen nogmaals op de mogelijkheid vrijheidsstraf te voorkomen
en/of te beperken (indien de verdachte reeds preventief is gedetineerd) door
reeds vanaf de inverzekeringstelling een dienstverleningsovereenkomst te be-
werkstelligen.

Voor wat betreft de doelstelling `steun inzake acute problemen' lijkt het ons
van belang dat de verdachte op de hoogte wordt gehouden van wat de reclas-
sering voor hem ondernomen heeft; ook al heeft dat,voor de verdachte niets
opgeleverd. De verdachten hechten er immers. grote waarde aan dat zij niet al-
leen bij de reclassering terecht kunnen voor een gesprek, maar dat er ook op
het praktische vlak iets voor hen wordt gedaan. Voorts dienen duidelijke en
concrete afspraken te worden over vervolgcontacten, niet om reclasserings-
contacten op te dringen, maar wel om duidelijkheid bij verdachte en reclasse-
ring te scheppen èn te bewerkstelligen dat de verdachten die verdere reclas-
seringsbijstand nodig hebben, deze ook werkelijk krijgen. Gedacht wordt dan
vooral aan begeleiding door het justitiële systeem. Het is van belang dat voort-
zetting van de hulpverleningscontacten niet afhankelijk is van de aanvrage
van een voorlichtingsrapport ten behoeve van de berechting. Voor een zelfbe-
wuste en zelfstandige reclassering zou dat niet nodig hoeven te zijn. Tenslotte
dienen de werkzaamheden in het kader van de vroeghulp en die in verband
met de voorlichtingsrapportage goed op elkaar aangesloten te zijn. Dit zou
een spoedig uitbrengen van het voorlichtingsrapport bevorderen.

10.6 Slotopmerkingen
De hooggespannen verwachtingen die in de jaren vóór de wetswijziging voor-
namelijk bij de reclassering leefden over de mogelijkheden van het contact
tussen reclassering en verdachte zo spoedig mogelijk na zijn arrestatie, zijn
nog niet uitgekomen. Van de reclassering mag verwacht worden dat zij zich ern-
stig rekenschap geeft van de mogelijkheden die de vroeghulp te bieden heeft
en deze mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt. Alleen dan zal voortzet-
ting van de vroeghulp zinvol zijn en vruchten afwerpen.
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Summary

Introduction
When the Act restricting pre-trial detention came into force on January lst
1974 a form of probation and aftercare known as the 'early intervention'
scheme was also introduced to provide immediate assistance to people
detained in police custody. As information was needed on the way in which
early intervention works in practice, and on whether its aims were being
achieved, the Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice
was asked to carry out an investigation into this.

In order to obtain a clear idea of early intervention, it is necessary to deal
very briefly with the concept of pre-trial detention and the rehabilitation of
offenders in the Netherlands. After an explanation of the research plan, the
results wilt be given and their significance discussed in relation to the
objectives of early intervention.

Pre-trial detentlon
When the police suspect a person of a serious crime, he may be detained at a
police station for six hours for questioning ('verhoor'). Next, he may be kept in
police detention ('inverzekeringstelling') for a further period not exceeding 48
hours by an order of an Assistant Public Prosecutor. The Public Prosecutor
may order the period of detention to be extended, for a further maximum of 48
hours.

Before the end of the period of police detention the Public Prosecutor may
bring a suspect before the Examining Magistrate with a request that the
suspect be remanded in custody for a maximum period of six days ('in
bewaring'). On the application of the Public Prosecutor the Examining
Magistrate may extend the period of custody for a further maximum of six
days.

Before the end of the first or second six-day remand in custody the Public
Prosecutor may apply to a District Court for the suspect to be remanded in
custody for a maximum period of 30 days ('gevangenhouding'). This period
may be extended twice on the application of the Public Prosecutor, on each
occasion for 30 days.

The case must be brought to trial before the 102nd day of custody
(excluding police detention). Remands in custody may be suspended
conditionally (provisional release) at any time.

Rehabilitation of Offenders in the Netherlands
In the Netherlands, care for people coming into contact with the criminal law^
is allotted to a special social work agency. This agency is active on behalf of
offenders from the time that they first come into contact with the police up to
and including the time when they receive aftercare, if they are convicted.

This period can be devided into phases (of assistance): early intervention
work, pre-trial detention, trial, imprisonment and aftercare. Assistance to
clients is important in all these phases.

Besides this, services are rendered to the judicia) authorities, mostly by
making pre-trial reports for the purpose of trial, but also in connection with
release on licence if the offender has been sentenced to a lengthy term.
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The clients usually come into contact with the probation and parole agency
because the Public Prosecutor or the Examining Magistrate asks for a pre
trial report. In practically every case the dient has the right to choose whether
or not to remain in contact with the agency.

Early interventjon Work
In January 1974, changes in the law became effective in the Netherlands
which enabled early intervention work to be done at police stations.
Provisions were added to the Penal Code to the effect that the Secretary of
the Probation and Aftercare Board must be notified forthwith of detentions by
the police (police detention) and that, if a report has been drawn up with
reference to this, the Public Prosecutor must take cognizance of the report
before asking for a remand in custody.

The incorporation of these provisions formed only a minor part of a fairly
extensive amendnient of the Penal Code aimed at limiting the use and
duration of remands in custody.

The members of the Lower House of Parliament therefore understandably
regarded early intervention work mainly as a means of reducing the
frequency and duration of remands in custody. The probation and parole
agency would presumably be able to gather information on the suspect’s
personal and social circumstances and on possible means of help.
This information could be taken into account in the decisions regarding a
remand in custody (e.g. decision not to remand the suspect, to terminate or
suspend the remand). The information thus provided is known as the early
intervention report. From the outset, the probation and parole agency has
placed the emphasis on other functions of early intervention work. It has
attached great value to giving support to the suspect and - if necessary -

starting a process of assistance. To sum up, three main objectives of early
intervention work can thus be defined:
1. to contribute to the decision on whether a person should be remanded in

custody;
2. to provide support in dealing with immediate problems;
3. to initiate a process of assistance.

Research plan
When the plan was being drawn up, the research was divided into three
phases.

The first phase concerned the way in which early intervention is organized
in the various districts and the level of assistance given to suspects under the
early intervention scheme. To obtain this information, a questionnaire was
submittecj to the secretaries of the Probation and Aftercare Boards. This
phase was completed with an interim report (L.C.M. Tigges, De Organisatie
van de vroeghulp, 1978; for a summary of the results see: Research Bulletin of
the Ministry of Justice, The Netherlands, Bulletin no. 3, The Hague 1979, pp.
60-61). The second phase of the research covered the views of social workers
involved in the rehabilitation of offenders, members of the judiciary and police
officials and the experience they had gained of early intervention directed at
rehabilitation. The results of this study have been published in an interim
report (L.C.M. Tigges, Opvattingen over en ervaringen met
reclasseringsvroeghulp 1981, with a summary in English). In the third phase
people detained in police custody themselves were interviewed, while at the
same time interviews were also conducted with the probation officers dealing
with these clients. Information was also obtained from the Probation and
Aftercare Board and from probation teams.

For the details of the first two phases of the investigation please see the
relevant reports which have already been published. As this report is on the
results of the third phase of the research a brief description of the way in
which it was organized is included below. In discussing the results of this
third phase, we will refer (wherever possible) to the results of the first two
phases.
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The primary intention of the investigation was to find Out whether the aims of
early intervention were being achieved.

Interviews were held with suspects kept in police detention in The Hague,
Dordrecht, Gorinchem, Middelburg, Goes and Vlissingen in order to find out
what early intervention entailed and what those concerned thought of it. The
towns in question were chosen partly for practical reasons, and partly
because a comparison could be made between The Hague, which has a
permanent team, and the other towns, where the team varies. These
interviews provided information on whether the aim of supplying support in
dealing with immediate problems was being achieved.

The aim of contributing to the decision on whether a person should be
remanded in custody is of relevance to suspects who are brought before an
Examining Magistrate because the verbal or written early intervention report
can be submitted to the Magistrate. In order to establish the connection
between the report and what was discussed in early intervention contacts the
probation officers who dealt with the suspects were also asked whether an
early intervention report had been made, and, if so, what effect it had had.

The third aim was investigated using short questionnaires to find out from
probation and aftercare teams in the six towns whether there was any further
contact with the suspects after early intervention.

Resuits
A total of 166 adult suspects detained in police detention - 34% of the total
number of early intervention contacts made during the period of the
investigation - were interviewed: 95 in The Hague and 71 in the other towns.

94 suspects were brought before the Examining Magistrate - 61 in The
Hague and 33 in the other towns. 83 of them had discussed an early
intervention report with their probation officer and such a report had actually
been drawn up for 80 of them - 55 in The Hague and 25 in the other towns.

One of the aims of the investigation was to find out whether there were any
significant differences between suspects who were interviewed and those
who were not. The main difference appears to be that the persons interviewed
had been brought before the Examining Magistrate rather more frequently
than the members of the group as a whole. Thus the investigation
included in relative terms a slightly higher proportion of people for whom the
aim of contributing to the decision on pre-trial detention is relevant, and
probably also of people with problems resulting from being in custody, as
they were detained by the police for the maximum period and were not
released (80 of the 94 who were brought before the Examining Magistrate
were remanded in custody). This in itself does not give a distorted picture of
the effects of early intervention reports, but it does mean that the problems of
those who were interviewed were possibly greater than those suspects kept in
police detention in general, as the latter tend to be released sooner.

The different aspects of the results of the research will now be discussed
individually.

Ba ckground Cha ra c teris tics
Of those interviewed only nine were women. The age of the group as a whole
ranged from 18 to 57, the average being about 25. Over two thirds were Dutch,
and one sixth Surinamese or Dutch Antillian. The remaFnder were of other
nationalities. Two thirds were unmarried, about a quarter were married and
living with their spouse and children and the remainder were divorced. About
a half of those who were not married were still living with their parents, and
the other half either had homes of their own such as lodgings or were
squatters. One third of those who were interviewed had a job at the time they
were remanded in custody.

Just over half had had previous contact with the probation services; often
this was not in the form of early intervention, but as a result of probation
reports being requested. On average this applied more often to those who
were Dutch.
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Just over half had been kept in police detention for burglary or (non-
aggravated) theft, and a good number for offences under the Opium Act or for
crimes of violence.

Organisation of Early Intervention
As referred to above, the towns included in the investigation differ in the way
in which they organize early intervention assistance,.The Hague being the
only one to have a permanent early intervention team.

In The Hague more time elapses before suspects are contacted by the early
intervention team than in the other towns and the same may be said of further
contact after early intervention. The investigation seems to show that, partly
because there is no weekend service, not only do suspects in The Hague have
to wait longer before being visited, but also that it takes the early intervention
team there longer to transfer cases to the 'normal' probation and aftercare
service.

Early Intervention Interviews
Those interviewed were asked what problems had arisen as a result of their
being kept in police detention, whether they had mentioned these problems to
anyone (i.e. police, lawyer, probation officer), and what had been done about
them.
There were a great many problems and these have been classified into the
following five main categories:
1. contacting people close to them in order to inform them that they had been

kept in police detention, to get them to take care of things at home and to
ask them to bring things to the police station;

2. appointments and obligations which cannot be met and must be
cancelled;

3. concern about their family and other close relatives, and relationships with
them, and about their own situation;

4. worries about work or study;
5. fears and uncertainty about having to stay in custody for a long period.

The various problems seem to be more or less equally common, but there
are differences in the degree to which suspects talk about them, and the
people to whom they do so. The more practical problems, such as contacting
friends and relatives, and worries about appointments, obligations and work
were discussed more frequently (in more than 3/4 of cases) than the more
emotional problems gust over half). The former were also mentioned more
often to the police than to probation officers. The police seem to play a more
obvious role in such matters than probation officers, which is probably due in
part to the fact that they come into contact with the suspects at an earlier
stage. It is only in areas of 'typical' social work that probation officers play an
important role. Problems are discussed markedly less with lawyers than with
probation officers or the police and there is no clear preference to discuss any
particular problems with lawyers.

The investigation showed that the police tend to deal with the more
practical problems, giving promises of assistance whereas the probation
officers place greater emphasis on showing interest in the situation of the
suspect. It also showed that the suspects often either did not know whether
the promises of assistance had actually been kept (e.g. things collected,
relatives informed) or that if they did know they were unaware who was
responsible (police, probation officer or lawyer). From the interviews with the
probation officers the impression was also received that they do more for
suspects in the early intervention phase than the suspects are aware of.

Probation officers had also discussed the possibility of early intervention
reports with just over half of the suspects, and the course of criminal
proceedings with one third of them. Further contact with the probation
service was discussed with the great majority of suspects, though
arrangements for such contact were generally vague. It was thus often left to
the clients themselves to decide whether any further contact should take
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place, and even in those cases where it was agreed that there should be
further contact frequently either no arrangements were made about who
would initiate it, or if the probation services were to do so, it was unclear
which probation officer would make the contact.

Views on Early Intervention
About half of the suspects said they had benefited much or very much from
early intervention; the other half had got little or nothing at all from it. The
unfavourable views were largely based on the fact that the early intervention
had been only a brief interlude without further significance, or on the Pact that
the suspects did not know what early intervention could achieve. The
favourable views were based for a large part on the moral support which the
suspects had received, as a result of having been able to talk properly lo
someone who took the time to be concerned about their problems. Whether or
not the promises of assistance had been kept was not of paramount
importance and, as some suspects pointed out, at the time of their interview
with us it was still to early to pass judgement on this. One factor which
affected the evaluation of early intervention was whether those kept in police
detention had had previous contact with the probation services; it was clear
that those who had had none viewed early intervention in a more favourable
light.

Early Intervention Reports
The research data on early intervention reports were based on only 80 people,
most of whom (55) were kept in police detention and brought before an
Examining Magistrate in The Hague. In the majority of cases the Public
Prosecutor or Examining Magistrate received verbal reports on the suspects
which covered a variety of subjects, the most common being:

i. whether the prisoner should be remanded in custody;
ii. his state of health;
iii. the crime and the prisoner's criminal record;
iv. the need for probation and/or psychiatric reports;
v. the psycho-social consequences of pre-trial detention.

The number of subjects covered in the reports varied depending on the form of
the reports, more being included in written reports. According to probation
officers early intervention reports influenced the decision in three-quarters of
cases. On closer scrutiny, however, such reports seem to be simply a way of
passing on information on suspects to the Public Prosecutor or Examining
Magistrate, rather than a means of influencing the decision to remand a
suspect in custody. Early intervention reports included little information on
concrete alternatives to pre-trial detention, and such alternatives as were
suggested seemed to be too vague, or lacking the necessary guarantees of
observance for the judiciary.

Continued Assistance
Half the suspects were contacted again after the early intervention stage. In a
quarter of the cases it was more than a month before the 'normai' probation
services contacted the suspect; fairly long delays were especially common in
The Hague, despite the fact that clients were easily accessible as they were
still in detention. Closer analysis shows that continued contact depends less
on the problems discussed and the arrangements made during early
intervention contacts than on requests for background reports, usually after
suspects have been brought before the Examining Magistrate. It seems
therefore that contact is continued with a specific group of suspects as a
result of requests for background reports from the Public Prosecutor or
Examining Magistrate rather than on the initiative of the probation services
themselves.
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The Aims of Early Intervention
The significance of the resuits of the investigation as regards the degree to
which the aims of early intervention are being achieved is as follows:

(a) Contribution to the decision on pre-trial detention
As a result of early intervention interviews the probation services may draw up
a report (early intervention report) to be given to the Public Prosecutor or
Examining Magistrate, or at a later stage to the judge sitting in chambers, in,
order to assist the decision on whether a suspect should be remanded in
custody. Such reports may question the advisability of granting the
prosecution's demand for (continued) pre-trial detention by providing
information on the suspect's personal and social circumstances or by
suggesting a plan for care or treatment.

There are no precise national statistics on the frequency and form of early
intervention reports, as there is no national uniform system of registering
them. In our opinion it is partly due to the inherent nature of early intervention
reports that they are usually verbal and therefore not registered with the
Probation and Aftercare Board. They usually deal with such things as'
impressions of the individual and of' his crime, state of health, and the
desirability of a pre-trial report, rather than with those which might be
considered relevant to the issue of pre-trial detention, such as the psycho-
social consequences of pre-trial detention or alternatives to deprivation of
liberty. The information is more of a review of the suspect's situation than an
attempt to decide whether or not he should be remanded in custody. If the
information which the probation services are able to provide can have no
influence on the Magistrate's decision because it is not relevant to the criteria'
for pre-trial detention, and this is recognised by the probation services, they
will be less inclined to pass it on to the Public Prosecutor or Examining
Magistrate in writing. Verbal contact will suffice, not in the least because it is
easier and quicker.

The next question is why is so little attention paid in early intervention reports
to things which might affect the decision whether or not a suspect should be
remanded in custody, and going one step further, how realistic is it to expect
an early intervention report to prevent pre-trial detention.

The answer to these questions depends on three things. Firstly there is the
degree to which the judiciary applies strict criteria in its remand policy. The
less strict the criteria, the more likely it is that the probation services will be
able to argue successfully that the coercive measure of pre-trial detention
should not be used. The criteria for imposing pre-trial detention were defined
more closely in the statutory amendments of October 26th 1973, which also
introduced the early intervention scheme (although the Jatter played only a
very small part in the amendments). Partly as a result of this there has been a
quite considerable drop, nationally, in pre-trial detention figures. In addition,
while the number of crimes dealt with in the courts has grown over the last
few years, there has been a shift towards more serious crimes. Thus suspects
against whom the coercive measure of pre-trial detention is used are
generally suspected of more serious crimes andlor have already been before
the courts several times. The influence which the probation services are likely
to have would seem then to be even more restricted than before. Moreover it
has not escaped the notice of a considerable number of probation officers
that the judiciary operates a restrictive policy as far as the application of pre-
trial detention is concerned, as the second report indicates. This phase of the
research has also shown that there are cases where the probation officers
regard pre-trial detention as both reasonable and unavoidable in view of the
seriousness of the crime.

This brings us to the second factor which restricts the possible influence of
early intervention reports, that is the degree to which the criteria (already
strict in themselves) are strictly applied in imposing pre-trial detention.
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According to other investigations by the Research and Documentation
Centre, the decisive factors as far as the judiciary is concerned in imposing
pre-trial detention are the seriousness of the crime, whether the suspect has a
criminal record, and whether he is addicted to alcohol or drugs. The
seriousness of the crime and a criminal record are actual facts, and although
the risk of recidivism is usually difficult to determine, it is true that the
judiciary is having to deal with an increasing number of drugaddicted
suspects, who have often been in contact with the courts before and/or for
whom the chances of recidivism may be considered great. Taken together the
seriousness of the crime, a criminal record and the likelihood of the crime
being repeated, generally indicate that the suspect will be remanded in
custody, and information from the probation services is unlikely to change
this. There are also, however, borderline cases where there are no such
clearcut indications and the offence is often not considered serious enough
for pre-trial detention to be imposed, but too serious for no measures
whatsoever to be taken against the suspect. It is possible that in such cases
information from the probation services might tilt the balance against pre-
trial detention.

Finally the third factor which restricts the influence which early intervention
reports might have is the fact that alternatives to detention are rarely
available. The results of the second and third phase of the investigation into
early intervention indicate that in cases where concrete alternatives can be
suggested, they will oniy be accepted by the judiciary if sure guarantees can
provided that they will achieve the same as pre-trial detention, that is to
reduce the risk of recidivism and flight. In the very few cases where the
probation services involved in this investigation themselves suggested
alternatives, such as the admission of a suspect to a clinic, they were not very
concrete. Alternatives need to be more precise and more convincing; as far as
the judiciary is concerned it must be clear that they can be implemented
immediately, and they must provide sufficient guarantees that the conditions
laid down by the judiciary will be observed.

All things considered it is clearly unrealistic to expect early intervention
reports to lead to any significant reduction in the number of pre-trial
detentions. Nevertheless probation officers and members of the judiciary do
consider early intervention reports to be important; many probation officers
even believe that they do have some influence. Thus the aim of early
intervention reports is seen not so much as being the prevention of pre-trial
detention as the provision of information on the suspect's character, the
crime, previous contact with the probation services, and the necessity of
drawing up a pre-trial report. Both the probation services and the judiciary
primarily expect early intervention reports to increase their understanding of
the suspect and his or her circumstances, independent of the decision on pre-
trial detention. The question is whether this was the original intention of early
intervention reports, as official police reports also inciude much information
of this soft.

Before we examine the purpose of early intervention reports and ways in
which it can be achieved we would like to mention an important subsidiary
effect of such reports. Before early intervention was introduced contact
between the probation services and the judiciary was restricted mostly to
written communications; pre-trial reports were requested by the judiciary in
writing and of course submitted in writing by thè probation services. If cases
came to court the probation services were very often present, but, because of
the formal nature of the proceedings and the presence of various partjes,
each with their own interests, it was not the most suitable opportunity for the
judiciary and the probation services to acquaint themselves with each other's
thought processes and problems. Because the role of the probation services
in the first phase of the criminal process was stressed so emphatically in the
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1973 statutory amendment, contact between them and the judiciary has
noticeably increased. In particular contact by telephone has led to
communication becoming much more informal, and according to a
considerable number of probation officers mutual understanding has also
improved. It may be assumed that both sides now have a much more realistic
picture of each other's function, which in our opinion is a considerable gain,'
as it can only benefit the administration of justice.

The conclusion that the ability of early intervention reports to prevent pre-trial
detention should not be overestimated does not mean that it is not worth
considering how they can best be used. So we would like to make a few
suggestions. Firstly the purpose of early intervention reports, in our opinion,
is to provide information which may show that pre-trial detention is not
necessary. It would therefore seem sensible to introduce some form of
selection of the cases which require early intervention reports, particularly
borderline cases where there is some doubt as to whether or not pre-trial
detention will be imposed. It should be possible to identify borderline cases
through direct contact with the Public Prosecutor or Examining Magistrate;
the probation services in each district might also keep a record for a time of
those cases in which pre-trial detention is imposed and those in which it is
not, in order to get some understanding of the judiciary's policy. Such a
selection, would allow more time and energy to be devoted to the borderline
cases.

It is also desirable that the probation services examine serious practical
alternatives to pre-trial detention. One example might be the admission,
enforced or otherwise, of alcoholics and addicts to special clinics. The
probation services should also be able to demonstrate to the judiciary that
they are able to provide strict and thorough-going supervision of suspects, so
that the Jatter may remain at liberty. Finally it might be possible to avoid or
reduce terms of pre-trial detention by encouraging suspects to take part in
community service projects. All these alternatives and the methods by which
they are to be implemented and supervised should be formulated as precisely
and in as much detail as possible. This is the only way that suggestions made
by the probation services can have any cogency.

One last comment concerns the fact that intervention reports can help to
speed up the completion pre-trial reports. Although little research has been
done on this, we have the strong impression that work on pre-trial reports is
only begun once requests for them have been received by the probation
services from the judiciary. If pre-trial reports on persons remanded in
custody can be produced quickly, it can help to reduce the time spent in pre-
trial detention.

(b) Support for suspects in dealing with immediate problems
One of the aims of the amendments made in the Lower House of Parliament
to the Bill concerning modifications to pre-trial detention was to provide
'support in dealing with immediate problems'. Spokesmen from different
political parties highlighted the fact that while remanded in police custody
suspects 'are in an extremely precarious position' and need social as well as
legal assistance. One of them used the term 'crisis intervention' to describe
this. Although Parliament considered that the other aim of early intervention
reports, namely helping the Magistrate to decide whether or not to remand a
suspect, was more important, it is noticeable that both the probation services
and the judiciary disagreed.

The investigation has shown that a rough distinction can be drawn between
practical problems and emotional problems. More than half of the people
interviewed had practical problems which required immediate attention. Thus
these were almost always discussed with the police and much less with
Iawyers or the probation services. There were also a lot of suspects who
experienced emotional problems. These emotional problems are more Iikely
to be discussed with the probation services than with the police.
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Thus, as the police themselves pointed out in the second phase of the
research, they have as definite a role to play as the probation services in the
provision of immediate assistance. The probation services, however, also
help with emotional problems, which they clearly consider to be more
important than attending to the more practical problems of those kept in
police detention. Assistance given by the police is even more significant when
compared with that given by lawyers, with whom problems are discussed
much less.

Suspects' opinions varied on whether early intervention interviews had
benefited them at all. About half were pleased or very pleased with early
intervention, particularly those who had had no previous contact with the
probation services. The moral support provided by the probation services was
mentioned especially. The other half, who were primarily suspects who had
already had some contact with thé probation services, feit they had derived
little, if any, benefit from it. From the point of view of making the
administration of justice as humane as possible, it is in itself a good thing
that suspects feel they have benefited in some way from the moral support
they received from the probation services. The stress to which people
remanded in custody are subjected and their resulting need for emotional
support is, however, temporary and it should be noted that only about half of
the suspects seem to need such moral support. Such support does not in
itself, however, constitute a sufficient guarantee of continued contact with
the probation services.

From the comments of suspects with previous experience of the probation
services it appears that they judge them largely on how much practical help
they receive. Moral support comes second, a fact which is readily admitted by
most suspects. Whether early intervention amounts to anything more than
just the interview itself is in fact dependent on whether the probation services
actually do the things they say they will. A strong indication that early
intervention does not go much further than the initial interview - which in
many cases is considered useful in itself - may be concluded from the Pact
that arrangements for further contact are generally very open-ended and
vague.

In conclusion it can be said that although the aim of 'providing immediate
support' is achieved in a large number of cases, there is some doubt as to
whether this leads to the assistance being continued in those cases which
require so. The investigation revealed that people in police custody attach
great value to the fact that the probation services are actually seen to be
doing things for them. For this reason we believe that it is of considerable
importance that the probation services keep suspects informed of things they
have done for them after the early intervention interview. We feil that this
could be done more effectively than is the case at present.

The indistinct and vague nature of arrangements for further meetings
brings us to our second suggestion. The probation services should specify
whether they will contact the suspect or vice versa and in the former case
which particular probation officer will be responsible. Definite arrangements
should be made about when and under what circumstances this is to occur.
The probation services would then be able to keep in contact with prisoners
actually in need of assistance and not merely selected on a random basis.
This will be looked at further in the discussion of the third aim.

Before examining the third aim of early intervention, namely initiating a
process of assistance, we would like to point out another important side-
effect of early intervention. The investigation revealed that a sort of tacit
agreement has come into being between the police and the probation services
regarding the division of responsibility for dealing with the problems faced by
suspects remanded in custody. It is unlikely that this is the result of
discussions between the police and the probation services or of joint
decisions taken on the subject. Far more probable is that it resulted from
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what the police and the probation services themselves see as being their jobs,
and from the order in which they have access to the suspects (the police first
and the probation services second). Nevertheless, because of the contact that
there is between the police and the probation services there is a fairly
frequent exchange of views on the character of suspects, their problems and
what can be done for them. Both sides consider such exchanges to be useful,
particularly if they are put on a more regular-footing, as the results of the
second phase of the investigation revealed. Thus, relations between the police
and the probation services have improved so much that there is now a certain
rapport. This is just as useful, in our view, as the increased contact between
the judiciary and the probation services which is also attributable to the early
intervention scheme. The judiciary, police and probation services may have
their own tasks, but in our opinion it is important for an efficient
administration of justice (and therefore also for the suspects) that the
activities of all these bodies are properly coordinated.

(c) Initiating a process of assistance
This was not considered to be an aim of early intervention by the Lower House
of Parliament, although it was made ciear that contact with those remanded
in custody would enable the probation services to begin work on pre-trial
reports immediately. This would speed up the judicia) process, and, in cases
where suspects are remanded in custody, might result in shorter periods of
pre-trial detention. Parliament shared the view of many people within the
probation services who had voiced complaints at the beginning of the
seventies about the fact that they came into contact with suspects at too late
a point in the judicial process. It was mainly up to the Public Prosecutor or the
Examining Magistrate to decide which suspects would be seen, who were
usually those_on whom a pre-trial report was.required. Considerable time
would elapse between the hearing and remanding in custody and the
preparation of the report, during which the suspect might already have been
placed in detention. The fact that the persons to be seen by the probation
services were chosen by the judiciary and that contact was established at a
late stage was thought to make clients view social workers with mistrust,
thereby hindering the establishment of the necessary relationship.

The probation services themselves, however, regard the initiation of a
process of assistance as one of the express aims of early intervention.

From the results of the investigation it can be concluded that there are
serious doubts as to whether the thid aim of early intervention - initiating a
process of assistance - is being achieved. If no pre-trial report is requested,
and the suspect is not brought before the Examining Magistrate there is
unlikely to be any further contact with him, and even if there is, it is not as a
result of the early intervention, but because a pre-trial report has been asked
for. Moreover it seems unlikely that the introduction of the early intervention
scheme has given the probation services any additional influence over
whether or not a pre-trial report is requested by the Magistrate.

The investigation did not reveal whether pre-trial reports are now prepared
more quickly than before, but the deadlines are stil) often exceeded by
considerable margins. In The Hague, Dordrecht and Middelburg districts the
fourweek deadline is exceeded in 87%, 71% and 59% of cases respectively.

Another question to which there is no simple answer is whether it is realistic
to expect the probation services themselves to take the initiative and contact
suspects again if the latter do not do anything about it themselves, and no
pre-trial report is asked for. On the one hand the probation services should be
aware of the dangers of forcing assistance onto people who might be quite
capable of sorting out their own problems, but on the other hand they should
also realize that suspects might get into even greater problems if they do not
receive any assistance.
In our opinion it is important that the probation services pay more attention to
remind each individual suspect who has been released from police detention
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that assistance is available from the probation services; not in order to force
help on him, but to make the probation services ever more accessible.

Establishing contact with suspects in cases in which no request has been
received either from the suspect for assistante or from the judiciary for a pre-
trial report requires an outreaching attitude on the part of the probation
services. It means that their services have to be taken to the suspects, rather
than being available on request. The second phase of the investigation on
early intervention showed that such an attitude is not very prevalent among
probation officers.

Points for discussion
The question is how much importance should be attached to the resuits of the
investigation into whether the aims of early intervention are being realized,
and what effect will they have on future practice. We should say first of all
that early intervention in practice, six years after its introduction, does not
present a very encouraging picture. The most important aim - assisting the
Examining Magistrate to decide on whether suspects should be remanded in
custody - is hardly being achieved at all, and there are serious doubts as to
whether early intervention heips to initiate a process of assistance. Only the
aim of providing help with urgent problems is being achieved to an significant
degree.

One solution to the problem would be gradually to dismantle the early
intervention scheme entirely or to restrict it to people who are to be brought
before the Examining Magistrate. It would then only be necessary to contact
suspects who appear in court before the Public Prosecutor or Examining
Magistrate.

Despite the problems, we do not feel that either alternative is realistic. The
relevant sections of the Act which formally introduced early intervention
alloted a definite place to the probation services in the early stages of legal
proceedings. The introduction of early intervention has meant that the
probation services no longer work separately from the police and the judiciary
as they did before. We think this to be a considerable improvement; the nature
of the probation services demands that they have a central place in the
administration of justice, and nothing would be gained by isolating them.

In our opinion the only conclusion to be drawn is that there is no point in
continuing the scheme unless every effort is made to achieve its objectives,
although it should be remembered that some are more difficult to achieve
than others. We do not intend to examine in detail here every single way in
which present practice could be improved, as the matter was dealt with at
some length above, but we would like to touch upon the most important
points again.

The probation services have only a limited scope to help the Prosecutor and
and the Examining Magistrate decide whether suspects should be detained in
police custody. Nonetheless attention should be given to developing real
alternatives to pre-trial detention, in other words to reducing the risk of
recidivism in the short term and to ensuring that suspects attend court
hearings and meetings with the probation services. In other words there must
be some sort of proper supervision, either by the probation services
themselves or in a clinic for treatment. This necessitates firm agreement
between the judiciary, the probation services and suspects on what action to
take if suspects fail to attend for treatment or supervision. We would like once
again to point out the possibility of avoiding custodial sentences or reducing
them if a suspect is already remanded in custody by arranging community
service projects as soon as suspects are kept in police detention.

As regards the aim of helping suspects with urgent problems it is important
that they be informed of what the probation services have done on their
behalf, even if nothing has been achieved. Suspects attach great importance
not only to being able to talk to probation officers, but also to the things of a
practical nature that are done for them.

Arrangements for follow-up contacts also need to be clear and definite, not
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to force suspects to accept help from the probation services, but so that both
suspects and probation officers know what is happening, and to ensure that
suspects who need the assistance of the probation services do get it. It is
important that further contact should not be dependent on whether a pre-trial
report is requested. A confident and independent probation service should
take the initiative.

Finally, the procedures for early intervention and the preparation of pre-
trial reports should be closely coordinated to avoid delay.
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