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1 Inleiding

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van een evaluatiestudie
naar de effecten van een voorlichtingsprogramma over alcohol en verkeer, dat
sedert oktober 1979 deel uitmaakt van het regiem in de gevangenis 'De Raam'
te Grave. In dit voorlichtingsprogramma, van nu af kortweg aangeduid als AVP
(Alcohol Verkeer Project), wordt aan de in deze inrichting verblijvende gedeti-
neerden, die veroordeeld zijn wegens overtreding van art. 26 en aanverwante
artikelen van de wegenverkeerswet (het rijden onder invloed) informatie gege-
ven over een groot aantal zaken, die met het rijden onder invloed samenhan-
gen. Het initiatief voor dit project werd genomen door het WODC en het staf-
bureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie Gevangeniswezen in sa-
menwerking met de directie van de betreffende inrichting (1)*.

De doelstelling van het AVP is tweeledig: het dient uiteindelijk te leiden tot
het verminderen van de recidivefrequentie en/of de recidivesnelheid van de
deelnemende gedetineerden en bij te dragen tot het op een meer zinvolle ma-
nier inhoud geven aan de detentie.

De verwachting is, dat door het geven van informatie en discussie de kennis
van problemen en gevaren van het rijden onder invloed wordt verhoogd, en dat
mede daardoor gedrag in positieve zin wordt veranderd. Het programma richt
zich dus op gedragsverandering door middel van kennisvermeerdering en atti-
tudeverandering. Het is verder mede opgezet vanuit de gedachte om na ver-
loop van tijd, als het programma een vaste vorm en inhoud heeft gekregen en
zinvol is gebleken, te bezien of deelname aan een soortgelijk programma voor
dronken rijders een alternatief kan zijn voor een korte vrijheidsstraf.

Evaluatie van het voorlichtingsprogramma is vanaf het begin de bedoeling
geweest. Deze evaluatie is op verzoek van de Directie Gevangeniswezen uitge-
voerd door het WODC met financiële steun van het Alkoholfonds en het Ne-
derlands Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid.

1.1 Fasering van het onderzoek
Bij het opstellen van het onderzoekplan is een tweedeling aangehouden. In de
eerste fase is nagegaan, wat de effecten van het voorlichtingsprogramma op
de korte termijn waren. Dit onderzoek richtte zich op de mogelijke gevolgen
voor de kennis en de attitude tijdens en direct na afloop van de programma-
week. Verder werd de invloed van het AVP op de detentiebeleving bestudeerd.

In de eerste helft van 1981 werd het onderzoek naar kennis en attitude ver-
richt; in de herfst van dat jaar werd naar de gevolgen voor de detentiebeleving
gekeken. De resultaten zijn besproken in een interimrapport, dat in juli 1982 is
voltooid (2).

De tweede fase behelst de vraag naar mogelijke effecten op langere ter-
mijn. Hiertoe is een onderzoek ingesteld naar de geregistreerde en niet-gere-
gistreerde recidive. De gegevens met betrekking tot de niet-geregistreerde re-
cidive zijn verzameld door middel van het afnemen van follow up-interviews bij
de ex-gedetineerden (deelnemers en niet-deelnemers aan het AVP zijn hierbij

Zie literatuurlijst op pag. 28.
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met elkaar vergeleken). Daarin kwamen ook andere vragen aan de orde die uit
het oogpunt van beleid van belang zijn.

Dë resultaten van dit onderzoek in de tweede fase zijn in uitgebreide vorm
te vinden in een onderzoekverslag, dat evenals het eerste interimrapport op-
vraagbaar is bij het WODC.

Het nu voor u liggende rapport bevat een samenvatting van de voornaamste
resultaten en conclusies van het onderzoek in beide fases. Alvorens tot de
bespreking hiervan over te gaan zal in het kort de totstandkoming van het AVP
besproken worden, gevolgd door de probleemstelling en opzet van het onder-
zoek.
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2 .De totstandkoming van het AVP

Sedert oktober 1975 is in Grave de gevangenis 'De Raam' gevestigd, aan-
vankelijk bedoeld om de toenmalige achterstand bij de tenuitvoerlegging van
korte vonnissen 1) weg te werken. Met ingang van 1 april 1978 werd deze tijde-
lijke status opgeheven en kreeg 'De Raam' een definitieve bestemming als in-
richting voor kortgestrafte volwassenen, i.c. volwassenen met een lopend von-
nis en een strafduur van maximaal 4 weken (3). Het grootste deel van deze
groep 'zelfmelders' bestaat uit mensen die veroordeeld zijn op grond van art.
26 WVW 2) het rijden onder invloed. Reeds bij de ingebruikname van de inrich-
ting werd de gedachte geopperd een op dit delict gericht voorlichtingspro-
gramma op te zetten. Al jaren immers worden pogingen in het werk gesteld
om aan de detentie een meer zinvolle invulling te geven (4). De categorie gede-
tineerden, die in 'De Raam' verblijft, leent zich uitstekend hiervoor, aangezien
het een, vanwege overtreding van hetzelfde delict, homogeen samengestelde
groep betreft, die gemiddeld ook nog slecht geinformeerd is over ondermeer
'de invloed van alcohol op het lichamelijk functioneren en het rijgedrag.

Bij de definitieve ingebruikstelling van'De Raam' werd besloten de daar ver-
blijvende veroordeelden wegens dronken rijden een voorlichtingsprogramma
aan te bieden als alternatief voor de gebruikelijke werkzaamheden (i.c. het
werken in plantsoenen binnen de gemeente Grave). Enige uitgangspunten
voor dit programma zijn: het zoveel mogelijk vermijden van moraliseren, het
vrijwillige karakter van deelname, het leggen van de relatie tussen alcoholge-
bruik en verkeer, het inbouwen van evaluatiemogelijkheden en het niet te veel
ingaan op achterliggende drankproblematiek van de betrokkenen (5). De ge-
dachte achter deze laatste overweging is, dat de relatief korte detentieperiode
(1 à 4 weken) te kort lijkt om vat te kunnen krijgen op deze problemen. Dit sluit
echter niet uit, dat er voldoende aanknopingspunten dienen te zijn om wat lan-
ger bij een dergelijke problematiek stil te kunnen staan en dat ook voldoende
informatie over hulpverleningsmogelijkheden op dit gebied opgenomen dient
te zijn.

Om de nodige deskundigheid te kunnen waarborgen en tevens de presenta-
tie te verlevendigen is ervoor gekozen het programma grotendeels te laten ver-
zorgen door vrijwilligers, afkomstig uit diverse disciplines, die in hun dagelijk-
se praktijk regelmatig met bepaalde aspecten van het betreffende delict te
maken krijgen. Medewerking wordt verleend door vertegenwoordigers van het
OM en de rechterlijke macht, de politie, het CAD en met betrekking tot de me-
dische aspecten door de verpleger van de inrichting. Het geheel wordt geïntro-
duceerd, gecoordineerd en geëvalueerd door de projectleider, een preventie-

1) Dit zijn vonnissen, die niet in aansluiting op de preventieve hechtenis tenuitvoergelegd worden.

2) Of aanverwante artikelen, zoals art. 33a WVW (weigeren van de bloedproef) en art. 32 WVW (rij-
den tijdens het hebben van een ontzegging van de rijbevoegdheid, welke ontzegging het meest
in geval van'rijden onder invloed wordt gegeven).

3



medewerker van het CAD Oost-Brabant, die voor 60% van de werktijd belast is
met dit project 3)

Na een experimentele periode is het AVP in februari 1980 definitief van start
gegaan. Het WODC heeft in september 1980 een begin gemaakt met de evalu-
atiestudie, waarvan probleemstelling en opzet in het volgende hoofdstuk te
vinden zijn.

3) Voor een uitvoerige beschrijving van de uitgangspunten en de inhoud van het AVP, zie bijlage 1
achterin dit rapport.
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3 Probleemstelling, opzet. en uitvoering
van het onderzoek

3.1 Probleemstelling
Het begrip voorlichting kan op verschillende manieren worden gedefinieerd.
Hier wordt uitgegaan van de volgende omschrijving: voorlichting is een opzet-
telijke en systematische poging om door middel van kennisoverdracht om-
trent een bepaald onderwerp en/of het verschaffen van inzicht in de conse-
quenties van bepaalde handelingen gedrag te beïnvloeden. In het geval van
het AVP in Grave gaat het om de consequenties van het rijden onder invloed
voor de verkeersveiligheid. De gedragsverandering die wordt beoogd is een
vermindering van de recidive van de gedetineerden die aan het programma
hebben deelgenomen.

In de onderzoekliteratuur wordt aan het begrip recidive telkens weer een an-
dere inhoud gegeven. Bij de evaluatie van het Grave-project wordt hierbij ge-
dacht aan de specifieke recidive, dat wil zeggen het opnieuw plegen van het-
zelfde delict (art. 26 WVW/art. 33a WVW), waarbij zowel rekening gehouden
-wordt met inschrijving hiervan bij het parket 1) (geregistreerde recidive) als
met die overtredingen van de betreffende wetsartikelen, die niet bij justitie be-
kend zijn geworden (niet-geregistreerde.recidive).

Mocht het programma uiteindelijk invloed hebben op het rijden onder in-
vloed in de onderzoekperiode, dan kan dit effect langs diverse wegen tot
stand zijn gekomen (6). Via een kennisvermeerdering kan de attitude van de
betrokkene zijn beïnvloed, die mede de intentie tot het vertonen van het be-
wuste gedrag bepaalt. Ook kan de kennisvermeerdering ertoe leiden, dat
iemand het gedrag op zich nog niet gevaarlijk vindt, maar wel te weten is ge-
komen, dat bv. de straffen bij recidive zwaarder worden. Kennisvermeerdering
leidt in dit geval tot een vergroting van het aantal factoren dat iemand ervan
weerhoudt het delict te plegen. Het kan,ook zijn, dat de kennis over een aantal
oplossingen van eventuele persoonlijke problemen via het AVP is vergroot en
zodoende een reductie van het bewuste gedrag in de hand werkt.

Om inzicht te krijgen in al deze processen dient het onderzoek een ant-
woord te geven op de volgende vragen:

Wordt kennis en inzicht met betrekking tot de aspecten, die samenhan-
gen met het rijden onder invloed, vergroot?

- Treedt er een verandering op in attitude ten aanzien van het betreffende
delict?

Is er een verandering te constateren in de manier waarop en de mate
waarin individueel een oplossing wordt gezocht voor eventuele proble-
men met alcohol?

Vindt er een vermindering plaats in recidivefrequentie enlof -snelheid
ten gevolge van het programma?

1) Met uitzondering van sepot bij gebrek aan bewijs.
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Los van de vraag of het programma invloed zal hebben op het gedrag van de
deelnemers, is het mogelijk, dat het een bijdrage levert tot een gunstiger oor-
deel over de detentie. Vandaar dat tevens moet worden onderzocht:

- Hoe wordt het AVP in al haar onderdelen gewaardeerd en welke invloed
gaat ervan uit op de detentiebeleving?

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven is het onderzoek gesplitst in twee fasen:
onderzoek naar de effecten op korte termijn en naar de effecten op langere
termijn. Onder korte termijneffecten worden die effecten verstaan, die nog tij-
dens de detentie zijn vast te stellen. Vanuit dit oogpunt zijn met name de vra-
gen met betrekking tot kennis- en attitudeveranderingen, alsmede de beleving
van de detentie van belang. Voor het onderzoek naar de effecten op langere
termijn spelen de genoemde eerste 4 vragen vooral een rol.

3.2 De opzet van het onderzoek
Het is gebruikelijk verandering als gevolg van voorlichting, onderwijs en vor-
ming vast te stellen door het verrichten van een voormeting en één of meerde-
re nametingen bij de betrokkenen (7). Dit is echter niet voldoende. Eventuele
veranderingen kunnen nl. mede of alleen het gevolg zijn van andere invloeden,
welke op de betrokken persoon hebben ingewerkt en behoeven dus niet uit-
sluitend voort te vloeien uit de `behandeling'. Dit methodologische probleem
is voor een zeer groot deel op te lossen door gebruik te maken van een contro-
legroep, die idealiter slechts op één punt verschilt van de experimentele groep
nl. dat zij niet is onderworpen aan de 'behandeling' (8).

Het vinden van een controlegroep leek op het eerste gezicht niet erg moei-
lijk. Deelname aan het AVP is slechts voor een beperkte groep (15 mensen)
mogelijk. Daardoor worden per week door loting telkens ongeveer evenveel
gedetineerden van deelname uitgesloten als er wèl kunnen participeren in het
voorlichtingsprogramma. Deze gedetineerden verschillen dus alleen maar van
de deelnemers vanwege het feit,, dat zij niet aan het programma meedoen.
Toch kunnen zij niet als controlegroep fungeren. Omdat mag worden verwacht
dat het programma invloed zal hebben op het klimaat binnen de inrichting en
er over het programma of onderdelen ervan tussen gedetineerden zal worden
gesproken, zullen invloeden ervan, indien aanwezig, ook op de niet-deel-
nemers kunnen doorwerken. Dit bezwaar van `interne besmetting', dat er in
het ongunstigste geval toe zou leiden dat er geen waarneembaar verschil zou
zijn vast te stellen tussen de deelnemersgroep en de controlegroep met be-
trekking tot mogelijke effecten van het programma is te ondervangen door de
controlegroep te zoeken in een andere inrichting, die qua regiem niet te veel
afwijkt van de inrichting te Grave.

Na diverse mogelijkheden te hebben overwogen is gekozen voor 'Nieuw
Bergveen', een gevangenis die deel uitmaakt van het complex 'Groot Banken-
bosch' te Veenhuizen. In deze zelfmeldersinrichting verblijven ook gedetineer-
den met een gemiddelde strafduur van circa 14 dagen, die hoofdzakelijk zijn
veroordeeld wegens overtreding van art. 26 WVW. In principe worden alleen
first offenders in detentie geplaatst (9).

Naast het zoeken naar een controle-inrichting diende er nog voor een ander
probleem een oplossing te worden gevonden. Aangezien de deelname aan het
AVP in Grave geschiedt op vrijwillige basis, was het zaak die gedetineerden in
Nieuw Bergveen te benaderen, die ook gemotiveerd zouden zijn geweest aan
een dergelijk programma mee te werken. Teneinde deze groep uit de totale in-
richtingsbevolking te selecteren is de belangstelling voor een mogelijk AVP in
Nieuw Bergveen gepeild door middel. van een enquêteformulier en een korte
mondelinge toelichting. Vervolgens zijn de gemotiveerden betrokken bij het
onderzoek 2).

2)
Voor de tekst van het enquêteformulier, zie bijlage 2.
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Voor de materiaalverzameling zijn diverse technieken gebruikt. Voor de atti-
tudemetingen en het onderzoek naar de detentiebeleving is gebruik gemaakt
van het interview, evenals gedeeltelijk voor het meten van het gedrag. De ken-
nis en de waardering van het AVP zijn vastgesteld door middel van schriftelij-
ke vragenlijsten, die respectievelijk individueel en collectief zijn afgenomen.
Individueel is ook een schriftelijke alcoholtest afgenomen om de mate van al-
coholafhankelijkheid vast te stellen.

De overige gegevens omtrent het gedrag zijn afkomstig van een dossieron-
derzoek.

3.3 Uitvoering van het onderzoek
In de eerste fase is met betrekking tot kennis en attitude een voor- en een na-
meting gehouden. De voormeting vond plaats op de dag van binnenkomst in
de inrichting om zodoende mogelijke invloeden van het inrichtingsklimaat en
het AVP op deze groepen te voorkomen. Bij de nameting werd ook een vragen-
lijst met betrekking tot de waardering voor het programma afgenomen, alsme-
de de reeds vermelde alcoholtest. Deze nameting vond plaats op de laatste
dag van het AVP (en op hetzelfde tijdstip in Nieuw Bergveen). Dit moment is
ook gekozen voor het afnemen van het detentiebelevingsinterview, dat in het
najaar van 1981 bij een andere groep gedetineerden is afgenomen (zie schema
1).

De effecten van deelname aan het AVP na de detentie zijn op twee manie-
ren onderzocht:

een onderzoek van dossiermateriaal, nl. uittreksels uit het Algemeen
Documentatieregister en gegevens uit de centrale registratie van rijver-
boden van diegenen, die in de eerste fase van het onderzoek hun mede-
werking hadden verleend;

interviews met de ex-gedetineerden, die zich in de eerste fase van het
onderzoek bereid hadden verklaard, hieraan mee te willen werken. Dit
geschiedde circa een jaar na het ontslag uit de inrichting. Van de gele-
genheid is tevens gebruik gemaakt eventuele kennis- en attitudeveran-
deringen vast te stellen en de mate van alcoholafhankelijkheid na te
gaan.

Om de betrouwbaarheid van de gegevens over het gedrag van de betrokkenen
te vergroten, is besloten deze gegevens aan te vullen met door partnerinter-
views verkregen materiaal. Zoals in hoofdstuk 5 nog aan de orde zal komen
heeft dit weinig opgeleverd vanwege de erg lage respons.

Schema 1: Tijdschema materiaalverzameling 1982

1981 1982 1983
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j

meting kennis en at-
titude in inrichtingen x x x x x x
meting detentiebele-
ving in inrichtingen
follow-up meting en
partnerinterviews
lichting rijverboden-
registratie
lichting algemeen
documentatie-
register

x

x

3.4 Respons
In de eerste fase weigerde in Grave slechts één man zijn medewerking te ver-
lenen. Daarnaast werd nog een aantal mensen gedurende de programmaweek
ziek of verliet de inrichting in verband met een strafonderbreking. Van de 180
benaderde personen (12 deelnemersgroepen) zijn er uiteindelijk 168 in de on-
derzoekgroep opgenomen (ruim 93%).
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In Nieuw Bergveen was er alleen uitval door ziekte of strafonderbreking.
Het aantal respondenten bedroeg 120 van de 126, die waren benaderd (ruim
95%).

Deze twee groepen samen vormden ook de basis voor onze 'follow-up
groep'. Een aantal mensen weigerde echter reeds in de inrichting hieraan mee
te werken.

In de follow-upfase bleken er verder van de te benaderen mensen inmiddels
5 overleden te zijn.

Schema 2: Medewerking aan de follow-upfase

AVP-deelnemers (n = 168) controlegroep (n = 120)

overleden: 2 overleden: 3

166 (100%) 1117(100%)

in le instantie in 1e instantie in le instantie in 1e instantie
bereid tot niet bereid tot bereid tot niet bereid tot
follow-up: follow-up: foi low-up: follow-up:

151(91 %) 15 (9%) 92 (78,6%) 25 (21,4%)

meegewerkt aan niet meegewerkt meegewerkt aan niet meegewerkt
follow-up: aan follow-up: follow-up: aan ifollow-up:

91 (54,8%) 60 (36,1 %) 62 (53%) 30(25,6%)

Bij de analyse is nog nagegaan of er verschil was met betrekking tot de gege-
vens uit de voormeting tussen de groep, die heeft meegewerkt aan de follow-
up en de groep die hier niet aan heeft meegedaan. Op de kennisresultaten na
bleek dit niet het geval te zijn.

Met betrekking tot de kennis bleek dat van beide onderzoekgroepen een
iets beter geïnformeerde groep in de follow-up fase is geïnterviewd.
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4 Waardering van het AVP en
detentiebeleving

In dit hoofdstuk zal worden bekeken welk oordeel de deelnemers aan het AVP
over het programma hebben en welke invloed ervan uitgaat op hun detentiebe-
leving. De resultaten, die hier worden weergegeven, vormen grotendeels een
samenvatting van de onderzoekresultaten, die in de hoofdstukken 5 en 7 van
het interimrapport van het onderzoek zijn beschreven.

4.1 De waardering voor inhoud en presentatie
Met betrekking tot de waardering voor het programma is gebruik gemaakt van
gegevens, die zijn verzameld bij 12 deelnemersgroepen in de eerste helft van
1981. Deze hebben na afloop van de programmaweek tijdens een interne eva-
luatiebespreking een vragenlijst ingevuld, waarbij werd ingegaan op de diver-
se onderdelen van het AVP. In totaal zijn 167 enquêteformulieren ingevuld
(slechts 1 weigering).

Onder meer is aan de deelnemers gevraagd rapportcijfers (1-10) te geven
voor presentatie en inhoud van de diverse onderdelen. In onderstaande tabel
zijn de gemiddelde cijfers over de gehele interviewperiode weergegeven.

Tabel 4.1: Waardering voor inhoud en presentatie van de programma-onderdelen

Presentatie Inhoud

Alcohol en verkeer 7.2 7.0
Alcohol en lichaam 7.7 7.4
Politie 7.4 6.9
Justitie 6.2 6.1
CAD-onderdeel 6.3 6.1

Zoals men ziet, wordt het onderdeel, waarin aandacht wordt geschonken aan
de invloeden van alcohol op het lichaam, het hoogst gewaardeerd. De inlei-
ding, die door de verpleger van de inrichting wordt verzorgd, bevat voor een re-
delijk grote groep deelnemers (17,3%) totaal nieuwe informatie. Nogal wat
deelnemers schrikken van de schadelijke gevolgen, die het gebruik van alco-
hol op de lichamelijke conditie kan hebben. Over het algemeen ontstaat er
naar aanleiding van deze inleiding weinig discussie, waarschijnlijk omdat het
hier om harde gegevens gaat.

Het onderzoek alcohol en verkeer, waarin de projectleider duidelijk maakt,
wat de invloeden van alcohol op het rijgedrag zijn, roept bij diverse deelne-
mers nogal wat vragen op. Met moeite wordt geaccepteerd, dat invloeden zo-
als het zg. 'tunneleffect' 1) bij eik individu optreden. Dat de projectleider hier
goed mee overweg kan, blijkt wel uit de cijfers.

Wat betreft het onderdeel politie: men apprecieert het feit, dat men eens op
voet van gelijkheid met de politie kan praten. Het gebodene levert ook elke
keer weer voldoende stof voor discussie.

1) Het verschijnsel, dat een individu bij toenemend alcoholgebruik steeds minder gevoelig wordt
voor bewegingen in de randen van zijn gezichtsveld.



De inleiders van politiewege waren in de interviewperiode allen kadermen-
sen, die in hun beroep regelmatig worden geconfronteerd met het delict rijden
onder invloed. De onderwerpen die zij behandelden betroffen onder meer de
opzet van de landelijke alcoholcontroles, het verschil in beleid tussen de pe-
riode van voor de novemberwet 1974 en de daaropvolgende periode, de proce-
dure met betrekking tot de bloed- en ademproef en de rechten van politie en
aangehoudene.

Twee regelmatig terugkerende punten van kritiek op het politiebeleid waren
in het algemeen het inzetten en optreden van jonge politie-agenten en de
moeilijkheden met betrekking tot het verlengen van het rijbewijs tijdens de
ontzegging. De ervaring van de inleiders en hun vermogen om informatie over
te dragen heeft ertoe geleid, dat dit het op één na hoogst gewaardeerde onder-
deel is geweest.

Het onderdeel justitie wordt verzorgd door een rechter of een officier van justi-
tie. Aan de orde komen onderwerpen als: welke plaats neemt art. 26 WVW in
binnen ons wettenstelsel, hoe is het verloop van het proces ter terechtzitting
geregeld, wat zijn de richtlijnen van het OM met betrekking tot het vervol-
gingsbeleid voor rijden onder invloed etc.

De relatief lage waardering hangt samen met het feit, dat dit onderdeel
steeds door andere inleiders wordt verzorgd, die ook zeer uiteenlopend wor-
den gewaardeerd, variërend van een 31/2 tot een 8.

Bij de discussies die met de inleiders werden gevoerd, kwamen drie onder-
werpen regelmatig terug: het fenomeen `klassejustitie', de landelijke verschil-
len in de straftoemeting (tijdens de interviewperiode vond ook het bij de deel-
nemers aan het programma omstreden collectief sepot door het OM te
Utrecht plaats 2) en het te weinig rekening houden met de sociale achtergron-
den van de verdachte. De deelnemers waren van mening, dat bepaalde onder-
werpen door tijdgebrek niet voldoende werden uitgediept.

In het CAD-onderdeel wordt voornamelijk aandacht geschonken aan de indivi-
duele en maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik en- misbruik en de
mogelijkheden tot hulpverlening. Aan de hand daarvan ontstaan er discus-
sies, waarbij veelal wordt aangeknoopt bij persoonlijke ervaringen van de
deelnemers. Men komt hierbij soms tot verrassend eerlijke bekentenissen. De
relatief lage waardering voor dit onderdeel is niet zo goed te verklaren. Wel-
licht hebben de deelnemers zich er toch enigszins door bedreigd gevoeld. Men
kan nl. het idee hebben gekregen, dat een dergelijk onderwerp in het program-
ma was opgenomen, omdat men werd beschouwd als alcoholverslaafde. Tij-
dens het afnemen van de overige interviews werden ook enkele malen opmer-
kingen in die richting gemaakt.

Uit bovengenoemde cijfers blijkt wel, dat het voorlichtingsprogramma over-
wegend positief is ontvangen. Ook uit andere waarnemingen wordt dit be-
vestigd. Zo kon tijdens de interviewperiode worden geconstateerd, dat de af-
vallers uitsluitend uit zieken en vroegtijdig verlofgangers bestonden. Daar-
naast kwam het meermalen voor, dat een deelnemersgroep geen gebruik wil-
de maken van de mogelijkheid tot pauzeren.

Kritische geluiden over het programma doelen met name op punten,
waaruit blijkt, dat het programma zich nog in een betrekkelijk experimenteel
stadium bevond. Zo vond men bij enkele onderwerpen het materiaal verouderd
en verlangde men, dat bepaalde onderwerpen werden uitgediept. In de conclu-
sies bij dit rapport zullen wij hier nog op terugkomen.

2) Het betreffende OM besloot vanwege overbelasting in het voorjaar van 1981 de vervolging van
172 personen, die waren aangehouden vanwege overtreding van art. 26 WVW, op te schorten.
Hieraan is in de pers betrekkelijk veel aandacht besteed.
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4,2 Detentiebeleving
In de afgelopen jaren is het penitentiaire beleid er langzamerhand steeds
meer op gericht aan de detentie een zo zinvol mogelijke invulling te geven. De
achtergrond van deze gedachtengang wordt mede bepaald door de idee, dat
de vrijheidsstraf niet méér leed dient toe te voegen dan de vrijheidsbeneming
als zodanig al doet. In de beleidsnotitie van 1982 over het gevangeniswezen
wordt dan ook naast een humane tenuitvoerlegging en de voorbereiding op de
terugkeer in de samenleving 'het voorkomen of althans zoveel mogelijk beper-
ken van de schadelijke gevolgen en effecten van de detentie' als doelstelling
voor het gevangeniswezen gezien (10).

Wil men de detentieschade zoveel mogelijk beperken, dan lijkt dit alleen te
verwezenlijken door aan de gedetineerde binnen de grenzen, die worden
gesteld door de beheersbaarheid van de inrichting en de beveiliging, mogelijk-
heden te verschaffen de detentie door te brengen op een manier, die zoveel
mogelijk strookt met zijn persoonlijke behoeften. Naast de arbeid wordt daar-
bij steeds meer gedacht aan alternatieve mogelijkheden tot ontplooiing, zoals
bv. creatieve activiteiten en onderwijs.

In deze paragraaf zal aandacht worden geschonken aan de vraag, of het
AVP aansluit bij de behoeften van de betrokken gedetineerden. De mogelijk-
heden, die aan gedetineerden kunnen worden verschaft om hun detentie in te
vullen, zijn natuurlijk beperkt. Zo kan men in Grave slechts in aanmerking ko-
men voor de buitenarbeid (plantsoenendienst), de huisdienst (meestal voorbe-
houden aan diegenen, die vanwege hun gezondheid niet buiten mogen wer-
ken) en het AVP. Bij het kiezen voor deze laatste mogelijkheid loopt men bo-
vendien het risico te worden uitgeloot, omdat dit programma vanwege de be-
perkte deelnamecapaciteit slechts eenmaal in de 14 dagen aan maximaal 15
gedetineerden aangeboden kan worden. Vanwege de beperkte keuzemogelijk-
heid is het goed 'te kijken of de invulling van de detentie op deze manier ten-
minste als zinvol wordt ervaren.

We hebben reeds gezien, dat van de deelnemersgroepen in de eerste helft
van 1981 niemand het achteraf betreurde te hebben meegedaan. Belangrijker
is echter de vraag hoe de detentie in het algemeen door de deelnemers aan
het AVP wordt ervaren in vergelijking met de niet-deelnemers. Vandaar dat in
een later stadium een afzonderlijk detentiebelevingsonderzoek is gedaan,
waarbij naast een aantal deelnemersgroepen uit Grave ook een controlegroep
uit Nieuw Bergveen betrokken is geweest.

Het onderzoek diende op de volgende vragen een antwoord te geven:

- Verschillen de beide inrichtingen op andere punten dan het AVP van el-
kaar? Door deze vraag te beantwoorden kan men vaststellen of even-
tueel te onderkennen verschillen in detentiebeleving (mede) ook andere
oorzaken kunnen hebben.

Wanneer een dergelijk verschil niet te constateren is en het AVP dus het
enige, wezenlijke verschil vormt tussen de beide regiems, werkt dit dan
op enigerlei wijze in op de detentiebeleving?

4.2.1 De vergelijkbaarheid van de inrichtingen
Niet alleen qua bevolkingsopbouw (naar strafduur en soort van delict) maar
ook qua regiem bleken de beide inrichtingen goed vergelijkbaar te zijn. Het
zijn beide half-open inrichtingen, waar onder leiding van werkmeesters voor-
namelijk gewerkt wordt in plantsoenen en bosaanplant en waar de detentie
hoofdzakelijk in gemeenschap wordt doorgebracht. De verschillen tussen bei-
de inrichtingen zijn met name gelegen in de geografische ligging, het beheer
en in enkele andere activiteiten naast het AVP. Met name deze andere activi-
teiten konden eventueel een verstorende invloed hebben op de onderzoekre-
sultaten. Voorzover van belang is hiermee bij de analyse van de gegevens dan
ook rekening gehouden.

Zijn er objectief gezien nauwelijks verschillen te registreren, ook subjectief
wordt de detentie buiten het AVP om niet als sterk verschillend ervaren.
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Uit analyses, die nog na het gereedkomen van het interimrapport zijn ver-
richt, blijken het werk en de verhouding met het personeel op ongeveer gelijke
wijze beoordeeld te worden.

Gevraagd naar het invullen van de vrije tijd, worden in beide inrichtingen ge-
meenschappelijke activiteiten als voornaamste bezigheid opgegeven, met
name het doen van gezelschapsspelen of het aanknopen van gesprekken.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat beide inrichtingen met het oog op de
vraag naar het verschil in detentiebeleving, dat door het AVP zou kunnen wor-
den veroorzaakt, goed vergelijkbaar zijn.

4.2.2 De invloed van het A VP op de detentie
Bij het operationaliseren van de onderzoekvraag naar de relatie tussen het
AVP en de detentiebeleving is gebruik gemaakt van een vragenlijst, die door
Van der Linden in een eerder stadium is gebruikt. Daarbij is gekozen voor een
lijst met 10 houdingsvragen ten aanzien van de detentie in het algemeen,
waarbij met name twee vragen voor ons doel van belang zijn. In de eerste
plaats wordt gevraagd, of men vindt dat de straftijd nuttig is ingevuld en daar-
naast wordt gevraagd of men vindt, dat men iets van de detentie heeft geleerd.

Uit de beantwoording van de 10 houdingsvragen bleek, dat de detentie in
Grave positiever gewaardeerd werd dan in Nieuw Bergveen, waarbij de be-
langrijkste bijdrage geleverd werd door de score op de twee bovengenoemde
items.

Op het al dan niet nuttig doorbrengen van de detentie is door de onderzoek-
populatie als volgt geantwoord:

Tabel 4.2: Je hebt hier het gevoel, dat je je straftijd nuttig doorbrengt

richting

(zeer) mee eens
moeilijk te zeggen
(zeer) mee oneens

Grave Nieuw Bergveen

26 (32,5%)
15 (18,8%)
39 (48,8%)

8 (14,3%) x2 = 10.75
5 ( 8,9%) df = 2

43 (76,8%) p« .01

80(100%) 56(100%)

Men ziet, dat in Grave ruim 32% het min of meer eens is met de betreffende
stelling tegen in Nieuw Bergveen ruim 14%.

Dat overigens bijna de helft van de respondenten in Grave de detentie toch
nog niet nuttig ziet ingevuld, heeft enerzijds te maken met het feit dat een ge-
deelte van de respondenten de eerste week van hun verblijf had gewerkt (het-
geen hun totaalindruk beïnvloedt) en anderzijds met het feit dat men vrij-
heidsstraf in het algemeen zinloos vindt.

Op de vraag, of de gedetineerden uit beide inrichtingen nog iets van hun de-
tentie geleerd hadden, werd als volgt geantwoord:

Tabel 4.3: Als je hier je detentie doorbrengt kom je er beter uit dan je erin kwam

Inrichting Grave Nieuw Bergveen

(zeer) mee eens 30 (37,5%) 14 (25 %) x2 = 7.83
moeilijk te zeggen 25 (31,3%) 11 (19,6%) df = 2
(zeer) mee oneens 25 (31,3%) 31 (55,4%) p, .02

Ook hier is het verschil tussen de twee inrichtingen significant. In Grave is
meer dan 37% het met de stelling eens tegen 25% in Nieuw Bergveen.

Zoals eerder aangegeven diende er nog een controle te worden uitgevoerd
op deze resultaten, aangezien er nog verschil was tussen beide inrichtingen in
overige activiteiten. Het betreft hier een reanimatiecursus, die tweemaal per
week in Grave wordt gegeven, alsmede een handvaardigheidscursus.

Deze laatste cursus kon echter geen verstoring vormen van de resultaten,
aangezien deze om diverse redenen tijdens de interviewperiode geen door-
gang heeft kunnen vinden.

Wat betreft de reanimatiecursus: de scores van de deelnemers aan het
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AVP, die ook aan deze cursus hadden deelgenomen zijn vergeleken met dege-
nen, die alleen aan het AVP hebben deelgenomen. De verschillen met de popu-
latie in Nieuw Bergveen bleven echter even groot.

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat het't AVP is, dat een gunsti-
ger oordeel over de detentie teweeg brengt. Dat de reanimatiecursus minder
invloed heeft op deze detentiebeleving is overigens niet zo verwonderlijk, aan-
gezien het hier gaat om twee avonden in de week en niet om een dagvullend
programma.

In het slothoofdstuk zullen wij nog terugkomen op de conclusies, die in de
vorige paragraaf zijn getrokken.
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5 De effecten van het AVP op
de deelnemers

Het voornaamste doel van het onderzoek was na te gaan of deelname aan het
AVP positieve effecten heeft op het rij- en drinkgedrag van de cursisten na het
ontslag uit de inrichting.

Gebleken is dat het realiseren van gedragsverandering door middel van
voorlichting niet zo eenvoudig is, zeker wanneer deze voorlichting slechts een-
malig en van korte duur is. Niet voor niets kiest men in de reclamewereld voor
regelmatige herhaling van de beoogde boodschap. Men weet immers dat men-
sen hun gedrag niet zo snel (blijvend) veranderen (12).

Men gaat er algemeen vanuit dat verandering van kennis en eventueel atti-
tude belangrijke stappen zijn op weg naar gedragsverandering (13). In het pro-
gramma is dan ook de nodige aandacht geschonken aan de vergroting van de
kennis en aan de mogelijke gevolgen daarvan op attitude en gedrag. Daarbij
beschikte men over de wetenschap dat de kennis van de gemiddelde (gedeti-
neerde) dronken rijder met betrekking tot de consequenties van zijn rij- en
drinkgedrag erg laag is (14).

De lacunes in deze kennis trachtte men aan te vullen met informatie die
grofweg in 4 categorieën is in te delen 1):

kennis van alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende gevaren in het
wegverkeer;

kennis van de wet, zowel met betrekking tot de strafbaarstelling als de
regels van het strafprocesrecht;

kennis van de bevoegdheden van de politie en de rechten van de aange-
houdenen bij het rijden onder invloed;

kennis van de individuele en maatschappelijke gevolgen van alcoholge-
bruik en -misbruik en de mogelijkheden tot hulpverlening.

5.1 Kennis
In het onderzoek naar de effecten van het AVP is op drie momenten het ken-
nisniveau van de deelnemersgroep uit Grave met dat van de controlegroep uit
Nieuw Bergveen vergeleken: aan het begin van de detentie, direct na het AVP
en na circa 1 jaar. Dit is gebeurd door de resultaten van de kennisvragen-
lijsten, die individueel schriftelijk werden ingevuld, te rubriceren naar de 4
hierboven genoemde categorieën en vervolgens deze resultaten om te reke-
nen naar een 10-punts-schaal (15). In tabel 5.1 is het kennisniveau van de
respondenten, die op elk van de drie tijdstippen meegewerkt hebben, weerge-
geven:

1)
Zie bijlage 1 achterin dit rapport voor de inhoud van het AVP.
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Tabel 5.1: Het kennisniveau op drie meetmomenten volgens een 10-punts-schaal

Tijdstip

kennis alcohol
kennis wet
kennis politie
kennis hulp-
verlening (AA)

gemidd. score

AVP-deelnemers (n = 90) Controlegroep (n = 62)

voor AVP na AVP na 1 jaar vóór AVP na AVP. na 1 jaar

2 6 4,5 3 3 3,5
1,5 6 3 1,5 3 2
4,5 5 4,5 4 4 3,5

3 6,5 4 3,5 4 3

3- 6- 4 3 3,5 3

De in deze tabel weergegeven resultaten (met name de scores voor het AVP)
bevestigen nog eens de bevindingen van Dijksterhuis (16), met betrekking tot
de kennis van de gemiddelde gedetineerde dronken rijder. Er wordt immers in
het algemeen erg laag gescoord op de gestelde vragen.

Daarnaast zien we, dat er op korte termijn wel een kennisvermeerdering
wordt geregistreerd (3 punten gemiddeld), terwijl die op de langere termijn na-
genoeg verdwijnt. In de voorlichtingskunde is dit een bekend gegeven bij het
eenmalig presenteren van informatie (17). Omdat de verkregen informatie in
deze hoeveelheid en samenstelling totnogtoe alleen in Grave wordt verstrekt
en niet via andere kanalen wordt aangevuld of ondersteund, mocht men ach-
teraf bezien nauwelijks een ander resultaat verwachten (18).

5.2 Attitude
Door de vaak beperkte kennis met betrekking tot de gevaren van het rijden on-
der invloed worden deze vaak onderschat. Deze onderschatting wordt in de
hand gewerkt door aan de ene kant een toenemend tolerante houding ten aan-
zien van alcoholgebruik in de samenleving en aan de andere kant het ver-
schijnsel dat het gebruik van alcohol het gevoel met zich meebrengt dat men
meer aankan. Daarom is het niet zo verwonderlijk dat dit delict als een 'folk-
crime' te boek staat, iets wat iedereen wel doet of ooit gedaan heeft. Daardoor
ontstaat er bij veroordeelden voor art. 26 WVW vaak een zg. `pechvogelmenta-
liteit' (iedereen doet het maar ik ben toevallig gepakt) en begrijpt men het hoe
en waarom van het beleid van justitie met betrekking tot het onderhavige de-
lict niet (19).

Het is om deze redenen dat de ontwerpers van het programma ervoor heb-
ben gekozen om aan de hand van onderzoekgegevens en statistisch materiaal
te trachten de onderschatting van de gevaren van rijden onder invloed weg te
nemen om zo uiteindelijk een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Men kan zich afvragen of de in het AVP geboden informatie ook tot gedrags-
verandering kan leiden zonder dat men meer doordrongen is geraakt van de
gevaren van het rijden onder invloed. Theoretisch gezien is dat heel goed
denkbaar. Zo kan men zich heel goed voorstellen dat de cursisten schrikken
van allerlei juridische consequenties bij een eventuele recidive of van moge-
lijke bijkomende ongemakken,.zoals het niet meer kunnen verlengen van het
rijbewijs tijdens de periode van een ontzegging van de rijbevoegdheid (20).

In het onderzoek is aandacht geschonken aan een aantal attitudes van de
onderzoekdeelnemers, nl. die ten aanzien van de ernst van het delict rijden on-
der invloed, ten aanzien van het optreden van rechters en officieren van justi-
tie en ten aanzien van de hulpverlening bij alcoholproblemen.

Ernstoordeel ten aanzien van art. 26 WVW
Er is nagegaan of de informatie over de gevaren van het rijden onder invloed
het oordeel van de AVP-deelnemers over de ernst van dit delict heeft veran-
derd. Daartoe is aan de cursisten en de controlegroep gevraagd, in hoeverre
zij rijden onder invloed een misdrijf vonden. Bij de voormeting (in beide inrich-
tingen) en na 1 jaar werden de antwoorden gescoord op een 5-punts-schaal
(van zeer positief tot zeer negatief ten opzichte van art. 26 WVW als misdrijf).

Bij de eerste nameting (in de inrichting dus) was gebruikmaking van deze 5-
punts-schaal niet raadzaam, aangezien deze meting te kort op de voormeting
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volgde (5 à 12.dagen erna). Hierdoor bestond het gevaar dat men zich bij de
beantwoording van de vraag te zeer zou laten leiden door het antwoord dat
men bij de voormeting had gegeven. Daarom is bij de nameting binnen de bei-
de inrichtingen expliciet gevraagd naar verandering in mening en vervolgens,
of dit dan een verandering in positieve of in negatieve zin was. Omdat ook de-
ze oplossing niet ideaal is, dient men de resultaten ten aanzien van de eerste
meting met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.

In Grave was bij 24% van de deelnemersgroep aan het AVP na het program-
ma het ernstoordeel opgeschoven in die zin dat men meer dan tevoren meen-
de dat rijden onder invloed als misdrijf moet worden bestraft; in Bergveen was
dit bij 6% het geval.

Geconstateerd moet echter worden dat deze verandering betrekkelijk is in
zoverre dat ze zich vooral voordeed bij die mensen die ook bij de voormeting al
blijk gaven rijden onder invloed een serieus delict te vinden. Dit betekent dat
er eerder een aanscherping van deze mening had plaatsgevonden dan een
overall-verandering bij de hele groep.

Bij de meting na 1 jaar is de vraag opnieuw gesteld zoals bij de voormeting
(tabel 5.2).

Tabel 5.2: Hoe staat de respondent tegenover dat rijden onder invloed als misdrijf wordt bestraft?

AVP-deelnemers controlegroep
(n = 90) (n = 62)

tijdstip vóór AVP na 1 jaar vóór AVP na 1 jaar

(zeer) positief 80 % 64,4% 60,7% 50,8%
twijfelachtig 11,1 11,1 21,3 31,1
(zeer) negatief 8,9 24,4 18,0 18,0

Hier doet zich het merkwaardige fenomeen voor, dat de ernstscore zowel bij
de AVP-deelnemers als bij de controlegroep is afgenomen. Voor een groot
deel is dit wellicht te wijten aan het psychologische proces waarbij de sfeer
binnen de inrichting en het zitten voor art. 26 WVW ervoor zorgt dat men ern-
stiger tegen het feit aankijkt dan wanneer men weer `buiten' is (en men wordt
geconfronteerd met de algemene toegeeflijke houding ten aanzien van art. 26
WVW).

De houding tegenover het beleid van politie en justitie
Onder justitie wordt hier verstaan officieren van justitie en rechters (dus niet
de administratie).

Bij de meting vooraf en na 1 jaar werden de antwoorden weer gescoord op
een 5-punts-schaal. Op grond van dezelfde overwegingen als bij de meting van
het ernstoordeel ten aanzien van art. 26 WVW (de te korte periode tot aan de
eerste nameting) is binnen de inrichting weer gekozen voor een nameting,
waarin deze schaal niet is gebruikt en alleen naar verandering is gevraagd.

Bij de nameting binnen de inrichting constateerden wij een kritischer hou-
ding bij enige deelnemers uit Grave tegenover officieren en rechters. Een ver-
klaring hiervoor is het werken met steeds wisselende inleiders, die niet alle-
maal even goed overkwamen bij de cursisten en ook uiteenlopend werden ge-
waardeerd. Over de politie werd in beide inrichtingen voornamelijk positief ge-
dacht. Uit de resultaten met betrekking tot de eerste fase werd echter ook dui-
delijk dat men in het algemeen niet zo op de hoogte is van het doen en laten
van met name rechters en officieren. Enerzijds blijkt dit uit de lage kennis
vooraf, zoals we die hebben geconstateerd bij de interpretatie van de antwoor-
den op de kennisvragenlijst. Anderzijds had slechts iets meer dan de helft van
alle respondenten een mening over het OM en/of de rechterlijke macht. Na 1
jaar bleek geen verandering te zijn opgetreden. In beide onderzoekgroepen
kon toen ca. 40% van de respondenten geen uitspraak doen over het beleid
van officieren en -rechters. Bovendien had een deel van de respondenten, die
.in de inrichting nog geen mening hadden, nu wel een mening over de bewuste
personen en omgekeerd waren er nu ook respondenten die toen wel een me-
ning hadden, maar nu niet. Verbanden zijn op deze manier nauwelijks aanwijs-
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baar en men kan vermoeden dat een bepaalde mening over officieren en rech-
ters sterk afhankelijk is van toevallige factoren als de mate waarin het optre-
den van deze personen zichtbaar is.

Over de politie blijft men in beide onderzoekgroepen vrij positief denken
wanneer het over het optreden terzake van art. 26 WVW gaat. Omdat dit bij de
voormeting reeds is geregistreerd kan men niet spreken van een wezenlijke
verandering.

De hulpverlening
Eén van de nadelen van een korte vrijheidsstraf van circa 14 dagen is dat er
nauwelijks voldoende tijd is om in te gaan op achterliggende problemen, die
tot een overmatig drankgebruik hebben geleid of op problemen, die vervol-
gens door dit gedrag zijn veroorzaakt. Toch zijn diverse onderzoekgegevens
bekend waaruit blijkt dat een groot deel van de groep van (veroordeelde) rij-
ders onder invloed met deze achterliggende problemen te maken heeft (21). In
eerste instantie hebben de initiatiefnemers van het AVP ervoor gekozen niet
te gaan moraliseren en alleen duidelijk te maken, waarom men onder invloed
beter niet aan het verkeer kan deelnemen. Zij realiseerden zich echter ook dat
achterliggende drankproblematiek de keuze om onder invloed te gaan rijden
niet onaanzienlijk kan beïnvloeden.

De initiatiefnemers hebben onderkend dat in het programma de tijd ontbrak
dieper hierop in te gaan, maar zij hebben wel geprobeerd een eerste aanzet te
geven door de cursisten inzicht te verschaffen in allerlei facetten van proble-
men met drank, zoals het proces waarlangs alcoholverslaving tot stand komt
en mogelijkheden om problemen met drank op te lossen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt inderdaad dat een dergelijke vorm
van een kortdurende voorlichting niet voldoende is om mensen naar een CAD
te laten gaan (slechts 2,respondenten uit Grave hebben dit gedaan tegen 4 uit
Nieuw Bergveen).

Wel heeft het programma ertoe geleid dat er wat meer bekendheid aan deze
hulpverleningsinstelling is gegeven en dat de eerste meningsvorming een po-
sitief beeld te zien geeft. Zo gaf 43% van de respondenten uit Grave (n =145)
te kennen op een positieve manier bekend geraakt te zijn met het CAD 2), zon-
der daarbij overigens het werk van het CAD inhoudelijk te kunnen beoordelen.
Deze gedachte wordt ingegeven door de opmerking van diverse deelnemers
dat het CAD hun een goede instelling lijkt te zijn, omdat het goed is dat er.wat
aan het alcoholprobleem wordt gedaan. Dit positieve beeld blijkt een jaar later
nog aanwezig te zijn, maar niet significant meer dan in Nieuw Bergveen (zie
tabel 5.3.). .

Tabel 5.3: Houding ten aanzien van het CAD, na 1 jaar

AVP-deelnemers controlegroep
n=91 n=62

positief 47 (51,6%) 28 (45,2%)
gaat wel 5( 5,5%) 4( 6,5%)
negatief 3( 3,3%) 3( 4,8%)
weet nietlonbekend 36 (39,6%) 17 (27,4%)

Conclusie
Over het geheel genomen zijn er geen spectaculaire effecten te constateren.
De vraag is of men dit ook had mogen verwachten. De detentie en daarin de
periode, waarbinnen informatie wordt verstrekt, is erg kort. Men wordt even uit
de eigen omgeving met haar specifieke normen en waarden gehaald om daar-
in binnen korte tijd weer terug te keren. Daarnaast geeft ook een zeer grote
groep zowel voor het AVP als na 1 jaar aan dat men rijden onder invloed een
ernstig delict vindt (al waren dit na een jaar minder mensen dan bij de voorme-

2) Tegenover 3,5% in Nieuw Bergveen (n =85). Het verschil tussen de groepen uit de twee inrich-
tingen is significant (t.toets: p« .001).
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ting). Het feit dat er tevoren reeds in deze richting werd gedacht, maar men
toch onder invloed heeft gereden roept de vraag op wat de houding ons nog te
zeggen heeft over het gedrag. In de literatuur wordt regelmatig gewezen op
het feit dat attitude geen determinerende factor is (22), maar omgekeerd vaak
de attitude wordt bepaald door gedrag. Daarom zullen we moeten kijken naar
het gedrag om achter de werkelijke effecten van het AVP te komen.

5.3 Gedrag
Het uiteindelijk succes van het AVP wordt bepaald door een mogelijke ge-
dragsverandering. Het te veranderen gedrag betreft het rij- en drinkgedrag van
de betrokkenen, waarbij onze aandacht in mindere mate uitgaat naar het
drinkgedrag alleen, daar van een dergelijke programma-opzet niet mag wor-
den verwacht dat een zo affectief bepaald gedrag abrupt zal veranderen. Daar-
om is met name de recidivefrequentie en- snelheid van de AVP-deelnemers
vergeleken met die van de controlegroep.

Wanneer men de omvang hiervan wil vaststellen zijn er een aantal metho-
den die elk hun voor- en nadelen kennen.

De meest betrouwbare informatie zou men kunnen verkrijgen door de
betrokkenen een tijd lang te `schaduwen'. Afgezien van enige ethische
bezwaren zou dit echter een tijdrovende en kostbare zaak worden, waar-
tegen de baten niet zouden opwegen.

Men zou kunnen kijken naar de geregistreerde recidive die kan worden
ontleend aan gegevens uit het Algemeen Documentatieregister en uit
de centrale rijverbodenregistratie. Volstaan met analyse van deze gege-
vens heeft het nadeel dat men een vertekend en onvolledig beeld kan
krijgen van de werkelijke recidive doordat de pakkans voor rijden onder
invloed erg klein is (23) en bovendien afhankelijk van moeilijk meetbare
factoren als politiesterkte, vervolgingsbeleid etc.

Tenslotte zou men kunnen afgaan op de door de betrokken zelf gerap-
porteerde recidive. Het grote bezwaar hiervan is dat het gevoelige infor-
matie betreft en dus het gevaar bestaat dat respondenten onbetrouwba-
re informatie verschaffen. Met name bij de deelnemersgroep uit Grave
zou men moeten vrezen voor onbetrouwbaarheid van de verstrekte gege-
vens, aangezien zij de groep vormen waarop het experiment in de vorm
van het AVP is toegepast. Zij zouden nog meer dan de leden van de con-
trolegroep sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. Daarom zal bij
deze methode naar manieren gezocht moeten worden om de betrouw-
baarheid van de gegeven antwoorden te controleren.

Recidivefrequentie
In het onderzoek zijn wij primair uitgegaan van de laatste methode: gebruik-
making van de zelf-gerapporteerde recidive. In tabel 5.4. zijn de gegevens hier-
van weergegeven:

Tabel 5.4.: De zelf-gerapporteerde recidive

ex-AVP-deelnemers controlegroep
n=91 n=62

recidivisten 35 (38,5%) 32 (51,6%)
niet recidivisten 56 (61,5%) 30 (48,4%)

x2 = 2.54 df=2, n.s

Hoewel het verschil van 13% statistisch niet significant is, is het wel opmer-
kelijk en nodigt het uit tot verdere analyse.

Vanwege een mogelijke onbetrouwbaarheid van deze door de respondenten
zelf opgegeven gegevens hebben we geprobeerd een aantal controles uit te
voeren. In eerste instantie hebben we aanvullend materiaal verzameld via het
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afnemen van partnerinterviews (24). Dit bleek echter niet zo succesvol: de in-
terviews met deze partners werden slechts in 26 gevallen (17%) gerealiseerd.
De voornaamste reden was (naast het niet bestaan van een partner) dat veel
respondenten niet thuis wensten te worden geïnterviewd zodat we ook niet de
kans kregen met een partner te praten.

Daarnaast is overwogen gegevens van CAD's op te vragen. Omdat, zoals
hierboven reeds vermeld, slechts 6 mensen met deze instantie contact heb-
ben gezocht, is ook hier echter vanaf gezien.

Omdat we dus van bronnen uit de omgeving van de respondenten onvol-
doende gegevens hebben kunnen verkrijgen is tenslotte gebruik gemaakt van
2 alternatieven: aanvulling door middel van het opvragen van de geregistreer-
de recidive en analyse van de overige door de respondenten gegeven ant-
woorden. -

Om met het eerste te beginnen: de geregistreerde recidive is, zoals hierbo-
ven aangegeven, een gegeven waaraan niet te veel waarde mag worden ge-
hecht wanneer art. 26 WVW in het geding komt. Daarvoor is de pakkans te ge-
ring. Men kan echter wel een tendens aangeven die, wanneer een tegengestel-
de richting wordt geconstateerd aan die van de resultaten van de zelfgerap-
porteerde recidive ons op z'n minst zou moeten doen twijfelen aan de be-
trouwbaarheid daarvan. Zoals we in tabel 5.5 kunnen zien ontbreekt een der-
gelijke tegenstrijdigheid.

Tabel 5.5: De geregistreerde recidive (Algemene Documentatie + rijverboden)

ex-AVP deelnemers controlegroep
n=165 n=118

recidivisten 16 ( 9,7%) 17 (14,4%)
niet-recidivisten 149 (90,3%) 101 (85,6%)

Het resultaat van deze geregistreerde gegevens, die gelicht zijn uit het Alge-
meen Documentatieregister na een voor iedereen gelijke periode van 18
maanden alsmede uit de rijverbodenregistratie na voor iedereen 16 maanden
3) tendeert in dezelfde richting als bij de zelfgerapporteerde recidive. Ook de
verhouding tussen de twee onderzoekgroepen voor de geregistreerde recidive
(0,67:1) is ongeveer dezelfde als voor de zelfgerapporteerde recidive (0,75:1).
Vervolgens is nagegaan of uit andere antwoorden in het follow-upinterview
door de respondenten uit Grave structureel gunstiger is geantwoord dan door
de respondenten uit Nieuw Bergveen. Wanneer op andere delicate vragen de
groep uit Grave telkens gunstiger antwoordt, zou men immers kunnen redene-
ren dat zij gedurende het interview meer de sociale wenselijkheid van hun ant-
woorden in het oog hebben gehouden dan de respondenten uit Nieuw Berg-
veen.

Uit andere antwoorden is echter op te maken dat dit waarschijnlijk niet het
geval is. Zo zijn er meer ex-deelnemers aan het AVP die gezegd hebben tijdens
een ontzegging te hebben gereden (38,2%, n= 68) tegen 31,5% voor de con-
trolegroep (n= 54), terwijl ook op een gevoelig onderwerp als alcoholgebruik
(gemeten met een alcoholtest) door de groep uit Grave hoger (dus ongunsti-
ger) wordt gescoord.

Tenslotte zijn de gegevens van de geregistreerde recidive nog gebruikt om
te kijken of er respondenten waren, die niet hadden opgegeven te hebben ge-
recivideerd, terwijl in de registratie anders stond vermeld. Van de ex-AVP deel-
nemers bleek dit bij 2 respondenten het geval te zijn tegen 4 in de controle-
groep. Dit levert de in tabel 5.6 weergegeven in totaal bekende recidive op van
de follow-up-deelnemers:

3) Hetgeen over ongeveer dezelfde periode informatie geeft omdat rijverboden exact op de dag
zelf worden geregistreerd en de parketinschrijving later geschiedt.
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tabel 5.6: De totaal bekende recidive

ex-AVP deelnemers controlegroep
n=91 n=62

recidivisten 37(40,7%) 36(58,1%)
niet-recidivisten 54 (59,3%) 26 (41,0%)

X2 = 4,45 df = 2 p« .05

Het verschil van ruim 17% mag zeer opmerkelijk worden genoemd en doet ver-
moeden dat het AVP inderdaad gewenste effecten teweeg heeft gebracht. Al-
le controles die. we totnogtoe hebben toegepast wijzen in ieder geval niet in
een tegengestelde richting.

Hooguit kan een verschil in samenstelling van beide groepen het resultaat
nog vertekend hebben. Deze waren qua opbouw in eerste instantie wel nage-
noeg aan elkaar gelijk bevonden, maar door middel van informatie achteraf
werden er nog op 2 punten verschillen geconstateerd.

In de eerste plaats bleken er ondanks de selectie in beide groepen toch
respondenten voor te komen, die geen first offender meer waren in de zin van
het door de projectleider gehanteerde selectiecriterium (de laatste 5 jaar niet
hebben gezeten voor rijden onder invloed). Onder de AVP-deelnemers waren
dit er 11,5% tegen 25,4% 4) in de controlegroep. Deze mensen bleken echter
niet meer te hebben gerecidiveerd dan de first offenders zodat ook dit geen
vertekening teweeg heeft gebracht.

In de tweede plaats bleek er in Grave hoger te zijn gescoord op de alcohol-
test. Ook de resultaten hiervan gaven echter geen samenhang te zien met de
zelfgemelde recidive.

Conclusie
Met de nodige voorzichtigheid kan worden gesteld dat de recidivefrequentie
binnen de controlegroep hoger ligt dan die bij de ex-AVP-deelnemers en wel
maximaal 17% (volgens de chi-kwadraat X2-toets significant op 5%-niveau).
Omdat de beide groepen voorzover bekend overigens goed vergelijkbaar zijn
(op 2 punten na die niet van invloed bleken te zijn op de zelfgemelde recidive)
kan het effect worden toegeschreven aan het AVP. De omvang van dit effect
kan niet exact worden weergegeven gezien het gevaar van `underreporting' 5)
dat inherent is aan het gebruik van interviewgegevens.

Recidivesnelheid
Omdat in de follow-upinterviews niet is gevraagd naar de recidivesnelheid
(omdat mensen vaak toch niet precies weten wanneer men weer is begonnen
onder invloed te rijden) zijn we uitgegaan van de geregistreerde recidive met
alle bezwaren vandien (pakkans!). Vandaar dat uitspraken hierover slechts
marginaal kunnen zijn.

De recidivesnelheid van de ex-AVP-deelnemers is gemiddeld ca. 9.3 maan-
den tegen de controlegroep ca. 10.5 maanden 6): Groot zijn deze verschillen
niet te noemen zodat we hier geen conclusies aan kunnen verbinden.

In hoofdstuk 6 zullen we nader ingaan op de implicaties van de door ons ge-
vonden resultaten voor het te volgen beleid met betrekking tot de voorlichting
over art. 26 WVW.

4)

5)

6)

Minimale percentages, omdat we alleen beschikken over de inschrijvingen bij het parket en de
veroordelingen, niet over de detentiedatum.

Het gegeven dat men een onvolledig beeld schetst van de werkelijkheid.

Standaarddeviatie resp. 4.4 en 4.2.
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6 Samenvatting en slotbeschouwing

6.1 Samenvatting
in dit rapport zijn de resultaten besproken van de evaluatiestudie naar het
voorlichtingsprogramma over alcohol en verkeer, het Alcohol Verkeer Project
(AVP), dat sedert oktober 1979 gegeven wordt aan tot vrijheidsstraf veroor-
deelde rijders onder invloed in de gevangenis 'De Raam' te Grave.

Het programma heeft primair tot doel het verminderen van de recidivefre-
quentie en/of -snelheid van de deelnemende gedetineerden en tracht dit te be-
reiken door middel van kennisvermeerdering en attitudeverandering.

Daarnaast tracht het programma een bijdrage te leveren aan het op een
meer zinvolle manier inhoud geven aan de detentie.

Het evaluatie-onderzoek heeft plaatsgevonden in twee fasen. In de eerste
fase is een onderzoek ingesteld naar de effecten, die op korte termijn uitgaan
van het AVP, zowel op de kennis en de houding van de deelnemers als op de
detentiebeleving.

De tweede fase behelsde de vraag, in hoeverre het AVP op de lange(re) ter-
mijn het gedrag van de deelnemers beïnvloedt, dat wil zeggen in hoeverre zij
zich minder schuldig maken aan het plegen van het delict rijden onder invloed.

Om tot beantwoording van al deze vragen te komen is gekozen voor een op-
zet, waarbij de deelnemers aan het AVP in 'De Raam' te Grave zijn vergeleken
met een controlegroep uit een soortgelijke inrichting: Nieuw Bergveen, dat
deel uitmaakt van het complex 'Groot Bankenbosch' te Veenhuizen. In beide
inrichtingen verblijft ongeveer 70% van de bevolking wegens overtreding van
art. 26 WVW, het rijden onder invloed.

Getoetst aan de bovengenoemde doelstellingen blijken zowel de korte termijn
effecten van het AVP als die op de langere termijn een vrij positief beeld te ge-
ven. Op korte termijn blijkt het programma een gunstige invloed te hebben op
het beleven van de detentie (deze wordt nuttiger en zinvoller gevonden), en
blijkt ook de kennis over de in het AVP behandelde onderwerpen in aanzien-
lijke mate te zijn toegenomen. Daarnaast worden ook in lichte mate attitude-
veranderingen geconstateerd, met name ten aanzien van de zwaarte, die de
wetgever aan het delict 'rijden onder invloed' heeft toegekend (welke attitude-
veranderingen na eenjaar overigens verdwenen zijn). Bovendien is in Grave
bijna de helft van de respondenten positiever gaan denken over of op een po-
sitieve manier bekend gemaakt met het CAD als hulpverleningsorganisatie
voor alcoholproblemen.

Op de langere termijn (na ca. 1 jaar) blijkt de kennis weliswaar weer achter-
uitgegaan te zijn, maar er is nog altijd een verschil te constateren met niet-
deelnemers.

De waardering voor het programma is gemiddeld erg hoog, zowel qua in-
houd als qua presentatie. Wel vindt men in het algemeen het gebruikte mate-
riaal enigszins verouderd.

Aan het uiteindelijke doel, een recidivevermindering, lijkt op het eerste ge-
zicht te zijn beantwoord. Op de langere termijn blijken de ex-AVP-deelnemers
volgens eigen opgave minder onder invloed te zijn gaan rijden dan de controle-
groep van niet-deelnemers.

Dit resultaat dient met de nodige voorzichtigheid te worden betracht, ge-
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zien de onbetrouwbaarheid die er aan zelf-gerapporteerde gegevens over het
eigen gedrag kan kleven en ook in enkele gevallen achteraf is geconstateerd.

In ieder geval wordt dit verschil in recidive echter niet weerlegd door op an-
dere wijze verkregen informatie. Ook de geregistreerde recidive is lager en er
bestond bij de groep uit Nieuw Bergveen geen grotere predispositie tot het op-
nieuw plegen van hetzelfde delict, hetgeen bekeken is aan de hand van diver-
se achtergrondvariabelen (zie hoofdstuk 5). Uitspraken over de recidivesnel-
heid konden nauwelijks worden gedaan, omdat daarbij is uitgegaan van gere-
gistreerde recidivegegevens. Vanwege de lage pakkans voor art. 26 WVW ge-
ven deze een onvolledig beeld.

6.2 Slotbeschouwing
Bovenstaande resultaten zijn van dien aard, dat voorzichtig mag worden ge-
concludeerd, dat het AVP in zijn huidige opzet een succes is.

Niet alleen brengt het programma enige veranderingen in positieve zin te-
weeg bij de deelnemers eraan, ook wordt het inrichtingsklimaat er positief
door beïnvloed. Deze combinatie is opmerkelijk gezien de ervaringen, die in
het verleden met resocialiseringsprogramma's zijn opgedaan (25).

Wellicht is dit succes te danken aan het feit, dat een programma als het
AVP direct aansluit op het delict, waarvoor degenen, aan wie het wordt aange-
boden, veroordeeld zijn.

Bovendien is het AVP in zoverre systematisch opgezet, dat men heeft kun-
nen profiteren van het nodige onderzoekmateriaal. Zo heeft men gebruik ge-
maakt van gegevens uit diverse onderzoeken, verricht door medewerkers van
het Criminologisch Instituut te Groningen in het begin van de jaren '70 (26),
waaruit bv. naar voren kwam, dat de kennis van de doorsnee gedetineerde
rijder onder invloed over onder meer de gevaren, die verbonden zijn aan het on-
der invloed deelnemen aan het verkeer, bijzonder laag is. Met het oog hierop
voorziet het AVP dus in een behoefte.

Het aansluiting zoeken bij het gepleegde delict en het gebruikmaken van uit
onderzoek verkregen gegevens bij de opzet van dit resocialiseringsprogram-
ma wijkt duidelijk af van de opzet van overige resocialiseringsprogramma's in
het verleden onderzocht, waarbij er eerder sprake is van humanisering, dan
van gerichte resocialisatie (27).

Niet alleen in vergelijking met overige resocialiseringsprogramma's maar ook
ten opzichte van soortgelijke voorlichtingsprogramma's over alcohol en ver-
keer, zoals deze in het buitenland al enkele jaren aangeboden worden, zijn de
door ons gevonden resultaten opmerkelijk te noemen.

In Amerika is voorlichting reeds sedert jaren één van de belangrijkste pijlers
van het beleid bij de bestrijding van alcoholmisbruik in het verkeer, met name
via de zogenaamde ASAP-projecten (Alcohol Safety Action Programs (28). De
resultaten zijn echter niet bijzonder positief (29).

De programma's hebben op zijn hoogst een licht afschrikwekkend effect en
op zijn laagst een licht negatief *effect (recidivebevorderend) (30).

Ook in Canada worden er geen recidiveverschillen gemeten bij een rehabili-
tatieprogramma in Oshawa (31).

In Duitsland kent men de laatste jaren diverse 'Kursen fiir Alkoholaufféllige
Kraftfahrer', waarbij met name het model 'Mainz'77' in de belangstelling staat
(32). Deze programma's zijn geïntegreerd in het in Duitsland bestaande straf-
puntensysteem, waarbij bv. het opleggen van een ontzegging van de rijbe-
voegdheid afhankelijk wordt gesteld van het totaal aantal verkeersovertredin-
gen, die ieder voor zich weer anders worden gewaardeerd. Definitieve resulta-
ten zijn echter nog niet voorhanden of zijn van zeer voorlopige aard (33).

Waarschijnlijk echter zijn ai deze programma's niet te vergelijken met het
project 'Grave'. Belangrijke verschilpunten zijn:

- het AVP vindt in een inrichtingssetting plaats, bedoelde programma's
niet;
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- de meeste programma's zijn meer therapeutisch van opzet, terwijl het
AVP zuiver informatief en niet moraliserend wil zijn;

veel voornamelijk Amerikaanse programma's richten zich tot een groter
publiek dan groepen van 10 tot 15 man;

- in Duitsland is deelname aan een `Kurse' een manier om een gunstig
advies te verkrijgen ter vermindering van het aantal strafpunten, zodat
men het rijbewijs eerder kan terugkrijgen.

Uit de buitenlandse literatuur is ons tot nog toe één project bekend, dat te ver-
gelijken is met het AVP, nl. het voorlichtingsprogramma, dat in Oostenrijk in
diverse gevangenissen gegeven wordt. Met dit project, dat deel uitmaakt van
een groots opgezette campagne ter bestrijding van verkeersdelicten in het al-
gemeen, is aanvankelijk geëxperimenteerd in de gevangenis 'Siemerung' te
Wenen, waarin voornamelijk gedetineerden verblijven, die onder invloed be-
trokken zijn geweest bij ernstige ongevallen (in ons land te vergelijken met art.
36 WVW).

In deze experimentele fase waren de ervaringen redelijk positief en werden
er attitudeveranderingen geconstateerd. Een recidivestudie is nog gaande
(34).

Hieronder zullen wij enkele suggesties doen met betrekking tot mogelijke im-
plicaties van de in dit rapport besproken resultaten voor het Alcohol Verkeer
Project te Grave. Daarna zal ook aandacht worden geschonken aan de moge-
lijke betekenis van deze resultaten voor het te voeren beleid met betrekking
tot art. 26 WVW in ruimere zin, zowel met het oog op voorlichting in de inrich-
tingssetting als daarbuiten.

Uitbreiding van het A VP
Op grond van de resultaten kan terecht worden gepleit voor op zijn minst
voortzetting, maar daarnaast ook uitbreiding van het AVP.

Door een enigszins gewijzigde opzet, door bv. het inzetten van bewaarders
bij de organisatie, zou het AVP in plaats van tweewekelijks elke week aange-
boden kunnen worden. Dan zouden ook recidivisten, voor wie het programma
oorspronkelijk niet was bestemd, aan het programma kunnen deelnemen. De-
ze zijn tot nog toe uit de boot gevallen, omdat sterk de nadruk is gelegd op de
eerste doelstelling van het project, de vermindering van de kans op herhaling
van het dronken rijden. Uit Amerikaans onderzoek was nl. gebleken, dat de
daar bestaande voorlichtingsprojecten weinig effect sorteerden voor pro-
bleemdrinkers (35). Omdat de programmamakers er min of meer van uitgin-
gen, dat tot deze categorie ook mensen behoren, die regelmatig vanwege het
rijden onder invloed in aanraking met justitie komen en bovendien een derge-
lijk hoog bloedalcoholgehalte vertonen 1), dat zij voor gevangenisstraf in aan-
merking komen, wilden zij zich in de de eerste plaats richten op de groep first-
offenders. Het is nog maar de vraag of in speciaal-preventief opzicht het pro-
gramma niet werkt ten aanzien van recidivisten. Wellicht is de Nederlandse si-
tuatie niet te vergelijken met de Amerikaanse en zijn hier wel effecten te
constateren. Ons onderzoek heeft in elk geval niet de conclusie gebracht, dat
het AVP voor deze groep minder effectief zou zijn.

Zou men de deelnemersgroep met de recidivisten en de afvallers (door lo-
ting) uit kunnen uitbreiden, dan zou ook meer recht kunnen worden gedaan
aan de tweede doelstelling: voor iedere gedetineerde een detentie, die zoveel
mogelijk aansluit bij de persoonlijke behoeften (een betere detentiebeleving
dus).

1) Volgens de zg. Ledermantheorie zijn'zij ook probleemdrinkers.
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Een A VP buiten de inrichting
De resultaten hebben uitgewezen, dat voorlichting een zinvolle bezigheid is
om een detentie mee te vullen. Uiteraard werd het de initiatiefnemers van het
AVP gemakkelijk gemaakt, aangezien zij in Grave beschikten over een doel-
groep, die zeer geschikt is voor deze vorm van voorlichting. Het is een ijdele
gedachte, dat justitie alléén het probleem van het rijden onder invloed kan
oplossen. Zolang er nog geen ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd van de kant
van de overheid lijkt de justitiële inspanning op een dweilen met de kraan
open (36). Men kan dan ook het nut relativeren om de attitude te veranderen bij
enkelingen, die na hun terugkeer in de maatschappij worden omringd door
een bevolking, voor wie een relatief hoog alcoholgebruik reeds sociaal is
geaccepteerd (en zelfs wordt gestimuleerd).

De voorlichting, zoals deze in Grave wordt gegeven, komt voor de deelne-
mers aan het AVP rijkelijk laat, zoals ook tijdens het programma en tijdens het
afnemen van de interviews herhaalde malen naar voren werd gebracht.

Daarnaast zal er echter altijd een justitiële kant aan de zaak zitten, omdat
één van de doelstellingen van de straf de speciale preventie is. Zonder de pre-
tentie te hebben uitputtend te zijn, kunnen wij op het eerste gezicht al een
aantal mogelijkheden bedenken voor een AVP in de vrije maatschappij.

In de eerste plaats zou een AVP als bijzondere voorwaarde kunnen dienen
bij de oplegging van een voorwaardelijke straf.

Op enkele plaatsen in ons land zou deze voorlichting kunnen worden opge-
geven, waarbij de kosten eventueel gedekt kunnen worden door de deelne-
mers zelf, doordat zij een geldboete moeten betalen of van te voren een waar-
borgsom moeten storten. Dit laatste zou wellicht motivatieversterkend kun-
nen werken.

Een andere mogelijkheid is het invoeren van voorlichting als een alternatie-
ve straf (37). Hoewel de overtreders van art. 26 WVW een aanzienlijke groep
vormen onder de belangstellenden voor dienstverlening, zijn de mogelijkhe-
den daartoe nog zeer beperkt. Wellicht zouden deze mogelijkheden kunnen
worden uitgebreid met een alternatief AVP, dat in dezelfde plaatsen kan wor-
den georganiseerd, waar ook een AVP als bijzondere voorwaarde gehouden
wordt.

In ieder geval lijkt het nuttig één of meerdere experimenten te starten voor een
AVP buiten de inrichting, die onderling en met het AVP in Grave kunnen wor-
den vergeleken. Daarmee zou tevens een controle op de generaliseerbaarheid
van de resultaten uit deze studie kunnen plaatsvinden en zal bovendien duide-
lijk worden of de Nederlandse situatie te vergelijken is met het buitenland.
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Bijlage 1
Het Alcohol Verkeer Project in de
huidige vorm

Doel van het AVP is het op hoger plan brengen van de gevaarzettingsnotie. De
samenstelling van het huidige pakket voorlichtingsmateriaal, waarmee men
deze doelstelling wil bereiken, strekt zich globaal over drie gebieden uit:

alcohol en verkeer
Dit onderwerp bestaat uit twee gedeelten, nl. het alcoholgebruik op zich
en daarnaast de deelname aan het verkeer na het gebruik van alcohol-
houdende drank. Het eerste gedeelte wordt verzorgd door de verpleger
van de inrichting, die via het verstrekken van objectieve gegevens ingaat
op de fysiologische aspecten van het alcoholgebruik.

In het tweede gedeelte wordt aandacht geschonken aan de invloeden,
die alcohol kan hebben op het rijgedrag. Dit programma-onderdeel is
van belang bij de ontwikkeling van de gevaarzettingsnotie. Dé project-
leider, die dit onderdeel verzorgt, probeert aan te tonen aan de hand van
op wetenschappelijke basis geschoeid materiaal (o.a. films en statistie-
ken) dat de concentratie en het vermogen tot snel reageren bij elke
bestuurder achteruitloopt, naarmate hij meer gaat drinken dan 0,5 tot
0,8 promille. In de discussie, die zich naar aanleiding van deze informa-
tie ontwikkelt, wordt door de deelnemers vaak de nodige moeite gedaan
de stelregel te ontkrachten, dat deze vermindering van de concentratie
voor iedereen opgaat. Toch is het zeer belangrijk, dat dit gegeven wordt
geaccepteerd, daar dit de kiem legt voor het ontstaan van dé gevaarzet-
tingsnotie. Zo men dit niet wil accepteren, is het belangrijk de deelne-
mers te doen erkennen, dat deze stelregel wel een uitgangspunt mag
zijn voor de beleidsvoerders om het betreffende gedrag strafbaar te stel-
len.

politie en justitie
In het proefschrift van Dijksterhuis (hoofdstuk VIII) wordt melding ge-
maakt van het feit, dat door het contact, dat rijders onder invloed met el-
kaar hebben binnen de gevangenis Bankenbosch, de zg. 'pechvogel-
mentaliteit' wordt versterkt en het onbegrip over het hoe en waarom van
het justitieel handelen, met name dat van de politie, toeneemt. Via het
ontwikkelen van de gevaarzettingsnotie trachten de programmamakers
het waarom van het justitieel handelen te verduidelijken. Daarnaast
heeft men echter ook aandacht willen besteden aan het feit, dat het hoe
hiervan vaak niet begrepen wordt. Om een voorbeeld te noemen: men
snapt vaak niet, waarom het een uur dient te duren eer de politie over-
gaat tot het afnemen van de bloedproef (welke termijn wettelijk is vast-
gelegd). Wanneer dit niet wordt uitgelegd kan dit de nodige irritaties bij
de betrokkenen teweeg brengen. Ook dit onbegrip dient door informatie-
verschaffing te worden weggenomen.

Daarnaast dient in het oog te worden gehouden, dat de betrokkenen
de procedure rond aanhouding en berechting vaak nog niet of voldoen-
de hebben verwerkt. Vandaar dat het onderdeel politie en justitie vaak
ook een functie vervult van 'stoom afblazen'.

De ambtenaar van de politie bijt in dit onderdeel de spits af. Tijdens
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de duur van het onderzoek zijn er drie verschillende personen geweest,
die dit gedeelte voor hun rekening, hebben genomen. In alle gevallen be-
trof het kadermensen die in hun beroep regelmatig met het delict rijden
onder invloed waren geconfronteerd. De onderwerpen, die zij behandel-
den waren onder meer: de opzet van de landelijke alcoholcontroles, het
verschil in beleid tussn de periode van vóór de novemberwet van 1974 en
de daaropvolgende periode, de procedure met betrekking tot de bloed-
en ademproef en de rechten van politie en aangehoudene.

Het tweede gedeelte wordt verzorgd door een rechter of door een offi-
cier van justitie. Aan de orde komen onderwerpen als: welke plaats
neemt art. 26 WVW in in ons wettenstelsel, hoe is het verloop van het
proces ter terechtzitting, wat zijn de richtlijnen van het OM, wat zijn de
rechten van de verdachte, wat zijn de omstandigheden waar de rechter
op let etc.

alcohol en hulpverlening
Wanneer de gevaarzettingsnotie op een hoger plan is gebracht, behoeft
dit nog niet te betekenen, dat ook het feitelijk gedrag van de betrokke-
nen wordt beïnvloed. Naast het niet willen veranderen van gedrag staat
nog het niet kunnen: voor een deel van de groep rijders onder invloed
vormt dit delict slechts een symptoom of een van de symptonen van die-
perliggende sociale problemen. Zo komen Van Ooyen (1969) 1) en
Steenhuis 2) reeds tot de conclusie, dat bij rijders onder invloed in aan-
zienlijk hogere mate een gestrand huwelijk voorkomt dan bij de bevol-
king in het algemeen.

Zonder dat er aan dergelijke diepliggende sociale problemen iets
wordt gedaan, valt ook weinig te verwachten van gedragsverandering.
Gezien de korte detentietijd lijkt het een illusie deze problematiek aan te
pakken gedurende het verblijf binnen de inrichting.

In het programma is echter wel ruimte gecreëerd voor het inzichtelijk
maken van het scala van mogelijkheden op het gebied van de hulpverle-
ning bij alcoholproblemen, onder meer door videomateriaal over de AA
(Anonieme Alcoholisten) en met name ook door een inleiding op de don-
derdagochtend, verzorgd door een maatschappelijk werker van het CAD
Oost-Brabant. Hieruit zou dan mogelijk een indirect effect voort kunnen
vloeien. Betrokkene behoeft dan niet direct anders over rijden onder in-
vloed te gaan denken, hij zou misschien in de toekomst van hulpverle-
ningsmogelijkheden gebruik kunnen gaan maken indien hij in de proble-
men komt. Vervolgens zou hij misschien minder gaan drinken waardoor
de kans op het plegen van het betreffende delict kleiner wordt.

Het tijdstip, de donderdag, is met opzet gekozen, aangezien de vrees
bestaat, dat de deelnemers zich, indien dit onderdeel eerder zou plaats-
vinden, direct in het begin van de week in de hoek der hulpbehoevenden
of potentiële verslaafden gedrukt zouden voelen, waaruit dan voor de
rest van de week verdringings- en afweerreacties zouden voortvloeien,
die het overbrengen van informatie onmogelijk zouden maken.

De inleider van het CAD vertelt iets over het proces van verslaving.
Aan de hand daarvan ontstaan er discussies, waarbij veelal wordt aan-
geknoopt bij persoonlijke ervaringen van de deelnemers. De sfeer bin-
nen de groep is bepalend voor het aantal reacties waarmee men komt.
Vaak is men onder invloed van de voorgaande programma-onderdelen al
wat afgestapt van het 'stoere drinkeboers'-idee en komt men tot soms
verrassend eerlijke bekentenissen.

1) Van Ooyen, D. Verkeer en Alcohol. Assen 1969.

2) Steenhuis; D.W. Rijden onder invloed; een onderzoek naar de relatie tussen strafmaat en reci-
dive. Assen, van Gorcum, 1972.
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Bijlage II

Het ministerie van justitie is er over aan het denken om in de toekomst in
strafinrichtingen als deze meer voorlichtingsprogramma's te geven aan rij-
ders onder invloed. Gebleken is nI. dat de kennis van de gemiddelde Nederlan-
der van de invloeden van alcohol op rijgedrag en het lichaam niet erg groot is.
Bovendien weet men weinig van de bevoegdheden van politie en justitie op dit
gebied.

Gedacht wordt nu aan het geven van voorlichting gedurende een periode
van circa een week aan mensen die zijn gestraft voor rijden onder invloed. In
de gevangenis 'De Raam' in Grave draait al enige tijd experimenteel een voor-
lichtingsprogramma. Heel kort gezegd bestaat dit programma uit voorlichting
door verschillende mensen uit de praktijk. Er zijn mensen van de medische
staf, van de politie, van justitie, van de RAIO-opleiding (Rechterlijke Ambtena-
ren in Opleiding) en van het CAD (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs),
die ieder op hun terrein een inleiding verzorgen. Eén en ander wordt met film-
beelden verduidelijkt. Na elk programma-onderdeel is er gelegenheid tot dis-
cussiëren en de laatste ochtend van de week wordt door de deelnemers
besteed aan het praten over het totale programma (evaluatie).

Het voorlichtingsprogramma komt in de plaats van de werkzaamheden,
waarmee op dit moment de straftijd wordt gevuld. Dit alles geldt echter nog
niet voor u.

In de toekomst zal echter ook in Nieuw-Bergveen zo'n programma worden
verzorgd. Om eens te kijken hoe groot de belangstelling hiervoor zal zijn in de
toekomst, willen wij u hieronder enkele vragen stellen.

Als laatste vraag ziet u opgenomen of u de laatste 5 jaar al eerder voor rij-
den onder invloed in een strafinrichting hebt gezeten. De kennis van de men-
sen die in deze periode zijn veroordeeld over de alcoholwet (ongeveer 5 jaar
oud) zal dan waarschijnlijk groter zijn.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik zou aan 'zo'n voorlichtingsprogramma meedoen

Ik heb de laatste 5 jaar reeds voor rijden onder invloed in een
strafinrichting gezeten

Ja/Nee

Ja/Nee
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