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VOCIajOCE

Mijn belangstelling voor politiekontakten met minderjarigen werd ruim twin-
tig  jaar geleden gewekt, toen ik - als koordinator strafzaken - bij de raad

voor de kinderbescherming te Arnhem intensief betrokken was bij het uitbren-

gen van adviezen aan de jeugdofficier van justitie over de wenselijkheid van

een strafrechtelijke vervolging van jeugdige delinkwenten. Bij de voorberei-

ding van deze 'strafadviezen' had ik meestal oak kontakt met de verbalisant

door wie de minderjarige verdachte was verhoord. Vaak was het opvallend hoe-

zeer de kwaliteit van deze politi'ele informatie over een jeugdige verdachte
kon verse:hillen. Bavendien bleek mij,  dat het onderscheid tussen generalisme
(basispolitiezorg) en specialisme (jeugdpolitie) lang niet in alle gevallen

de uiteenlopende politiele aandacht voor jeugdige daders kon verklaren.

Eermaal werkzaam als docent jeugdrecht en kriminologie op de Nederland-

se Politie Academie te Apeldoorn was ik in de gelegenheid - mede met het oog

op de ontwikkeling van een orKierwijsprojekt 'politiele jeugdzorg' - mij in
de aard en inhoud van politiekontakten met jeugdigen te verdiepen. Daarbij

werd ik gefascineerd door de vraag, of en in hoeverre dit onderdeel van het

politiewerk nu fundamenteel verschilde van de overige politie-aktiviteiten.

Gaandeweg raakte ik ervan doordrongen, dat de overwegend justitiele orienta-

tie bij veel politiefunktionarissen heeft geleid tot een taakopvatting waar-

in aan het zorgverlenende karakter van de politiefunktie veelal onvoldoende

aandacht wordt geschonken. Deze konstatering vormde de wezenlijke drijfveer
tot deze studie en heeft mij voortdurend tot volharding gemotiveerd.

Van onschatbare betekenis voor de voltooiing van dit pramotie-onderzoek wa-

ren de deskundigheid en het niet aflatende enthousiame van mijn pramotoren,

prof.mr. M. Rood-de Boer en prof.dr. O.C. Wit. Zij hehhen mij - elk op hun
eigen wijze - voortreffelijk begeleid en bemoedigd. De talrijke gesprekken,

die ik met hen mocht voeren, waren geestverruimend en zijn op mijn persoon-

lijke en wetenschappelijk vorming van grote invloed geweest.
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Tijdens de verschillende fasen van het onderzoek heb ik van veel kanten de

nodige medewerking gekregen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar:
* Egbert Zielhuis en Henk Gankema, die mijn literatuuraanvragen steeds

snel en toegewijd hebben verzorgd.

*    Ton Emich en Karel Marttin, die op methodologisch en statistisch gebied

mij kollegiaal en deskundig hebben ondersteund.

*    Geert Westinga en Balte Wolkenfelt, wiens juridische adviezen richting-

gevend zijn geweest voor mijn zorgvisie op de politiefunktie  (deel I).
*   Hans van Gangelen en Lia Knoet-Vrehen, destijds werkzaam bij de afde-

ling Jeugdzaken van de Algemene Inspectie der rijkspolitie. Dankzij hen

kreeg ik de beschikking over het archiefmateriaal, dat de basis vormde

van het historische onderzoek (deel II).

*    Piet Struijk en Ronald Korink, die mij - zawel in de ontwerpfase als in

de uitvoeringsfase van het veldonderzoek (deel III) - psychologisch ter

zijde hebben gestaan.

*    Piet van Reenen en Peter van Iochem, die steeds bereid waren mi jn sams

prille konsepten te lezen en van opbouwende kritiek te voorzien.

*    Riet Trimbach en Han Gras, die de eerste versie van het manuskript erg

nauwgezet hebben doorgencmen en bekommentarieerd.

*    de vele medewerkers van de rijkspolitie in het distrikt Breda, zonder

wiens inzet de realisering van het projekt 'politiele jeugdzorg' niet

mogelijk zou zijn geweest. Vooral de intensieve kontakten met de leden

van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening en de deelnemers van de pro-

jektgroepen waren hartverwarmend en leerzaam voor mij.

*    de heer L. Ientz, die mij zeer behulpzaam was bij de totstandkoming van

de Engelstalige samenvatting.
* Corrie Cuperus en Miep Verdu, die talrijke konsept-teksten hebben uit-

getypt en deze wisten am te vormen tot een zeer verzorgd geheel.

Heel in het bijzonder wil ik mijn gezinsleden bedanken. Zij waren jarenlang

aangewezen op een echtgenoot en vader, die sams meer leek op een kluizenaar

dan op een metgezel. Dat zij mij desondanks goedgezind bleven, heb ik steeds

ervaren als het onweerlegbare bewijs van onze hechte verbondenheid. Aan hen

draag ik deze studie op.

Apeldoorn, januari 1990
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Inleiding

'Als de sabels verroest zijn en de spaden glinsteren,
als de trappen van de tempels uitgesleten worden door de voeten der
gelovige,i en er gras groeit op de binnenplaats der gerechtshoven,
als de gevangenissenleegen de graanzolders vol zijn,
cils de dokters lopen en de bakkers rijden,
dan wordt het rijk goed bestuitrd:

CONFUCIUS (Chitiees filosoof e,1 kritikus van keizers en vorsten, die
leefile van  551-479 v.  Chr.).



1  AANIEIDING EN DOEISIEILING

Alhoewel er over de aard en de amvang van het politiewerk in Nederland nau-

welijks eenduidige cijfers voorhanden zijn wordt algemeen aangenomen, dat de

politie relatief veel met jeugdigen in aanraking kcmt. Vaak heeft men dan

vooral het oog op de bemoeienis van een afdeling jeugdpolitie met jeugdigen.

Een dergelijk beeld treffen we ook aan in de not:a 'Jeugdpolitie Gewettigd'

(1986) van de Raad voor het Jeugdbeleid waarin wordt gesteld, dat jaarlijks

enkele tienduizenden jongeren met de politie in aanraking kcmen. Het zou

gaan an ongeveer 25.000 politiekontakten met 12- tot 18-jarigen. Mede gelet

op het specifieke karakter van deze nota (een pleidooi voor het voortbestaan

van het specialisme jeugdpolitie) moet evenwel worden aangencmen, dat deze

door de Raad voor het Jeugdbeleid gepresenteerde cijfers met name betrekking

hebben op jeugdpolitiekontakten. Zo werden bijvoorbeeld (volgens de gegevens

van het Centraal Bureau voor de Statistiek) in 1985 alleen al 46.145 forme-

le politiekontakten met jeugdige delinkwenten geregistreerd. Het is dan ook

goed om bij deze (vaak als jeugdpolitiekontakten gepercipieerde) politiale

bemoeienis met jeugdigen enkele relativerende kanttekeningen te plaatsen.

Allereerst dient men te bedenken, dat lang niet elk politiekorps in Neder-

land de beschikking heeft over een afdeling jeugdpolitie. Volgens gegevens

van de Raad voor het Jeugdbeleid zouden er op een totaal van ruim 27.000 po-

litiemensen slechts 360 jeugdpolitiefunktionarissen   zijn   (blz.    34-36) .    Deze

schatting sluit aan bij een door Drewes in 1980 gepubliceerd onderzoek naar

de jeugdpolitie. Hieruit bleek, dat dit specialisme bij de Nederlandse poli-

tie (in organisatorisch opzicht) maar een bescheiden positie innam. Zo had

weliswaar de rijkspolitie in elk van de (destijds) 17 distrikten een afde-

ling Jeugdzaken, maar de personele bezetting daarvan was te gering cm alle

politiekontakten met jeugdigen in een distrikt voor haar rekening te kunnen

nemen. Ook de (138) reakties van alle (141) aangeschreven gemeentepolitie-

korpsen gaven een soortgelijke tendens te zien: slechts 34 (voornamelijk de

grotere) korpsen kenden een aparte afdeling kinder(-en zeden)politie, bij 42

korpsen waren 6#n of meer jeugdpolitierechercheurs werkzaam en in 62 korpsen

ontbrak elk specialisme ten aanzien van jeugdigen. Voorts ligt het veelal in

de aard van veel politiekontakten met minderjarigen besloten, dat deze door

de surveillance (belast met de basispolitiezorg) zelfstandig en rechtstreeks

worden afgehandeld.
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Vaak gaat het immers am alledaagse situaties, zoals een waarschuwing of een
bekeuring wegens een verkeersavertreding. Slechts in een beperkt aantal ge-
vallen heeft de politidle bemoeienis betrekking op min of meer problematisch
jeugdgedrag. Daarbij moet niet alleen warden gedacht aan een aanzienlijke
jeugdkriminaliteit, maar ook aan uiteenlopende vormen van jeugdig probleem-
gedrag zoals weglopen, verwaarlozing, verslaving, incest, gezinskonflikten.

1.1  Politiezarg voar jeugdigen

In Nederland zijn tot nu toe vier proefschriften verschenen waarin uiteen-
lopende aspekten van het jeugdpolitiewerk aan de orde worden gesteld:
* LIGNAC: De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten (diss. Leiden 1951).
* ANDRIESSEN: Kijken bij de kinderpolitie (diss. Groningen 1976).
* DE JONGH-WIETH: Jeugd (en) Politie (diss. Leiden 1985).
* SCHOLTE: Jeugd, Politie en Hulpverlening (diss. Leiden 1988).1

LIGNAC

De dissertatie van Lignac vormde de eerste systematische studie over het

werk van de kinderpolitie in Nederland. Zij werd daartoe geinspireerd door
de wetenschap (opgedaan gedurende 13 jaar ervaring bij de Haagse politie)
hoe weinig (binnen en buiten de politie) over het werk van de kinderpolitie
bekend was.

1 Lignac, Andriessen    en de Jongh-Wieth proinoveerden binnen    de
juridische faculteit, Scholte binnen de sociale faculteit.

LIGNAC (promotor : prof. mr. J.M. van Beinmelen, hoogleraar straf-
recht en criminologie aan de rijksuniversiteit
Leiden)

ANDRIESSEN (pramotor : prof. dr. R. Jongman, hoogleraar criminologie
aan de rijksuniversiteit Groningen)

DE JONGH-WIETH (promotor : prof. dr. M. Zeegers, hoogleraar forensische
psychiatrie aan de rijksuniversiteit Leiden

prof. mr. J. E. Doek, hoogleraar jeugdrecht aan
de vrije universiteit Amsterdam)

SCHOLTE (pramotor : prof. dr. J.D. van der Ploeg, hoogleraar ortho-
pedagogiek aan de rijksuniversiteit Leiden)
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De reden hiervoor zocht Lignac zawel in het feit, dat de kinderpolitie geen

wettelijk begrip was als in het vrijwel ontbreken van relevante Nederlandse

literatuur op dit gebied. Met haar onderzoek hoopte zij te bereiken, "dat
niet alleen bijzonderheden amtrent de geschiedenis en de ontwikkeling van

dit jonge, doch zo merkwaardige vak aan de vergetelheid zouden worden ont-

rukt, doch ook een gedocumenteerd overzicht zou worden gegeven van de meest

voorkamende werkzaanheden". Tevens beoogde   zij   met deze studie "een verant-

woorde bijdrage te kunnen geven bij het streven naar een vaster lijn in en
verbetering van de Nederlandse Kinderpolitie."  (blz.  1).2

Voor het verzamelen van het benodigde onderzoeksmateriaal zond Lignac aan 15
Nederlandse en aan 26 buitenlandse korpschefs een vragenlijst "betreffen:ie
het al of niet aanwezig zijn van Kinderpolitie en/of vrouwelijk personeel en
de taak daarvan; hierop werd door 14 Nederlandse en door 23 buitenlandse pc>-
litieautoriteiten geantwoord".    Oak  had ze mondeling kontakt  met alle Neder-

landse inspect:rices en bezocht zij een groot aantal politiekorpsen in binnen

en blitenland teneinde een beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden van

de Kinderpolitie of daarmee gelijk te stellen politieafdelingen. Bovendien

voerde zij "peI:soonlijke gesprekken met de generatie der eerste funtionaris-

sen en figuren van grote stuwende kracht op het geb:ied van de vrouwelijke

politie". Daarnaast stelde een fellowship   van de Verenigde Naties   haar   in

staat an in 1949 in Noord-Amerika "persoonlijk de nodige gegevens te gaan

verzamelen en daar tevens uit te dragen, wat Nederland in dit opzicht te

bieden heeft"  (blz. 2-3). Ook verrichtte Lignac een uitvoerig literatuuron-

derzoek waarvaor zij - door het nagenoeg geheel ontbreken van Nederlandse

gegevens    - in belangrijke   mate was aangewezen op buitenlandse   publikaties.
De studie van Lignac was niet alleen een goed gedo]aimenteerde beschrijving
van de geschiedenis, de taak en werkzaamheden alsnede de personele bezetting

van de kinderpolitie in Nederland (en daarbuiten), maar bevatte ook een aan-

tal opmerkelijke konklusies en aanbevelingen.

2 Blijkens de recensies in de vakliteratuur was de auteur er uitstekend

in geslaagd de historische en aktuele ontwikkelingen van de kinderpolitie in
beeld te brengen.

Clemens-Schroeder (1952) sprak van een politieel bezien uiterst volledige en
betrouwbare gids. Iangerneijer   ( (1951) prees het informatieve en kritische
karakter van deze studie. Overwater (1951) gaf de hoop te kennen, "dat zowel
de politie-autoriteiten als de kinderbeschermers dit proefschrift aandachtig
zullen lezen en er in zullen vinden wat zij reeds lang hadden moeten weten
en hadden moeten doen, wanneer zij hun taak goal hadden opgevat. Hier valt
iets goeds te leren voor alle betrokkenen."
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In vrijwel alle door haar onderzochte landen trof Lignac een sterke samen-

hang aan tussen de emancipatie van de vrouw en de oprichting van speciale
afdelingen kinderpolitie. Vrouwenbewegingen hadden sedert het begin van deze
eeuw de publieke opinie - en dus ook die van de politie - weten te beinvloe-
den en de aandacht gevestigd op zowel een betere bescherming van vrouwen en
meisjes als op de positie van het vrouwelijke politiepersoneel. Daarnaast

bracht de ontwikkeling van het maatschappelijk werk met zich mee, dat oak in
diverse politiekringen het besef doorbrak am vrouwen en kinderen, die met de
politie in kontakt kwamen een meer humane behandeling te geven. Gelet op de

binnen de politie heersende opvattingen over het 'sociaal werk in politie-

verband' lag het voor de hand, dat voor dit sociaal georienteerde werk vrij-
wel uitsluitend vrouwelijke krachten werden aangetrokken. "Haar tact am haar

werk voor de jeugd en zichzelf als inspectr:ice bij de politie aanvaard en
later ormisbaar te maken, was een belangrijke factor voor de ontwikkeling
der werkzaamheden. Slechts bij uitzondering, in Nederland bv. te Amsterdam,
werd aangevangen op grond van een tevoren door een mannelijke politiechef
opgesteld progranma." (blz.254) .

Voorts kon Lignac vast:stellen, dat het kinderpolitiewerk zich in de
loop der jaren had weten te ontwikkelen tot een vorm van 'eerste hulp bij

morele ongelukken'. Aanvankelijk was het werk van de kinderpolitie weinig

amlijnd geweest en werd de nadere invulling veelal aan de (soms uiteenlo-

pende) visies van het vrouwelijke politiepersoneel overgelaten. "Wij consta-

teerden helaas, dat in Nederland de Kinderpolitie door de andere politieaf-

delingen niet altijd als volwaardig wordt beschouwd. Gewoonlijk wordt het

werk als 'kinderachtig, flauw en gemakkelijk' beoordeeld door het overige

personeel: doordat minder van specifieke politietechniek wordt gebruik ge-

maakt, meent men daaruit lichtvaardig te moeten concluderen, dat het van
mifer waarde is en worden de andere voor deze werkzaamheden benodigde kun-

digheden niet voldoende onderkend. De positie van het vrouwelijk personeel

bij de politie ondervindt in belangrijke  mate de weerslag hiervan. "    (blz.
255).

Ook in kringen van het maatschappelijk werk werd de groeiende betekenis
van de kinderpolitie lange tijd met de nodige argwaan gadegeslagen. "Zij
werd benijd am haar politieel gezag en autoriteit; zij doorbrak de heersende

opvattingen, dat sociaal werk in andere - particuliere - handen behoorde;

zij was politie - en toch ook weer niet. Bij gevolg 'gebruikte' men haar zo-

nodig en 'nam haar in de arm' (daar was zij politie voor) en verder liet men

haar veiligheidshalve liever ter zijde.
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De politie noemde deze afdeling te sociaal am politie te zijn en maatschap-

pelijk werkers achtten haar te politieel cm geheel tot hen te behoren. Wij

moeten concluderen tot een typisch en apart karakter van de Kinderpolitie,

dat niet met het wezen van de andere diensten te vergelijken is." (blz.255).
Met deze typering nam Lignac stelling in de al jarenlang slepende diskussie

over de aard en inhoud van het kinderpolitiewerk. Nadrukkelijk koos zij voor

een spilfunktie van de kinderpolitie binnen de jeugdwelzijnszorg.

In de loop van de jaren kregen de sociale aspekten van het kinderpoli-

tiewerk in toenemende mate een preventief karakter. "Preventief in de zin

van voorkcmen van misdaad, van recidive; het onderkennen dus van antisociale

handelingen, die algemeen als prae-crimineel beschouki werden. In brede la-

gen van de politie gaf men zich echter nog geen rekenschap van de preventie-

ve waarde, welke is gelegen in het ontdekken van potentidle delinquenten

voor zij tot een manifest probleem geworden zijn. Dit was veeleer een privi-

lege van die inspectrices, die door haar gespecialiseerde ontwikkeling daar-

toe open stonden."  (blz.  255) . De sinds de TWeede Wereldoorlog sterk toege-
namen jeugdkriminaliteit bracht hierin verandering. In binnen- en buitenland

ging men zich intensief beraden op te treffen rnaatregelen. "Crime preven-

tion, preventief werk, het voorkcmen van misdaad we:cl voornamelijk na 1940
overal het parool en bij de leiding der politie zag men in de uitbouw van

het  apparaat der Kinderpolitie  een  voor de handliggende bijdrage hier'toe."

(blz. 256).

Deze ontwikkeling bracht binnen de politie twee uiteenlopende reakties

teweeg. Naast een toenemende waardering voor de preventieve aktiviteiten te-

kende zich een aversie af tegen de sociale aspekten van het kinderpolitie-

werk. Dit ging sams zo ver, dat sociale werkzaamheden van de politie als

'niet bij de politie behorend' en sociale instellingen als niet voor de po-

litie relevant werden gediskwalificeerd. Lignac zag hierin de oorsprong van
de tegenstellingen, die er bestaan tussen de kinderpolitie en de politie

enerzijds en tussen de kinderpolitie en het jeugdwelzijnswerk anderzijds.
"Het zou dan ook aanbeveling verdienen an de idee van de preventieve en
daardoor sociale taak van de politie als bijdrage voor een gezonde samenle-

ving in concrete vorm in te voegen bij de opleiding van alle politieambtena-

ren. Niet langer mag warden volstaan met het politiepersoneel in hoofdzaak

de vraag te leren beantwoorden, wat men met dieven moet doen: het is tevens

de taak van de politie in alle geledingen zich te beraden welke bijdrage zij

kan en moet geven an te verhoeden, dat er meer dieven kcmen. Onlogisch is
dit voor de politie te beperken tot de Kinderpolitie ..." (blz. 257).
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Lignac konstateerde, dat er bij de kinderpolitie in toenemende mate behoefte
was aan een wettelijke taakcinschrijving. Dit klende des te meer, amdat de
tot dan toe gegeven ministeridle richtlijnen als niet bevredigend werden
ervaren. 'rwij menen, dat een taakcmschrijving alleen dan - en zeker in

tijden van herori6ntering - doelmatig kan zijn, als zij niet eenzijdig is

vast:gesteld, doc:h tot stand gekcmen is door averleg met de ave:ige politie-
diensten en met de andere takken der justitidle kinderbescherming, die ieder
voor zich imners onderdeel zijn van een groot geheel. Uitgaande van deze
eenheid, die st-m,nt op samenruerking, zal men kunnen komen tot bepaling van
ieders taak." (blz. 258). Lignac was van mening, dat dit uitgangspunt zau

kunnen worden gerealiseerd door een deskundige op het gebied van de kinder-

politie te betrekken bij de voorbereidende besprekingen over de zogeheten

arrondissementsjeugdraden (de latere raden voor de kinderbescherming).  "De
algemene richtlijnen voor de Kinderpolitie, dan in gemeenschappelijk overleg
op te stellen, zullen tot op zekere hoogte bindend moeten zijn en tevens de
mogelijkheid moeten laten voor plaatselijke eerste hulpverlening, verschil-
lend al naar gelang van de in het arrondissement aanwezige hulpdiensten. Al-
leen dan zullen moeilijkheden ondervangen kunnen worden, die ontstaan door-
dat de politie eenzijdig haar werkzaamheden wijzigt, of doordat van buitenaf

zonder overleg met de politie orders worden gegeven, die in haar werkschema

niet passen." (blz. 258).

Daarnaast deed zij de aanbeveling an bij het bureau Politie van het mi-

nisterie van Binnenlandse Zaken een vrouwelijke politiefunktionaris aan te

stellen, die belast zou kunnen worden met de landelijke koardinatie van de

"aangelegenheden, rakende de Kinderpolitie en het vrouwelijk politieperso-
neel". Met betrekking  tot het pei:soneelsbeleid legde Lignac sterk de nadruk
op een betere selektie alsmede een grotere uniformiteit inzake de aanstel-

lings- en opleidingseisen van het personeel, werkzaam bij de kinderpolitie.
"Van algemeen belang voor het werk van de politie en dus ook voor de Kinder-
politie, als daarvan niet te scheiden onderdeel, is: een betere ori ntatie
ten aanzien van de resultaten der moderne wetenschap, bijv. op het gebied

van sociologie, psychologie, psychopathologie en criminologie, voor zover

deze van practisch nut kunnen zijn. Wij denken ook aan onderzoekingen op
het terrein van de tussenmenselijke relaties, i.c. zowel die tussen de Kin-
derpolitie en haar jeugdige en oudere clianten, alsook met betrekking tot
de onderlinge verhoudingen  van het personeel   en het hi&rarchisch verband."
(blz. 259).
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Sprekend over de toekamst van de kinderpolitie in Nederland was Lignac ervan

overtuigd, dat (in tegenstelling tot andersluidende meningen) van opheffing

geen sprake kon zijn. Wel verwachtte zij op termijn enige wijzigingen in het

takenpakket van de kinderpolitie als mogelijk gevolg van de voorgenomen

rearganisatie van de voogdijraden. "Uit hoofde van haar taak zal de politie

steeds een strategische positie blijven bezetten ten aanzien van misdragin-

gen van oud en jong, waarmede zij veelal als eerste in aanraking kamt.

Hiervan zullen jeugdigen steeds een bijzondere 'opvang' behoeven."  (blz.

260). Evenmin kende zij aan een eventueel elimineren van het kinderstraf-

recht een ingrijpende invloed toe, cmlat naar haar oordeel de kinderstraf-

zaken een beperkt onderdeel vormden van het totale kinderpolitiewerk. "Wel
zal de huidige tendens am zoveel mogelijk de oplossing te zoeken in andere

dan strafrechtelijke richting, een positief voorschrift kunnen worden met

meer eenheid van behandeling door de politie als gevolg. Zoals gezegd zal de

politie het eerste contact met een deel van delinquente jeugd houden. [...]

Het rechercheapparaat van de Kinderpolitie zal niet gemist kunnen worden:

slechts zal de jeugdige delinquent ter nabehandeling een andere deur binnen-

gaan en de Kinderpolitie zal haar vooronderzoek daarbij dienen aan te pas-

sen."  (blz.260/261) .

ANDRIESSEN

Het onderzoek van Andriessen richtte zich in het bijzonder op het afhande-

lingsbeleid van de kinderpolitie. Aanleiding daartoe vormden enkele (voorna-

melijk buitenlandse) publikaties over selektiviteit in het politieoptreden

ten aanzien van jeugdigen. Doel van deze studie was inzicht te krijgen in de

vraag of en in hoeverre politieambtenaren (werkzaam bij kinderpolitie) over
beslissingsvrijheid beschikten    en op welke   wij ze daarvan   door hen gebruik
werd gemaakt. De onderzoeksaandacht ging daarbij vooral uit naar bewuste en

onbewuste kriteria, die in een dergelijk beslissingsproces een rol spelen.

Voor het verzamelen van gegevens maakte Andriessen gel:ruik van een tweetal

(elkaar ondersteunende) onderzoeksnethoden. Allereerst trachtte zij aan de
hal,d van ruim 1000 dossiers van de Haagse kinderpolitie (jan.'71  - aug. '72)
te achterhalen welke faktoren van invloed waren geweest op de wijze van af-

doening. Vervolgens verrichtte zij bij zawel de Haagse (april - dec. 1972)
als de Amsterdamse (sept. 1973 - febr. 1974) kinderpolitie een observatie-

onderzoek.
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"Gedurende de observatieperiode werd ieder geobserveerd geval vastgelegd in
een voorgestruktureerde observatielijst, terwijl daarnaast een soort dagboek
werd bijgehouden, waarin allerlei waarnemingen werden cpgetekend, die niet
in de observatielijst konden worden ingepast, maar die toch aandacht ver-

dienden cmdat ze een indruk gaven van de sfeer waarin en de wijze waarop

werd gewerkt." (blz. 35). Deresultaten vanditonderzoek wezen uit, dater

bij de kinderpolitie gesproken kon warden van een aanzienlijke mate van be-
slissingsvrijheid. "De kinderpolitie als organisatie heeft een duidelijke
'institutionele' diskretionaire bevoegdheid bij de beslissing over de afdoe-

ning van een strafzaak. Ze kan zelf bepalen of de verdachte in verzekering

zal worden gesteld, een procesverbaal la:·ijgt, vermaand wordt of er zonder
enige maatregel van af komt. Los daarvan hebben rechercheurs van de kinder-

politie een 'individuele' diskretionaire bevoegdheid. Deze kamt zawel tot

uiting   in   de   wij ze waarop   een zaak wordt behandeld   en  met de verdachte wordt

amjegaan, alsook in de afdoeningsvorm; de laatste wordt voor een groot deel

door de rechercheurs bepaald."  (blz.  146) . Opmerkelijk was voorts, dat naast

algemeen gehanteerde (vaak in richtlijnen vastgelegde) afdoeningskriteria

(zoals de ernst van het delikt, de leeftijd van de verdachte, recidive) er
belangrijke verschillen waren in werkstijl van de kinderpolitie in Den Haag

en in Amsterdam. "De haagse rechercheurs waren over het algemeen meer per-
soonlijk betrokken bij hun werk dan de amsterdammers en hadden een 'morele'

oriantat:ie ten opzichte van delinkwent gedrag van jongeren. De amsterdamse

rechercheurs waren zakelijker en afstandelijker en werden gekemnerkt door

een Ineer 'justitiale'   ori6nta'tie."   (blz.   147) . De betrokkenheid  van  de

Haagse kinderpolitie op de persoon van de verdachte en diens gezinsachter-

grond ging echter niet zaver, dat zij aktief zochten naar relevante faktoren

ter verklaring van het delinkwente gedrag.3

3 Van Andel (1976) bekritiseerde diverse konklusies als niet (weten-
schappelijk) verantwoord. Hij weet dit aan het feit, dat Andriessen overwe--
gend aan de basis heeft geobserveerd en te weinig kontakt met de leiding
had. Incidentele gevallen zouden ten onrechte zijn gegeneraliseerd.

Drewes (1976) achtte zawel de literatuurstudie als het observatie-onderzoek
te beperkt an te kunnen spreken van een algemeen beeld van het kinderpoli-
tiewerk in Nederland. ook trok zij in twijfel, of - zoals Andriessen stelt -
van de (kinder) politie verwacht zou mogen warden dat zij zich indringend kan
verdiepen in de achtergronden en motivatie van de jeugdige dader. Naar haar
mening ligt dit meer op de weg van de raad voor de kinderbescherming.

Ter Haar (1976) stelde, dat op grond van eenzijdige (voornamelijk op de Ame-
rikaanse situatie betrekking hebbende) literatuur in kambinatie met een be-
perkt aantal veldwaarnemingen aan buitenstaanders een onjuist beeld over de
Nederlandse kinderpolitie werd geschetst.
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De onderzoeksresultaten gaven Andriessen aanleiding am te pleiten voor een

betere opvang van jeugdige delinkwenten. T•wee mogelijke alternatieven sen-

den haar daarbij voor ogen. "De ene is: de kinderpolitie zodanig veranderen

dat zij kapabel wordt deze opvangfunktie zelf te vervullen; de andere: een

apart opvangcentrum instellen waar de klanten van de kinderpolitie met hun

problemen terecht kunnen." (blz. 157). Bij het eerste alternatief, dat in de

kinderpolitiekringen een zekere voorkeur genoot, meende Andriessen op grond
van haar onderzoek twee kritische kanttekeningen te moeten plaatsen. Ener-

zijds dreigde voor de jeugdige dader een verwarring van funkties. "Recher-

cheurs kunnen niet tegelijkertijd an begrip hebben voor de achterliggende

problematiek van het kriminele gedrag van een verdachte 5n hem aan een hard

verhoor onderwerpen of in een cel sluiten. Als ze dat toch doen, dan is dat

een vorm van bedrog tegenover de klitint." Anderzijds vroeg zij zich af, of

de Cook toen) bij sammige politiekorpsen bestaande neiging am afdelingen

kinderpolitie op te heffen, althans een belangrilk deel van de sociale taak

af te stoten, nog wel zou kunnen worden gekeerd. "Integendeel, het lijkt

zeer waarschijnlijk dat deze trend, gesteund door personeelstekorten en een

weinig sociaal gerichte politieopleiding de overhand zal krijgen op de rich-

ting die uithreiding van de kinderpolitietaak voorst:aat." (blz. 157).

Op grond van deze bezwaren gaf Andriessen de voorkeur aan een apart opvang-

centnim. Daarbij spiegelde zij zich aan de zogenaamde 'diversion projects'

waarmee inmiddels in de Verenigde Staten veel was geSxperimenteerd. Blijkens
de beschikbare literatuur konden de resultaten van dergelijke projekten (ook
in tennen van recidive) tamelijk pasitief worden genoend. "Om het niet te

laten bij een vaag voorstel in die richting, wordt mcmenteel vanuit het Kri-

minologisch Instituut te Groningen, onder auspici6en van de plaatselijke

raad voor de kinderbescherming en in overleg met de politie en het O.M.,  ge-
werkt aan de opzet van een opvangcentrum voor jeugdige politieklanten." Dit

initiatief leidde in 1976 tot de cpI:ichting van het RBS 38 (Radenbinnensin-

gel 38) te Groningen, een (aanvankelijk experimenteel) projekt voor een bui-

tenjustitiale aanpak van jeugdige delinkwenten. "De twee voornaam:st:e redenen

am dit projekt te beginnen waren: het 'gat' in het jeugdstrafrecht met be-

trekking tot de hulpverlening en de achtergestelde positie van de meeste

jeugddelinkwenten in vergelijking met de leeftijdgenoten uit andere milieus.

Het  projekt wil funktioneren  als een soort 'absorptiemechanisme'. Middelen

daartoe zijn: hulpverlening bij achterliggende problemen en bel:nvloeding

van justiti5le beslissingen. Dat laatste speelt in op het onderhandelingska-

rakter van het jeugdstrafrecht." (blz. 157/158).
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DE JONGH-WIEIH

Zoals uit de ondertitel naar voren kant ("Over de rol van de (jeugd)politie
bij psychosociale hulpverlening en criminaliteitspreventie") stond      in     de
studie van De Jongh-Wieth de hulpverlenende taak van de politie (met name
ten aanzien van jeugdigen) centraal. Dit onderzoek werd opgezet vanuit het
idee, dat de politie op het terrein van het jeugdwelzijnswerk en bij de be-
strijding van de jeugdkriminaliteit een belangrijke plaats toekcmt. Boven-
dien   zou  haar ' frontlijnpositie'   zich bij uitstek lenen  voor het signaleren
van   lacunes   in de hulpverlening alsnede veranderende behoeften   in de sarnen-
leving. 4 "Vanuit een theoretische beschouwing   van de begrippen opvoeding,

gezag en hulp en vanuit de achtergrond der pedagogiek wordt toegelicht, dat,

alhoewel de opvoeding van jeugdigen primair de taak is van de auders of ver-

zorgers, de politie wel degelijk oak een zekere mate van verantwoordelijk-
heid heeft. Zij kan niet alleen in een vroeg stadium problemen van jongeren
en hun opvoeders signaleren, zij kan tevens een ingang voor hulpverlening
binnen opvoedingssituaties bewerkstelligen. Zij kamt daar binnen waar andere
hulpverleners geen toegang krijgen. Essentiale voorwaarden zijn wel dat kin-
derpolitiefunktionarissen geschikt zijn voor het behandelen van jeugdzaken,
dat zij een goede opleiding hebben genoten, alsmede dat zij goede contacten
onderhouden met zawel Justitie als hulpverlenende instanties." (blz. 339).

4 Door Van der Hoeven en Smit (1985) werd uitvoerig ingegaan op het
wetenschappelijke gehalte van het proefschrift.  Hun kritiek op zowel deinhoud als de methodologische en theoretische onderbouwing van deze studie
slot:en de auteurs af met de waarschuwing: "De lezer, die toch kennis wil
nemen van de inhoud van dit boek, staat een worsteling te wachten met een
zeer onsystematisch betoog, zonder dat daar uiteindelijk een beloning in de
zin van nieuwe kennis of inzichten tegenover staat." (blz. 349).

Milder van toon waren de recensies van Schut (1986) en van Van den Brug(1986) , waarin vooral vanuit de praktijk van de jeugdhulpverlening op enkele
lacunes in het proefschrift werd gewezen.

De mening van de rijkspolitie werd vertolkt door Knoet-Vrehen  (1986).  Dewarme belangstelling van de prcmovenda voor het werk van de jeugdpolitie was
meer gebleken uit het "vaak nogal overdreven aandoende taalgebruik dan uit
de gedegen onderbouwing van haar conclusies." (blz. 424).

Van Breukelen (1986), werkzaam als jeugdofficier van justitie te Utrecht,
was van mening, dat - ondanks de tekortkamingen die in dit boek zijn aan tewijzen - de uit het onderzoek voortvloeiende aanbevelingen serieus gencmen
moeten worden. Dit betrof met name een betere akseptatie van de dubbelrolvan de politie, een adekwater hantering van de met die rol gepaard gaande
konflikten, verbetering van de politie-opleiding en de (interne) samerwer-
king met de jeugdhulpverlening.



13

De belangrijkste onderzoeksvragen vatte de Jongh-Wieth als volgt samen:

"In hoeverre moet hulpverlening inderdaad tot een wezenlijke taak van

de politie worden gerekend; in hoeverre gebeurt dit in de praktijk en hoe
wordt deze hulpverlenende taak opgevat en beoordeeld zawel binnen als buiten

de politiewereld?

Is er in dit opzicht sprake van diskrepantie tussen de politiepraktijk

enerzijds en de theoretische taakstelling en opleiding van politiefunktiona-

rissen anderzijds?

Is de politie zich bewust van de speciale verantwoordelijkheid die zij

heeft ten aanzien van jeugdigen en onderscheidt zich de behandeling van min-

derjarigen van die van volwassenen?"  (blz.  340) .

Voor het beantwoorden van deze vragen baseerde De Jongh-Wieth zich op onder-

zoeksmateriaal, dat zij verkreeg door middel van literatuuronderzoek alsmede

participerende observatie bij de rijkspolitie in het district Den Haag en de

'Police Urbaine' te Grenoble. In Nederland werden door haar 105 politiefunk-

tionarissen geinterviewd. Van hen waren er 77 afkamstig uit het distrikt Den

Haag (45 landgroepfunktionarissen, 29 distriktsrechercheurs, 3 stafleden).
Daarnaast 23 jeugdzakenrechercheurs alsmede 5 hoofden Jeugdzaken uit de

overige distrikten. In Frankrijk voerde ze gesprekken met 138 personen,

werkzaam bij de politie, het welzijnswerk en de rechterlijke macht.

De algemene uitkan:st van haar onderzoek was, dat - hoewel de (jeugd-)

politie in Nederland de nodige moeite heeft met haar hulpverlenende taak -

dergelijke aktiviteiten niettemin voor het politiewerk en de preventie van

(jeugd)kriminaliteit zeer belangrijk zijn.5 Tot deze stellingname kwarn zij

op grond van de volgende bevindingen:

*    Het werk van de 'gemiddelde' executieve politiefunktionaris bestaat

voor ongeveer de helft uit hulpverlening. Dit soort werkzaartheden

wordt niet alleen door veel politiemensen als meer bevredigend ervaren

dan louter ordehandhaving, maar draagt ook in belangrijke mate bij aan
een betere relatie met de burgerij.

*    De dubbelrol 'ordehandhaver/hulpverlener' kan aanleiding geven tot pro-

blemen, zawel in konfliktsituaties waarmee een politieman tijdens zijn

werk kan worden gekonfronteerd als binnen de heersende politiekultuur

waar wetshandhaving (nog steeds) een hogere prioriteit geniet.

5 Anders dan in Nederland bleek, dat de Franse politie zichzelf niet

als hulpverlener beschouwde en daartoe oak in het geheel niet was toegerust.
Voorzover er van hulpverlening door de I'ranse politie sprake was, gebeurde
dit 'noodgedwongen'.
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Deze situatie is het gevolg van de zeer ruime formulering van de poli-
tietaak in art. 28 Politiewet, waardoor het onduidelijk blijft welke
taken en bevoegdheden de politie heeft inzake hulpverlening.

Voorts blijkt, dat de rekrutering alsnede de opleiding en werkbe-
geleiding nog onvoldoende zijn afgestemd op de hulpverlenende aspekten
van het politiewerk.

* Executieve politiemensen hebben zeer frekwent met jeugdigen te maken,
die veelal oak een andere behandeling krijgen dan volwassenen.

*    Het jeugdpolitiewerk worrit nog Steeds ondergewaardeerd en in de ontwik-

keling van het instituut jeugdpolitie tot een volwaardig en erkend spe-
cialisme is tot nu toe onvoldoende door de politie-organisatie geinves-
teel-d.

Op grord hiervan kwam de Jongh-Wieth tot de aanbeveling am in de nabije toe-

kamst te streven naar zawel een verdergaande institutionalisering van de po-
litiale hulpverlening als een versterking van de positie van de jeugdpolitie
binnen de politiekorpsen. "Acceptatie binnen de korpsen van de hulpverlenen-
de taak kan slechts verkregen worden door een verregaande verbetering van de
voorcpleiding, gepaard gaande met een goede voorlichting resp. bijscholing
van het reeds aanwezige personeel, in het bijzonder ook van het hoger kader.
Hierbij dient specifieke aandacht te worden gesdhonken aan mens- en maat-

schappijwetenschappen, psycho-sociale hulpverlening, crisisinterventie, ken-
nis van andere culturen en kennis van de sociale kaart." (blz. 342).

SCHOLTE

Scholte deed onderzoek naar de preventieve hulpverlening aan jongeren met
psychosociale problemen. Zijn aandacht richtte zich in het bijzonder op het
Prejop-projekt (PREventie, JOngeren en Politie) te Den Haag, een drie jaar
(1983-1986) durend experiment voor vroegtijdige psychosociale hulpverlening
aan jeugdigen met politiekontakt. 6

6
De in hoofdstuk 9 beschreven werkwijze van Prejop laat zien, dat het

ging am een erg arbeidsintensief projekt. Er was sprake van een nauwe samen-
werking met de Haagse jeugdpolitie, blijkend ondermeer uit een vrijwel dage-
lijkse aarwezigheid van Prejop-medewerkers op het politieburo voor het over-
leg met de jeugdpolitierechercheurs en het doorspreken van de gegevens. Het
intensieve karakter van het projekt bleek ook uit de 'outreaching'-methode
bij de benadering van de jongeren en hun ouders/verzorgers. Met de helft vande jongens, die op grond van de daarbij gehanteerde kriteria in aarmerking
kwamen voor Prejop, werd nog dezelfde dag kontakt opgenomen. In 84% van de
gevallen volgde een eerste kontakt binnen een week.
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Dit gezamenlijk initiatief van zes instellingen vaor amblante jeugdbescher-
ming in Den Haag was gericht cp een snelle en adekwate hulpverlening aan

jongeren van 0-16 jaar, die met de Haagse (jeugd)politie in aanraking waren

gekamen val'wege probleem- of delikt-gedrag.

Onderzoek naar de aanwezigheid van psychosociale problemen onder 250 jeugdi-

gen met wie de Haagse jeugdpolitie in de loop van 1984 bemoeienis had wees

uit, dat ongeveer de helft van de jongeren geen ongunstige prognose had ten

aanzien van te verwachten psychosociale problematiek. Dit gold met name voor
jeugdigen, die zich schuldig hadden gemaakt aan een misdrijf. Hulpverlening

was in die gevallen niet alleen onnodig maar zelfs ongegewenst vanwege stig-
roatiserende en hulpaanzuigende effekten. Bij de overige jongeren was er een

verhoogde kans op een minder goed verlopende psychosociale ontwikkeling. Dit

in verband met problemen thuis, op school, in de vrije tijd, door harddrug-

gel:ruik   darrwel naar aanleiding van kontakten   rnet de politie en/of justitie.
Daarnaast kon in een aantal gevallen van intrapsychische problematiek worden

gesproken (bijvoorbeeld angstgevoelens en kontaktstoornissen). Ongeveer een

kwart van deze groep jeugdigen bevond zich in een dermate ernstige probleem-

situatie, dat hulpverlening al plaats vond of inmiddels vruchteloos was ge-
bleken. Tenslotte was er een groep jongeren wier gedrag als een signaal van

beginnende psychosociale problematiek kon worden opgevat. Deze kategorie was

de doelgroep voor het Prejop-experiment. Door tijdige selektie en doorver-

wijzing naar de jeugdhulpverlening hoopte men te bereiken, dat een verslech-

tering kon worden voorkcmen (secundaire preventie).

De Haagse jeugdpolitierechercheurs werden belast met vroegtijdige onderken-

ning van beginnende of achterliggende psychosociale problemen. "Zij kunnen

hierbij gebruik maken van een speciaal voor dit doel ontwikkelde checklist.

Deze amvat een aantal cruciale psychosociale risico-aspecten uit de leefsi-

tuatie van de doelgroepjeugdigen. Gebieden die in deze lijst aan de orde ko-

men zijn: de thuissituatie, de school/werksituatie, de vrienden en de vrije-

tijdssituatie, financian, eerdere politiekontakten en hulpverlening. Aange-

zien de meeste redhercheurs tijdens de politieopleiding hiertoe onvoldoende

zijn toegerust, is tijdens de duur van het projekt door hen (ten behoeve van

een adekwate selektie en verwijzing) nauw samengewerkt met maatschappelijk

werkers van Prejop. Daarbij werden de taken en bevoegdheden van politie en

maatschappelijk werk steeds strikt gescheiden gehouden." (blz. 213).
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Uit de resultaten van het evaluatie-onderzoek bleek, dat niet alle jeugdigen
uit de doelgroep konden worden bereikt. "Deze werkwijze van selektie en aan-

melding van jeugdigen kan echter pas dan optimaal werken wanneer de recher-
cheurs van de jeugdpolitie in voldoende mate de mogelijkheid en deskundig-
heid bezitten an tot adequate onderkenning van psychosociale problemen te
kanen. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat de vroegtijdige onderkenning,
selectie en aanmelding van jeugdigen in een groot aantal gevallen goed ver-

lopen is. In de praktijk blijken de gehanteerde procedures derhalve te kun-

nen functioneren. Er kant echter ook naar voren dat vroegtijdige onderken-

ning niet in alle gevallen even adequaat plaatsgevonden heeft. Het verdient

dan ook aanbeveling nader te onderzoeken in hoeverre binnen de (Haagse)
jeugdpolitie de werkwijze van vroegtijdige onderkenning, selectie en aarmel-
ding van doelgroepjeugdigen nog kan worden verbeterd." (blz. 273).7

1.2  Aard en inhoud van deze studie

Wanneer we de belangrijkste uitkansten van bovengenoende onderzoeken be-

trekken op het onderwerp van dit proefschrift kan worden gesteld, dat

*   Lignac met name de aandacht heeft gevestigd op emancipatoire aspekten
van de strijd, die door vrouwelijke politiefunktionarissen moest worden

geleverd voor een gelijkwaardige positie (binnen en buiten de politie)

van zawel het kinderpolitiewerk als het vrouwelijk personeel werkzaam

bij een afdeling kinderpolitie.

*    Andriessen zich vooral heeft ingespannen cm een betere opvang te reali-

seren voor jeugdige delinkwenten, die met de politie in aanraking waren

gekamen. Dit vanuit haar overtuiging, dat de politie (als justitieel
georianteerd orgaan) daartoe niet de geaigende instantie is.

7 Bij zijn bespreking van dit proefschrift, dat Slot (1989) beschouwt
als "een 'must' voor hen die te maken hebben met jongeren met strafrechte-
lijke problemen",   gaat  hij   in  op de vraag  of de juiste jongeren bij Prejop
terecht zijn gekomen en wat daarvan de effekten zijn geweest.

"Het blijkt, dat er geen grote verschillen bestaan tussen de groepen
jeugdigen die in Prejop terecht kwamen en de totale groep jongeren die met
de Haagse politie in aanraking kwam; slechts met betrekking tot gezinscommur
nicaties en -interacties scoort de Prejop-groep hoger. De Haagse politiemen-
sen schijnen vooral op gezinsproblematiek gelet te hebben bij de verwijzing.

Dan de effecten: deze blijken op het gebied van delicten, gezinsinter-
actie, gezinscommunicatie, schoolmotivatie, schoolrelaties, consumptief ver-
maak, strafrechtelijke recidive    en de COMtZ-score. Het slechte nieuws    be-
treft de allochtonen: bij hen zijn de verbeteringen marginaal."
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*    De Jongh-Wieth een groot aantal hulpverlenende mcmenten in het politie-

werk (ten behoeve van minderjarigen) konstateerde, zonder dat politie-

mensen daartoe adekwaat waren opgeleid dan wel (professioneel) werden

begeleid.

*    Scholte wees op de belangrijke intakepositie van (jeugd)politiefunktio-

narissen, die tijdens hun werk in aanraking kunnen kcmen met jeugdigen

bij wie er sprake is van (min of meer) ernstige psychosociale problema-
tiek. Hij is van mening, dat de opleiding en/of werkbegeleiding van po-

litiefunktionarissen daarcp meer zou moeten worden toegespitst.

In deze dissertaties werd - evenals in diverse andere publikaties over poli-

tiekontakten met jeugdigen - vrijwel geen aandacht geschonken aan het feit,
dat het veelal de surveillanten zijn (het basispolitiewerk), die in eerste

en vaak laatste instantie met jeugdigen in aanraking kanen. Mogelijk houdt

dit verband met de - overigens onjuiste - vooronderstelling, dat minderlari-

gen altijd aan een afdeling jeugdpolitie worden overgedragen en dat derhal-

ve de bemoeienis van de surveillancedienst met deze jongeren minder rele-
vant zou zijn. Voorts is OFmerkelijk, dat in de literatuur steeds sterk het

aksent lag op grootstedelijke jeugdproblematiek. Bijgevolg heeft het (spe-
cialistische) kinderpolitiewerk van de gemeentepolitiekorpsen in de grote

steden de meeste aandacht gekregen.

De onderhavige studie richt zich in het bijzonder op de politiale
bemoeienis met minderjarigen in die (landelijke en kleinstedelijke) gebieden
van Nederland waar de politiezorg is opgedragen aan de rijkspolitie. Het be-

treft een politiekundig onderzoek naar historische, juridische en kriminolo-

gische aspekten inzake politiekontakten met minderjarigen.8

8 Nederland kent zowel gemeentepolitie als rijkspolitie. Deze twee-

deling, die in de Politiewet van 1957 werd vastgelegd, hangt samen met het

aantal inwoners van een gemeente. Plaatsen met meer dan 25.000 inwoners
hebben in beginsel gemeentepolitie. Daarnaast beschikken ongeveer 25 klei-
nere gemeenten - am uiteenlopende redenen - oak over een eigen politiekorps.
In totaal kent Nederland ongeveer 150 gemeentepolitiekorpsen.

In kleine gemeenten en op het platteland is het korps rijkspolitie werkzaam.
De landelijke leiding en koardinatie berust bij de Algemene Inspectie te
Voorburg. Binnen de rijkspolitie-organisatie vol:mt de landdienst het belang-
rijkste dienstonderdeel  (80% van de totale sterkte). Deze landdienst is ver-
deeld in 16 distrikten, elk bestaande uit ongeveer 15 landgroepen, onderver-
deeld in rayons en post:en. Het dagelijkse politiewerk wordt in belangrijke
mate op deze plaatselijke landgroepen verricht. Hierbij vervult het dis-
triktsburo een k08rdinerende en ondersteunende rol.
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Deel I bevat een bestuurlijke en zorgkundige visie op de politie. Gesteld

wordt, dat politiezorg (als onderdeel van de bestuurszorg) tot doel heeft de

veiligheid (en het welzijn) van burgers te bevorderen (hoofdstuk 2). Met be-

trekking tot de politiezorg voor minderjarigen bij het korps rijkspolitie

gaf deze opvatting aanleiding tot het formuleren en onderzoeken van een

tweeledige probleemstelling (hoofdstuk 3), die in deel II en III nader is

uitgewerkt.

Deel II geeft een sdhets van de historische ontwikkeling van de poli-

tiezorg voor jeugdigen, zoals deze zich bij het korps rijkspolitie van 1949

tot en met 1983 heeft voorgedaan.

Deel III vormt het onderzoeksverslag van een projekt bij de rijkspoli-
tie   in het distrikt Breda gedurende de jaren 1984-1988.   Het  was een poging
am vorm en inhoud te geven aan de (eind 1983) gewijzigde taakstelling van de

afdelingen Jeugdzaken (thans sekties Jeugdzaken en Hulpverlening) bij de
rijkspolitie. Mi.ddels een proces van deskundigheidsbevordering is getracht

landgroepfunktionarissen te stimuleren tot een probleemgerichte (speciaal
preventieve) aanpak van jeugdig delikt-gedrag. (Albers, 1987).9

In deel IV worden de konklusies gepresenteerd naar aanleiding van de

onderzoeksresultaten   uit   deel   II   en III. Voorts   zal    in de slotbeschouwing
nader worden ingegaan op de huidige en toekcmstige positie van de politiale
jeugdzorg in Nederland.

9 De opzet en de uitwerking van dit projekt kwamen gaandeweg tot stand.
Tijdens een periode van intensief overleg (1984) tussen de leden van de sek-

tie Jeugdzaken en Hulpverlening van de rijkspolitie Breda met de docent
jeugdrecht/}criminologie van de Nederlandse Politie Academie (onderzoeker en
projektleider) groeide het idee an een deskundigheidsbevorderend projekt
voor landgroepfunktionarissen te gaan ontwikkelen, gericht op een (training
in de) gedrag-gerichte aanpak van jeugdige delinkwenten. Dit in het besef,
dat een dergelijke benadering van jeugdig delikt-gedrag nogal haaks stond op
de tot dan toe gangbare bejegening van jeugdige delinkwenten bij de (rijks)-
politie. Immers met de beoogde aanpak werd vooral het aksent gelegd op de
gedrag-gerichte faktoren. Het leek echter alleszins de moeite waard am reeds
tijdens de opsporingsfase te streven naar een daadwerkelijke beheersing van
jeugdig delikt-gedrag door welbewust gedragsbeinvloedend politie-optreden.



2  DE R]LITIE ALS ZCIEVERIENER

In het dagelijks spraakgebruik wordt met het woord 'politie' meestal gedoeld

op de politie-als-orgaan, de instantie die zich bezig houdt met "de daadwer-
I kelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die

deze behoeven" (artikel 28 Politiewet).

Oorspronkelijk had het uit de klassiek-Griekse kultuur afkamstige be-

grip 'politeia' echter de betekenis van politie-als-funktie van de overheid

in de zin van algehele staatstaak. Alhoewel geleidelijk aan enige begrips-

verenging plaats vond, werd (in West Europa) tot in de tweede helft van de
19e eeuw de term 'politie' nog St-AArls gebezigd in de ruime betekenis van het

'inwendig best:uur': het geheel van binnenlandse bestuurszorg, uitgezonderd

de religie, de defensie, de financian en de justitie.

Onder invloed van de Franse overheersing is in de loop van de 19e eeuw
in Nederland het tot dan overwegend lokale bestuur gaandeweg gecentral iseerd

en kreeg de politiefunktie in toenemende mate het karakter van de 'negatieve
bestuunszorg'. De nadruk kwam daardoor vooral te liggen op de handhaving van

de openbare orde, veiligheid en rust alsmede op de bescherming van algemene
en persoonlijke belangen tegen wederrechtelijke aantasting door derden. 10

Deze funktieverenging paste geheel in de 19e eeuwse klassiek-formele

rechtsstaat en vloeide met name voort uit een streven cm de macht over de

politie in handen te leggen   van de centrale overheid   en haar organen.    Daar-
toe bood de hiararchische struktuur van het justitie-apparaat betere moge-

lijkheden dan de gedecentraliseerde vormen van lakale bestuur. Een en ander

bracht met zich mee, dat de politie zich stee(is meer ontwikkelde tot een re-

pressief georianteerd overheidsorgaan.
11

10 i,Omstreeks het midden van de vorige eeuw begint een nieuw, het
moderne politiebegrip en daarmee een nieuwe afsplitsing baan te breken.
Vooral onder invloed van de Duitse staatsrechtwetenschap gaat men in de
averheidstaak onderscheiden tussen een positieve taak, die rechtstreekse
bevordering van het algemeen welzijn beoogt en een negatieve overheidsbe-
moeienis, die gericht   is   op de bescherming   van de gemeerschap   en haar leden
tegen gevaren, die hen bedreigen (Perrick 1982, blz. 2).

11 Van Reenen (1984) is van mening, dat de geschiedenis van de poli-

tiefunktie uiteenvalt in een vijftal deelgeschiedenissen. Ten eerste is er
de evolutie van het woord 'politie'. Vervolgens betreft het de geschieden:is
van organisaties of groeperingen die politiefunkties vervulden (zonder dat
altijd van 'politie' sprake was). Voorts kan worden gewezen op de geschiede-
nis van de politie. Ook is er een geschiedenis van de taakvervulling, de
praktijk van het politiewerk. Tenslotte zou nog een geschiedenis van visie
op en ideaal van de politie kunnen worden genoend.
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De evolutie van het moderne politiebegrip hield nauw verband met de opkamst

van de Industri le Revolutie. Sociale veranderingen vereisten een nieriwe or-

dening van maatschappelijke verhoudingen, een taak die toeviel aan de over-

heid. Overigens met de restriktie, dat de staat zich (althans naar het oor-

deel van de heersende klasse) zou beperken tot het treffen van een zo gering

mogelijk aantal (feitelijke el juridische) maatregelen. Echter reeds spoedig
bleek, dat een toenemende invloed van de averheid noodzakelijk en onvermij-

delijk was. Voor de overheidsorganen (zoals de politie) had dit tot gevolg,

dat zij uitgroeiden tot een belangrijke regulerende macht in handen van de

averheid.

Deze ontwikkeling is tot ver in de 20e eeuw bepalend geweest voor de

visie op plaats en taak van de politie in de samenleving. Op grond van de
heersende formeel-wettelijke rechtsopvatting werd de politie dan ook lange
tijd primair gezien als een instrument in handen van het bevoegde gezag, ge-

richt op daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. Een dergelijke visie

sloot ook goed aan bij de na-oorlogse periode van wederopbouw (1945-65) en
beheerste in belangrijke mate de gedachtenvorming rondom de totstandkaning
van een politiewet.12

12 0Tmerkelijk is, dat de kanmissie Iangemeijer in haar rapport over
de politie (1950) het voorstel deed om te komen tot een brede taakcmschrij-
ving voor de politie. Naast het formuleren van de negatieve bestuurszorg gaf
zij de aanzet tot het (apnieuw kunnen) uitoefenen van de positieve bestuurs-
zorg door de politie. De daartoe door de kammissie Iangemeijer voorgestelde
zinssnede    " . .e n het verlenen   van   hulp   aan   hen,    die deze behoeven"   werd   na
een uitvoerige diskussie tenslotte toch in 1957 als een essentieel bestand-
deel in de tekst van art. 28 Politiewet opgenomen.

Van Costen (Delikt en Delinkwent, 1982) wijst erop, dat in de  kcmeissie
Iangemeijer verschillend werd gedacht over de wenselijkheid an politietaken
in de politiewet vast te leggen. De diskussie daarover werd beheerst door de
strijd tussen de betrokken bestuurlijke organen cm de zeggenschap over de
politie. Justitie zag in de ruime formulering van politietaken en bevoegd-
heden niet alleen een bedreiging van de rechtszekerheid, maar ook een moge-
lijke verzwakking van haar invloed op de politie. Daarvoor bestond bij het
lokale bestuur geen reden. Schrijver acht "het streven naar een eigen en
ruime taak- en bevoegcIheidscmschrijving van de politie en de wens am vooral
de   dienende   taak te vermelden" opmerkelijk.    Het   doet hem "denken   aan  de   meer
recente beschouwingen over het belang dat aan de sociale taak van de politie
en   de   integratie   met de bevolking moet worden gehecht" (blz. 16) . Hij werpt
vervolgens de vraag  op (Van Oosten, Beleid en MaatschaI)pij,   1982),   in  hoe-
verre de aktuele trend in het denken over politietaken ( in termen van hulp-
verlening en dienstverlening, crisisinterventie en welzijnskamponent van de
politietaak) is op te vatten als een vorm van beroepsretoriek. Daarmee zou
de politie trachten in te spelen op het geleden verlies aan maatschappelijke
akseptatie.



21

Wezenlijke belangstelling voor de maatschappelijke betekenis van de politie

kwam pas na 1965 aarzelend op gang. Een rechtstreekse aanleiding vormden de

massale betogingen     ( in   met name Amsterdam),     die   ten   aanzien   van het openbare
orde-beleid een krisis veroorzaakten. Daarnaast deden zich in aard en a:n,ang

van het politiewerk een aantal essenti5le veranderingen voor.

Zo was er een sterke stijging van de kriminaliteit, werd de verkeers-

problenatiek steeds belangrijker en nam het aantal aanvragen van burger:s am

an assistentie zienderogen toe. Aanvankelijk reageerde de politie hierop met

een uitbreiding van mankracht en middelen, voortschrijdende specialisering
en technologisering. Tot in het begin van de jaren tachtig was er sprake van

een forse personele groei (deels het gevolg van de arbeidstijdverkorting en

aanpassing van werkroosters), resulterend in een beduidende kapaciteitsver-

groting. Tegelijkertijd vond een aanzienlijke uitbreiding plaats van techni-
sche hulpiddelen: in de zestiger jaren op het gebied van de Inotorisering,

in de zeventiger jaren ten aanzien van de kammunikatiemiddelen.

De invloed hiervan op de taakuitoefening en de organisatiestruktuur van

de politie bleef uiteraard niet uit. Zowel bij de recherche als de surveil-

lance deed zich een tendens voor van verregaande specialise:ring op diverse

taakonderdelen. Daardoor kwam de basispolitiefunktie steeds meer in het ge-

drang ten gunste van statusverhogende specialismen.

2.1  Politie in verandering

Pas in de tweede helft van de zeventiger jaren begon zich in het denken over

en handelen van de politie een wezenlijke kentering af te tekenen. Deze am-

slag was vooral te danken aan de werkzaamheden van de Projectgroep Organisa-

tie Structuren. Met het rapport 'Politie in Verandering' (1977), dat in 1978

werd gepubliceerd, presenteerde de projektgroep haar analyse van en visie op
de politie.13

De projektgroep was van mening, dat de politie - mede door een sterke

toename van het werkaanbod en een voortgaande interne taakverdeling - steeds

minder geneigd was zich te verdiepen in de oorzaken van problemen.

13 De aanhaudende roep am uitbreiding van de bestaande politiesterkte
leidde op depart:ementaal nivo tot een tweetal reakties. Enerzijds weni door
middel van het Ontwerp Politiewet (1981) gestreefd naar meer effici&ncy via
schaalvergroting (van regionale naar provinciale politie), anderzijds poogde
men te kcmen tot een herbezinning op de sterkteproblenatiek door het instel-
len van de Projektgroep Organisatie Structuren (POS).
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Vaak beperkte het funktioneren van de politie zich tot re-aktief optreden
naar aanleiding van meldingen, waarbij haar aktiviteiten voornamelijk be-
stonden uit het bestrijden van symptaren. De projektgroep wees een dergelij-
ke ontwikkeling af als inadekwaat. Niet alleen dreigde de politie hierdoor

(verder) van de samenleving te vervreemien en haar grip op relevante maat-

schappelijke problenen te verliezen, maar bovendien verminderde (als gevolg
van specialisatie en kampartimentering) de kammunikatie tussen de diverse
politieafdelingen tot een onaanvaardbaar laag nivo. Kortan, de politie was
steeds meer naar binnen gericht en orienteerde zich nog maar weinig op de
direkte werkcmgeving    (lees:    de   maatschappij).

Teneinde hierin verandering te brengen werd een grondige herorientatie

bepleit. De politie zou meer probleemgericht moeten gaan werken d.w.z. kon-
kreet cmschreven en goed geanalyseerde probleemsituaties aanpakken en oplos-
sen. Tevens diende zij haar taak substantidler op te vatten door zich bewust

te zijn van een eigen verantwoordelijkheid voor het konkretiseren van doel-

stellingen en het meten van de beoogde effekten. Om een dergelijke verande-

ring te bewerkstelligen zou - naar de mening van de projektgroep - door de

politie veel nadrukkelijker aandacht moeten worden besteed aan taakintegra-
tie (het benadrukken en verbreden van de basispolitiefunktie alsmede aan het
terugdringen van specialisatie), interne integratie (het verminderen van het

aantal organisatorische nivo's en specialistische afdelingen) en externe in-

tegratie (een betere afstemming van het dienstenpakket op de wensen en be-
hoeften van de burgers).14

14 De publikatie van het rapport 'Politie in Verandering' (1978) heeft

niet alleen binnen de eigen gelederen bijgedragen tot een bezinning op het
doel en de organisatie van de politie, maar gaf ook een belangrijke aanzet
tot het verrichten van (nader) onderzoek naar de aard en inhaud van de poli-
tiefunktie.

Van der Vijver (Redenen van wetenschap, 1985) geeft een overzicht van enkele
hoofdpunten uit de diskussie over de kern van de politiefunktie. De diverse
benaderingen laten zien, dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de
beeldvorming over de politie en het werkelijke politiewerk. Een aantal po-
gingen am de politiefunktie op een meer abstrakt nivo te presenteren worden
besproken en bekcmnentarieerd. De auteur benadrukt het belang te blijven
zoeken naar de essentiale kenmerken van de politiefunktie. Dit mede in het
licht van de uiteenlopende, sans tegenstrijdige eisen, die aan de politie
worden gesteld. In dat verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op onder-
zoeksresultaten naar  de  behoefte  aan  politiezorg  onder  de  bevolking.Daaruit blijkt ondermeer, dat er bij de 111rger sprake is van een zogenaami
'twee-sporenbehoefte': enerzijds de (symbolische)  eis tot een daadkrachtige
aanpak van de zware }criminaliteit, anderzijds leggen veel burgers sterk de
nadruk op de konkrete problemen in de eigen woonamgeving, veelal verband
houdend met gevoelens van onveiligheid (Van der Vijver, Beleid en Maatschap-
pij, 1985).



23

In tegenstelling tot de traditionele politie=opvatting, vaak gekermerkt door
een primaire oriantatie    op de staat    en haar organen, presenteerde    deze   pro-
jektgroep een maatschappij-gerichte visie op de politie: "De functie van de

politie houdt in het leveren van een mede in het best:uurlijke en justitiale
functioneren geintegreerde bijdrage ten behoeve van de samenleving in de
vorm van sociale beheersing, die niet slechts bijdraagt tot bescherming van

de maatschappelijke venvorvenheden, doch evenzeer de condities schept voor

maatschappelijke ontwikkeling en verniarwing, gericht op de verwerkelijking
van de essentidle waarden in onze democratie." (P.O.S., blz.52-53).15

Deze opvatting bracht met zich mee, dat de politiefunktie niet langer
vanuit een louter legalistisch standpunt werd gedefinieerd. Wetshandhaving

zou moeten worden opgevat als een van de middelen tot sociale beheersing.

Naast het belang van een goede objekt-gerichte politiezorg (handhaving van
de openbare orde en opsporing van strafbare feiten) werd door de projekt-
greep cok de aandacht g'gluestigd cp de subjckt-gcrichte politiezorg. De poli-

tie zou zich meer dan voorheen moeten toeleggen op dienstverlening aan bur-

gers. Ervan uitgaande, dat oak de politie een bijdrage kan leveren aan de op

het algemeen welzijn gerichte (positieve) bestuurszorg spraken de samenstel-

lers van het rapport zich uit voor een wezenlijke verruiming van de politie-

funktie. Niet langer dienden de uitgangspunten van de klassieke rechtsstaat

(het algemeen belang en de veiligheid van personen en goederen) alleen het

voornamelijk repressieve gezicht van de politie te bepalen. Ilimers de ge-
presenteerde visie impliceerde een verbreding van de politietaak in de rich-
ting van sociale rechtvaardigheid, passend binnen de ideol«lie   van de socia-

le rechtsstaat, oak wel verzorgingsstaat genaamd.

15
Het feit, dat in het rapport 'Politie in Verandering' de maatschap-

pelijke funktie van de politie werd gedefinieerd in termen van sociale be-
heersing sloeg in als een bam. Deze opvatting, die goed  aansloot bij ont-
wikkelingen in het denken over rechtsstaat en demokratie alsmede de rol van
het openbaar bestuur daarin, "botst:e echter met gangbare opvattingen over
de instrumentele functieopvatting van de politie die bij de commissie Lange-
meijer in 1950 hadden geleid tot de constatering dat 'de politietaak in de
samenleving van nature een conservatief karakter heeft'. Het thema leidde
dan ook tot heftige reacties. Perrick sprak van het gevaar van een 'verpoli-
tiekte politie' en verweet de POS in de ban te zijn van een aantal modieuze
opvattingen en vooroordelen." (Straver,  1987, blz.  500) .

Van Maarseveen (1981) zette zich in zijn bespreking van het Ontwerp Politie-
wet 1981 krachtig af tegen het staatcentrisme waarvan in het ontwerp sprake
was. Hij toonde zich een uitgesproken voorstander van de sociaalcentrische
visie op de politie. De mens-geori Inteerde opvatting over de taak en plaats
van de politie, die in het rapport 'Politie in Verandering' werd bepleit,
noemde hij voorbeeldig.
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Deze opvatting noopte de politie niet alleen tot externe integratie, maar

betekende evenzeer een verschuiving van het ter beschikking staande midde-

lenpakket in de richting van (niet-repressieve) sociale beheersing. Meer na-
druk diende daarbij te liggen op het kunnen hanteren van sociale vaardig-

heden in het kader van bemiddeling, bij krisisinterventie en konfliktpreven-

tie.16

Wanneer we (konform de projectgroep Organisatie Structuren) de politie

beschouwen als een onderdeel van het openbaar bestuur, rijst de vraag waar-

op de politiezorg inhoudelijk moet zijn gericht. Anders gezegd, welk aspekt

van de bestuurszorg kamt in het bijzonder voor rekening van de politie en
hoe verhoudt deze aktiviteit zich tot andere vormen van de (professionele)

zorgverlening?

Alvorens op deze vraag in te gaan zal eerst - aan de hand van enkele

bestuurlijke en zorgkundige aspekten - een schets worden gegeven van het be-

grip 'bestuurszorg' zoals dat in het kader van deze studie is gehanteerd.

2.2      BestinIrszarg

In de 19e eeuwse liberale rechtsstaat (nachtwakersstaat) lag de nadruk van

de overheidszorg vooral   op de handhaving   van de openbare   orde en veiligheid.
Defensie en politie werden in die tijd gezien als de belangrijkste staatsta-

ken. Overigens betekende dit niet, dat de overheid met de andere maatschap-

pelijke terreinen geen bemoeienis had. Integendeel, ook toen al strekte de

zorg van de overheid (zij het in bescheiden mate) zich mede uit tot de wa-

terstaat, het onderwijs, de volksgezondheid en de volkshuisvesting (De Haan,

deel I, 1986, blz.8).

16 Intussen was men ook cp de beide politieministeries tot de overtui-

ging gekcmen, dat politiefunktionarissen over meer sociale vaardigheden zou-
den moeten beschikken. Mede inder invloed van dit besef werd met ingang van
september 1983 het onderwijs aan de primaire politiescholen gewijzigd.

In de aude politie-opleiding, die een vrij schools en gereglementeerd
karakter droeg, lag veel nadruk op de juridisdhe aspekten van ordehandhaving
en opsporing. In beperkte mate werd aandacht besteed aan de maatschappelijke
positie van de politie en daarmee samenhangende praktische en sociale vaar-
digheden. Evenmin was er tijdens de basisopleiding voldoende aandacht voor
diskrepanties tussen de feitelijke sociale orde en de formele rechtsorde.
Bavendien werd niet geleerd hoe men binnen dit spanningsveld op een adekwate
wijze am kon gaan met de (aan de politiefunktie inherente) diskretionaire
bevoegdheid. Begrijpelijkerwijs voelde menig beginnend politieman zich dan
ook onzeker in zijn nieuwe rol.
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De opkamst in deze eeuw van de sociale rechtsstaat ging gepaard met een fik-

se uitbreiding van de staatstaken. Behalve middels een amvangrijke regelge-

ving trad de overheid ook in toenemende mate sturend en stimulerend op via
een stelsel van subsidiaring van door haar positief beoordeelde partikuliere
initiatieven en door een aktieve (vooral financi5le) deelname aan diverse

maatschappelijke aktiviteiten. Deze ontwikkeling bracht met zich mee, dat
naast de klassieke overheidstaak gericht op veiligheidszorg (handhaving van
de openbare orde en veiligheid), nicinenteel drie hoofdkategorie&n van over-

heidszorg kunnen worden onderscheiden.
"In de welvaartszorg staat het econanisch aspect voorop; het gaat am de

grondstoffen- en energievoorziening, het inkcmens- en prijsbeleid, de werk-

gelegenheid, de zorg voor de industrie, de landbouw, de bouwnijverheid en de

middenstand. De welzijnszorg, waarbij het sociale en cult:urele aspect cen-
traal staat, betreft de zorg voor de sociale zekerheid, de volksgezondheid,

het onderwijs, de wetenschap, de kunst, de  recreatie. het maatschappeliik

werk. Bij de milieuzorg tenslotte draait het am het ruimtelijk aspect. Hier-
op hebben betrekking overheidsactiviteiten als ruimtelijke ordening, milieu-

hygiane, natuurbescherming, volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, open-

luchtrecreatie,  land- en stadsinrichting. Het spreekt vanzelf, dat deze

hoofdcategoriean niet los van elkaar staan, maar dat ingrijpen op een van de

genoemde terreinen consequenties heeft voor de averige.

De overheid streeft er dan ook naar niet incidenteel en geisoleerd in

te grijpen, maar haar optreden een beleidsmatig karakter te geven. Meer en

meer wordt duidelijk, dat een uitbreiding van de bestuurstaak niet alleen

voor ieder deelgebied een afgewogen beleid vereist, maar ook een op elkaar

afstemmen van het beleid in de verschillende deelgebieden en een coardinatie
tot een algemeen regeringsbeleid noodzakelijk maakt. De overheid bemoeit
zich niet uitsluitend ad hoc met enkele maatschappelijke belangen; ze be-
paalt per·manent- veelal in samerwerking en overleg met de vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke belangengroepen - het beleid in een steeds grotel

aantal sector:en vande samenleving." (De Haan, deel I 1986,  blz.  12-13) .

Voor het koncipidren van een mens-georielteerde visie op bestuurszorg (dwz.

ten behoeve van burgers van overheidswege bevorderen van adekwate zorg voor
veiligheid, welvaart, welzijn en milieu) is aansluiting gezocht bij de zorg-

kundige opvattingen van Hattinga Verschure, die als eerste in Nederland in-

tensief studie heeft gemaakt van de zorgverlening. In zijn boek 'Het ver-

schijnsel zorg. Een inleiding tot de zorgkunde' (1977) geeft de auteur een

kritische  analyse  van de bestaande  zorgpatronen  in  onze maatschapij.
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Hattinga Verschure beschreef daarin het verschijnsel zorg naar kermlerken,
vormen en mogelijkheden. Heel in het bijzonder hield hij zich bezig met het

bestuderen   van het zorgproces, dat bepaald wordt   door:

a.    de   zorgbehoefte    (voor  wie   en/of wat wordt er gezorgd).
b. het zorgaanbod  (hoe en in welke vorm wordt er gezorgd).

c.    het    zorgeffekt        (met welk resultaat worcit er gezorgd).

ad a. Zoekend naar de oorsprong van en samenhang tussen menselijke zorg-

behoeften heeft Hattinga Verschure zich laten inspireren door het

(pyramidaal weer te geven) stelsel van menselijke waarden, afkcms-

tig van de Amerikaanse psycholoog Maslow. 17

Figuur 1: De pyramide van menselijke waarden

7              voltcioiing

6               zelfrespect

5               respecteren

4 liefde geven

3 liefde ontvangen

2 veiligheid (continuiteit  van  1)

I voedsel-beschutting (kleding-wonen)

Uit: Hattinga, Inleiding zorgkunde, 1981 blz. 60.

17   Maslaw    was    een   vertegen ordiger   van    de humnistische psychologie,
die   uitgaat   van een optimistisch mensbeeld. Maslow bestudeerde het fencmeen
zelfrealisatie. Hij stelde, dat een mers zijn mogelijkheden volledig kan
ontwikkelen door het bevredigen van elementaire behoeften (basic needs).
Daarbij is sprake van een hi rarchische volgorrie, d.w. z. eerst moeten de
lagere (vooral materiale) behoeften bevredigd worden alvorens men aan de
hogere (meer inmateriale) behoeften kan toekcmen. Pas nadat deze behoef'ten
(basis-needs) in voldoende mate zijn vervuld ontstaat er een streven naar
kennis, creativiteit en zelfontplooiing (meta-needs).



27

ad b. In de huidige verzorgingsmaatschappij meent Hattinga Verschure

drie 'kernvormen' van zorg aan te- wijzen, die elk cp hun

eigen wijze een bijdragen leveren aan het zorgproces: zelfzorg,
mantelzorg en professionele zorg. 18

Zelfzorg: zorg door en voor een individu ten behoeve van eigen zorgbehoef-
ten. Definiarend kenmerk van de zelfzorg is, dat zorgverlener en zorgontvan-
ger in dezelfde persoon verenigd zijn. De zelfzorg, begin en basis van alle

zorg, staat in de huidige verzorgingsmaatschappij onder toenenende druk en

dreigt verdrongen te worden door de prof:essionele zorgverlening. Aan deze

ontwikkeling kleeft als belangrijk bezwaar, dat verlies van zelfzorg mensen

afhankelijk en meer kwetsbaar maakt.

Mantelzarg: zorg binnen een kleine groep waarvan de leden in relatie tot el-
PAAr st«aan. Vertrouwde sociale netwerken vonnen draagvlak en stimulans van

mantelzorg. Gezin, familie, vrienden, buurt en wijk spelen een centrale rol

bij deze vorm van zorgverlening, die bovendien plaatsvindt op basis van de
stilzwijgende bereidheid  tot  wederkerigheid. 19 Bnotionele aspekten geven  aan

deze zorgsoort een warm karakter en er is sprake van een specifieke relatie
ti,=s=n de zorgverlener en de zorgontvanger. Deze zijn onderling verwiselbaar
en vor'men de kortste keten tussen twee personen, hebben geen afhankelijkheid
jegens elkaar en beschikken veelal over een aan de persoon gebonden deskun-

digheid (Hattinga, Inleiding zorgkunde,  1981,  blz.  55/94).

18 Vooral de introduktie van het begrippenpaar 'zelfzorg - mantelzorg'

mobiliseerde voor- en tegenstanders. De Swaan toonde zich sceptisch over de
idee van Hattinga Verschure, dat mensen (weer) spontaan bereid zullen zijn
elkaar op informele wijze te helpen. Hij verwacht meer heil van het (door
hem gepropageerde) kongregatiemodel, waarbij een groep gelijkgezinden in ei-
gen beheer gestalte geeft aan vormen van onderlinge zorg (De Swaan, in: Zorg
in beweging,  1984,  blz.  49-53) .

19 Schnabel (1984) uitte het vermoeden, dat de begrippen zelfzorg en
mantelzorg als clich&'s moeten worden opgevat. Naar zijn mening hebben deze
termen geen andere funktie dan het oproepen van een bepaalde stemming en het
aanzetten tot (politiek) wenselijk gedrag. Alleen al demografisch gezien zal
het overhevelen van de professionele zorgverlening naar traditionele samen-
levingsverbanden in de nabije toekamst op grote problemen stuiten. Rond het
jaar 2000 is een kwart van de bejaarde bevolking kinderloos en heeft de ove-
rige 75% een tot twee kinderen. Kortam, de potentiale kapaciteit aan mantel-
zorg is beperkt.

In een reaktie hierop stelde Hattinga Verschure (1984), dat de drie
zorgvormen niet tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Veel beter kan het
aksent worden gelegd op hun onderling kamplementaire funktie.
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De kwaliteit van mantelzarg staat en valt met de aanwezigheid van adekwate

sociale netwerken. Deze voorwaarde vormt tevers de achilleshiel van mantel-

zorg. Was in de agrarische en traditionele samenleving mantelzorg een van-
zelfsprekende vorm van zorgverlening, in onze moderne geindustrialiseerde
maatschappij met een grote mobiliteit en migratie zijn de vereiste netwerken

in mindere mate voor handen.

Professicnele zarg: zorg als beroep en tegen betaling uitgeoefend. Zakelijke
aspekten kunnen hier de overhand krijgen, waardoor een zorgindustrie' dreigt

te ontstaan. Anders dan bij mantelzarg zijn de rollen van de zorgverlener en

zorgontvanger   niet   verwisseihaar. De specifieke beroepsdeskundigheid   van  de

zorgverlener heeft tot konsekwentie, dat de zorgontvanger vrijwel altijd in

een (min of meer) afhankelijke positie verkeert, terwijl de zorgverlener

zich per definitie in de rol en de machtspositie van de deskundige bevindt.

Professionele zorgverlening als beroepsmatig handelen heeft een aantal spe-

cifieke kenmerken, die bepalend zijn voor de zorgperceptie van zorgverlener

en zorgontvanger. Beroepszorg is georganiseerd. De zorgvrager richt zich dan

ook primair tot een instantie in plaats van tot een persoon. Tegelijkertijd
is door een verregaande institutionalisering van de professionele zorg veel
authentieke zorg ondergebracht in instellingen en instituten. Deze concen-

tratie van zorgverlening bij instellingen is gepaard gegaan rnet een toename

van zorgverleningsmacht. Tenslotte is beroepszorg in toenemende mate gefor-

maliseerd. Deze (vooral) professionele deskundigheid van de zorgverleners

heeft tot gevolg, dat sterk de nadruk is kamen te liggen op de technisch-ma-

teriale kwaliteit van deze zorgvorm. Als gevolg hiervan kan in de beroeps-

szorg gemakkelijk een kloof ontstaan tussen de zorgvraag en het zorgaanbod.

Hattinga Verschure kamt tot de konklusie, dat teveel de nadruk is komen

te liggen op de professionele zorgverlening. Naast budgettaire redenen is er
inmiddels in Nederland een herori6ntatie gaande op de zorgsektor als totali-
teit. In toenemende mate groeit bij burgers   de (mede politiek afgedwongen)
bereidheid am zich meer op informele zorgvormen te richten.

ad c. Een adekwate analyse van de zorgvraag, gevolgd door een goed afge-

stemd zorgaanbod blijkt bepalend voor het verloop, de kwaliteit en

het effekt van het zorgproces. Veel hangt daarbij af van zawel de

deskundigheid van de zorgverlener als diers motivatie tot zorgver-

lening. De beweegredenen kunnen - afhankelijk van aard en inhoud

van het zorgproces - aanzienlijke verschillen vertonen.



29

Met betrekking tot de effektiviteit van het zorgproces werd door Hattinga
Verschure de zogenaamde 'dubbellaag-theorie van het zorgen' geintroduceerd.

Figuur 2: Het dubbellaag-model van het zorgproces

ZORG-PROCES basis
LAAG

1

NOOD EFFECT

1-11- /ill-1-11 It.
psycho

LAAG

--V«i-».1.-LV
uit: Hattinga Verschure, Algemene zor*unde, 1981 blz. 77.

De technisch-materiale zorglaag (cure) wordt gekennerkt door een aktief en
tasthaar optreden van de zorgverlener, terwijl de psycho-sociale zorglaag
(care) te maken heeft met het emotioneel (veelal onzichtbaar) ervaren van de

geboden zorg door de zorgontvanger. Het samengaan van objektgerichte zorg

(cure) en subjektgerichte zorg (care) is kenmerkend voor een optimale zorg-
verlening. Met behulp van deze kamplementaire zorgelementen kan een verkla-

ring worden gel)oden voor het feit, dat er tussen een zorgverlener en een

zorgontvanger verschillen in zorgperceptie knnen optreden. Onderzoek heeft

uitgewezen, dat de kans op divergentie toeneemt naarmate de zorgverlening

professioneler en daarmee dikwijls ook onpersoonlijker wordt (Hattinga Ver-

schure, Algemene zorgkunde, blz. 72-89).

In deze studie is er nadrukkelijk voor gekozen de taak van het bestuur ter-

minologisch en inhoudelijk te definieren als best:uurszorg, een synthese van

bestuurlijke en zorgkundige elementen. Uitgangspunt daarbij is, dat het han-

delen van de overheid in dienst moet staan van de behoefte van burger's aan
een optimale zorg voor veiligheid, welvaart, welzijn en het milieu. De over-

heidsaktiviteiten dienen zich dan ook met name te richten op het scheppen en

instandhouden van een voldoende gedifferentieerd aanbod van relevant:e zorg-

voorzieningen in de partikuliere en de publieke sfeer.
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Dit betekent overigens niet, dat het bestuur in alle gevallen rechtstreeks

betrokken hoeft te zijn bij het realiseren van deze zorgbehoeften. Integen-

deel, primair is elke burger zelf - voorzaver dat in zijn of haar vermogen

ligt - verantwoordelijk voor het vervullen van de eigen zorgbehoeften (zelf-

zorg) respektievelijk die van zijn naasten (mantelzorg). Onthreekt er echter

an enigerlei reden de mogelijkheid daartoe, dan moet een beroep kunnen wor-

warden gedaan op geSigende vormen van professionele zorgverlening, zoals de

gezondheidszorg.

Figuur 3: Het begrip 'bestuurszorg'
\                                                                                                                                                                                       2\ /\ /
\ /\ /

beroepszorg
\ /

\                                                                 /\ /

zelfzorg-mantelzorg

\ /\ /
1.. mi lieu , '\ /

weI- bur- wei-
vaart ger zijn
/ \

./ veilig- .,
,' heid \,

eerstelijns                      ,/                                                         \/ \
tweedelijns                         ,I \

/ \,                               derdelijns                               ,
/                                                                        \

/                                                                                                                                 »

In bovenstaand schema vonnen de zorgbehoeften van de burger (letterlijk en

figuurlijk) het centreerpunt van bestuurszor·g. Getracht is samenhang en on-

derscheid aan te geven tussen vormen van informele zorg (zelfzorg en mantel-

zorg) enerzijds en de diverse nivo's (eerste-, tweede- en derdelijnszorg)

van formele zorg (beroepszorg) anderzijds.
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2.3   Politiezarg

Een van de aspekten van bestuurszorg heeft betrekking op de persoonlijk en

algemene veiligheid van burgers. Om hierin te voorzien kennen we naast indi-

viduele ook kollektieve vormen van veiligheidszorg. Zo wordt van oudsher de

publieke zorg voor de binnenlandse veiligheid behartigd door de politie, die

ingevolge artikel 28 Politiewet tot taak heeft te zorgen voor de daadwerke-

lijke handhaving van de rechtsorde en (te zorgen) voor het verlenen van hulp

aan hen, die deze behoeven. Dit in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag

en    in   overeenstemming   met de geldende rechtsregels.

lange tijd was het gebruikelijk am bij de uitleg van art. 28 Politiewet

een strikt juridisch, dwz. formeel-wettelijk standpunt in te nemen. Dit had

onder andere tot gevolg, dat de nadruk vooral kwam te liggen op de vraag hoe

bepaalde onderdelen van de wettekst dienden te warden geinterpreteerd. Men

stand echter nauwelijks stil bij de vraag binnen welke overheidsdoelstelling

de wettelijke taakamschrijving van de politie diende te worden geplaatst.

Immers de politiefunktie werd vanzelfsprekend gezien als een vorm van nega-

tieve (repressief en justitieel georidnteerde) bestuurszorg. 20

20 Een notoir politievertegenwoordiger hiervan is Perrick  (1982) ,  die
bij de bespreking van art. 28 Politiewet een drietal vragen van (juridisch)
belang acht:

1.   Wat is onder 'rechtsorde' te verstaan?
2.       Wat  onderscheidt de 'daadwerkelijke' van andere vormen van handha-

ving van de rechtsorde?
3.   Wat is de aard en amvang van de hulpverlening?

Met betrekking tot het begrip 'rechtsorde' wordt opgemerkt, dat de taak van

de politie niet volledig kenbaar is uit de Politiewet, maar uit het geheel
van wetgeving moet worden afgeleid (blz. 90-91). Hij wijst erop, dat in het
bekende leerboek voor de politie (Stapel en de Koning) niet minder dan 55
bijzondere wetten en reglementen (overwegend bestuursrecht) worden behandeld

bij de handhaving waarvan de politie direkt is betrakken (blz. 97).
Ten aanzien van het element 'daadwerkelijke handhaving' wordt door hem

gesteld, dat de Hoge Raad de strijd tussen de legaliteitsleer en de plicht-
matigheidsleer inmiddels heeft besledht (Rhedense dronkenman, HR 11-3-1929;
Zeijense nachtbraker, HR 24-10-64) door een 'gelegaliseerd plichtmatigheids-
systeem' te aanvaarden (blz. 92-93).

Pen:ick is van mening, dat de politiale hulpverlening (in de zin van
rechtsplicht voor de politie) beperkt dient te worden "tot die gevallen,
waarin de haar opgedragen zorg voor veiligheid en bescherming van persoon en
goed de politie  tot  de voor hulpverlening aangewezen instantie maakt".   Der-
halve hulpverlening in noodgevallen am noodsituaties op te heffen via bemid-
deling, la:isisinterventie en voorlichting (blz. 100-102).
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Met het verschijnen van het rapport 'Politie in verandering' is niet alleen
opnieuw het aksent gelegd op de maatschappelijke funktie van de politie (in
de  zin van positieve bestuurszorg),  maar rees ook de vraag of het optreden
van de politie in best: rsrechtelijke termen kon worden geformuleerd. Anders
gesteld, is het konkrete handelen van de individuele politieman of -vrouw
(zoals het uitdelen van een bekeuring, het bemiddelen bij een ruzie, het op-
maken van een proces-verbaal) een bestuurshandeling van feitelijke of juri-
dische aard? Het lijkt alleszins aantrekkelijk am de politie als onderdeel
van de bestuurszorg te beschouwen en (made) aan de regels van het bestuurs-
recht te onderwerpen. De beslissingen van politiemensen (op straat en op het
politieburo) krijgen daardoor het karakter van bestuurshandelingen, dienen
te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kunnen als
zodanig warden getoetst in beroepsprocedures.

Figuur 4: Het begrip 'politiezorg'

handhaving rechtsorde * in ondergeschiktheid aan/ het bevoegde gezag
28 pw zorgen voorvi * in overeenstemming met

\hulpverlening burger de geldende rechtsregels

zaak- Lopenbare orde1                                             * algemeen belang gericht
politie- kriminaliteit
taak .jeugdigen persoon-   * individueel belang

gericht volwassenen

Naast de juridische interpretatie van art. 28 Politiewet is - aangezien de
, wettekst het handelen van de politie in termen van 'zorggedrag' definieert

("de politie heeft  tot  taak te zorgen..") - eveneens een zorgkundige  benade-
ring mogelijk. Vooral Van der Schaaf heeft zich (in theorie en praktijk) in-
gespannen an het begrip 'polit:idle zorgverlening' bij de Nederlandse politie
ngang te doen vinden. Daarbij pleitte hij voor een evenwichtiger verhouding
tussen informele en formele vormen van veiligheidszorg.
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Voor de politie zou dit kunnen betekenen, dat zij zich meer zal moeten gaan

richten op het stimuleren van burgers an zoveel mogelijk zelf zorg te (gaan)

dragen voor de eigen (lokale) veiligheid. Het aandeel van de politie (als de

professionele zorgverlener) zou zich kunnen beperken tnt een optreden in die
situaties, welke de kampetentie van de burger overschrijden. 21

Van der Schaaf wees erop, dat de politie als zorgverlener steeds te Ina-

ken heeft met twee soorten zorgaktiviteiten (handhaving van de rechtsorde

naast hulpverlening)  en twee typen zorgvragers (bevoegd gezag en burgers).
Beide aspekten geven de politie een unieke pos;itie in het geheel van de pro-

fessionele zorgsektor. Anders dan de taakanschrijving van veel beroepszorg-

verleners, bevat de tekst van artikel 28 Politiewet een synthese van de oor-

spronkelijke (kamplementaire) zorgkarponenten, te weten kaderstellende zorg

(rechtsordehandhaving) naast ondersteunende zorg (hulpverlening). 22

Vanouds ging bij de politie de meeste belangstelling uit naar werkzaarrheden,

die verband houden met het handhaven van de rechtsorde. De hulpverlenende

aktiviteiten werden jarenlang door veel politiemensen als 'niet-politieel'

gediskwalificeerd. In deze opvatting kwam in de loop van de zeventiger jaren

langzamerhand verandering. De aandacht van de politie verplaatste zich van
een overwegend zaakgerichte naar een meer persoonsgerichte politiezorg. 23

21 Van der Schaaf heeft zijn zorgkundige opvattingen over de taak en

plaats van de politie in diverse publikaties uiteengezet. De bijdrage over
politiale hulpverlening in het Handboek Politie Informatie (Van der Schaaf
en Rijnaarts, 1982) waarin op eenvoudige maar heldere wijze een beschrijving
werd gegeven van het begrip 'politiale  zorgverlening', is enkele jaren later
gevolgd door een meer theoretische beschouwing over de politiezorg. Centraal
daarin staan de begrippen sociale kontrole en sociale cahesie, die (in hun
onderlinge samenhang) zawel van invloed zijn op de veiligheidsgevoelens van
burgers als op de vraag naar politiezorg. (Van der Schaaf, 1984) Dit konsept

lag eveneens ten grondslag aan beleidsonderzoek, dat hij verrichtte bij de
gemeentepolitie Ieeuwarden an te kcmen tot een betere, meer op de zorgbe-
hoeften van de burgerij afgestemde politiezorg (Van der Schaaf, 1982, 1983).

22 Onder invloed van het naoorlogse streven naar verdergaande demokra-

tisering en emancipatie maakten traditionele gezagsverhoudingen plaats voor
meer horizontale amgangsvormen. (De Swaan sprak van de overgang van een 'be-
velshuishouding' naar een 'onderhandelingshuishouding'). Met name in de psy-
chosociale zorgverlening leidde dit ertoe dat het natuurlijke everwicht tus-
sen kaderstellende en ondersteunende zorg steeds meer werd verbroken en het
aksent vooral kwam te liggen op de (door de kliant vrijwillig te aanvaarden)
hulpverlening (Van der Schaaf, MGV 1981, blz.219-220) .

23 Het funktioneren van afdelingen kinder(-en zeden)politie is altijd

gekenmerkt geweest    door    een meer persoongerichte benadering. Deze aanpak
droeg ertoe bij, dat dit werk jarenlang (overigens volstrekt ten onrechte)
als een niet volwaardige politie-aktiviteit werd beschouwd.
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De facto had dit tot gevolg, dat men zich nadrukkelijker dan voorheen ging
bezinnen op de zorgbehoeften van de burgers (voor wie wordt gezorgd), op het

zorgproces (hoe en in welke vorm wordt gezorgd) en op het zorgeffekt (met
welk resultaat wordt gezorgd).

Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt de ontwikkeling van de slachtof-

ferzorg bij de politie. Aanvankelijk beperkte de politiale (en justitiale)
interesse voor slachtoffers van misdrijven zich nagenoeg tot hun bewijsrech-

lijke rol in het strafproces. Geleidelijk is de politie echter oak aandacht

gaan besteden aan (de subjektieve verwerking van) de persoonlijke ervaringen
van slachtoffers. Daarmee veranderden zowel de aard, de vorm als het effekt

van deze politiale zorgverlening. De zorgkundige betekenis hiervan was, dat

er naast de traditionele 'cure' (objektgerichte zorg) de politie oak poging-

en in het werk stelde am de nodige aandacht te besteden aan 'care' (subjekt-

gerichte zorg). Intussen is wel duidelijk geworden, dat het konkretiseren

van een goede slachtofferzorg bij de politie niet zonder problemen verloopt.

Deels kan dit worden verklaard vanuit het feit, dat lange tijd de selektie,

opleiding en begeleiding bij de politie nauwelijks waren georianteerd op de

subjektgerichte zorgverlening aan burgers. Daarnaast vormde de (vaak repres-
sieve) suhkultuur binnen de politie evenzeer een belemmering.

Het verschil tussen de traditionele en de moderne opvatting over de politie

('geweldsmonopolist' versus 'zorgverlener') kan in belangrijke mate worden

verklaard vanuit de vraag wat tot de kern van de politiefunktie moet worden
gerekend.24

De traditionele opvatting stoelt op de idee, dat de politie als enige

overheidsinstantie over de wettelijke bevoegdheid beschikt am burgers in be-

paalde situaties met geweld haar wil op te kunnen leggen. De harde kant van
de politiefunktie vormt in deze benadering het onderscheidende kriterium.

24
Vooral de Amerikaanse socioloog Bittner heeft onderzoek gedaan naar

de vraag welke faktor fundamenteel bepaalt, of iets al dan niet tot de poli-
tietaak gerekend kan worden. Hij acht het essentieel voor de politie, dat
zij gevraagd wordt en gemachtigd is om een provisorische oplossing dwingend
op te leggen bij dringende problemen zonder daarbij met oppositie rekening
te hoeven houden.

Van der Vijver plaatst een viertal kritische kanttekeningen bij deze
opvatting (de geringe voorspellende waarde; het buiten beschouwing laten van
fundamen'tele funkties zoals de bescherming   van het staatsstelsel;   het   nege-
ren van resultaten van bevolkingsonderzoek; het ontkennen, dat rekening hou-
den met mogelijke oppositie voor een politieman van essentieel belang kan
zijn) waardoor de algemene geldigheid van Bittner's theorie belangrijk wordt
gerelativeerd (Van der Vijver, Aspecten, 1985, blz. 274-278).
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Een dergelijke visie sloot aan bij het ideedngoed van de klassieke rechts-

staat, waar het overheidsoptreden (als een uitingsvorm van de machtsrelatie

tussen staat en burger) steeds haar legitimatie vond in het onvermijdelijke

karakter ervan. Een van de terreinen betrof de zorg voor de binnenlandse

veiligheid, die in handen werd gelegd van de politie. Zij had de opdracht am

zich op repressieve en justiti6le wijze van deze taak te kwijten.

De moderne visie, die voortkwam uit de idee van de sociale rechtsstaat,

kan veeleer worden gezien als de resultant:e van recent (wetenschappelijk)

onderzoek naar plaats en taak van de politie in de samenleving. De verkregen

gegevens wijzen uit, dat het politiewerk in belangrijke mate een dienstver-

lenend karakter heeft. Slechts in een beperkt aantal situaties wordt door de

politie teruggegrepen   op haar geweldspotentie. Het karakter   van de politie-

funktie zou dan ook niet zozeer worden bepaald door anstandigheden waarin de

politie zich als geweldsmonopolist manifesteert dan wel daannee (impliciet)

dreigt, maar vooral door de aard en cmvang van het veel voorkomende, alle-

daagse politiewerk. Kortan, de politie heeft in overwegende mate de signa-

tuur van een professionele zorgverlener en kan als overheidsorgaan een be-

langrijke bestuurlijke bijdrage leveren aan de zorg voor de veiligheid en

het welzijn van burgers. Een dergelijke karakteristiek brengt met zich mee,

dat de politie zich niet alleen bewust moet zijn van haar professionele des-

kundigheid    en    over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt, maar tevens

haar beperkingen kent en tijdig bepaalde problemen van burgers (adekwaat)

weet door te verwijzen naar de ge6igende zorgverlenende instanties, werkzaam

binnen het bewakingsgebied van de politie (sociale kaart).
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In 1979 verscheen in het tijdschrift Crime and Delinquency een artikel onder

de titel ".Inproving Policing: A Problem-Oriented Approach" (Goldstein, 1979) .

De auteur hield daarin een pleidooi voor een probleengerichte benadering van

het politiewerk. Dit als middel an tegemoet te kanen aan het (in diverse on-

derzoeken bij herhaling gesignaleerde) feit, dat door de politie vaak meer

aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de organisatie en operationele

methoden dan aan de resultaten van haar werk.

Jarenlang had in politiekringen de opvatting gegolden, dat de kwaliteit

van het politiewerk zou kunnen toenemen door het strocmlijnen van de organi-

satie, het nader kwalificeren van het politiepersoneel, het moderniseren van

de middelen en het invoeren van aan het bedrijfsleven ontleende procedures.

Tcen echter in de zestiger jaren -als gevolg van de stijgende kriminaliteit,

de burgerrechtbeweging en politieke protesten - het beroep op de politie erg

sterk toenam, ging ook de overheid zich (noodgedwongen) intensiever met de

politie bezighouden. Onderzoek van staatskomnissies en wetenscfhappers leidde

ertoe, dat gaandeweg een realistischer beeld ontstond over de aard en de in-

houd van het politiewerk. Daarnaast dwongen zawel de beperkte overheidsmid-

delen als de tendens zich meer op de behoeften van burgers te gaan richten

tot een grondige bezinning op de effekten van het politiewerk.

Goldstein stelt zich op het standpunt, dat de resultaten van het politiewerk

niet primair moeten worden uitgedrukt in termen van goede of slechte wets-

handhaving. Immers handhaving van de wet is slechts een van de middelen am

de problemen waarmee de politie kan worden gekonfronteerd tot een goede op-

lossing te brengen. De auteur is van mening, dat de essentie van het poli-

tiewerk bestaat uit 'cmgaan met problemen'.  "It is sufficient,  for our pur-

pose here, simply to acknowledge that the police job requires that they deal

with a wide range of behavioral and social problems that rise in a cammunity

that  the end product of policing consists of dealing with these problems."

Vaak gaat het daarbij cm zogenaamde residu-problemen, d.w. z. de politie

wordt ingeschakeld als anderen er geen raad meer mee weten. Om die reden

acht Goldstein het dan ook een illusie te verwachten, dat de politie er wel

in zou kunnen slagen in alle gevallen een passende reaktie te vinden. Het

zou zijns inziens van Ineer realiteitszin getuigen als de politie er primair

naar streeft de amvang van problemen te beperken, herhaling te voorkamen en

schadelijke gevolgen of effekten te minimaliseren (blz. 242).



38

Goldstein beschrijft drie stappen, die tot de door hem bepleite probleemge-

richte aanpak kunnen leiden:

a.   Het specifiek definiaren van problemen.
b.   Het nadrukkelijk analyseren van de problematiek.

c.   Onderzoeken of er - naast de gebruikelijke reakties - oak alternatieve

afdoeningen mogelijk zijn.

ad a.

Allereerst zou de politie de wijze waarop informatie wordt verzameld en ge-

registreerd ingrijpend moe'tel veranderen. Tot nu toe wordt bij de politie

veelal gewerkt met een vrij grove kategorisering van problemen zoals brand-

stichting, baldadigheid of zelfmoord. De verkregen informatie is vaak een-
zijdig en de registratie meestal gebaseerd op globale, vooral strafrechte-
lijke labels. Daardoor wordt ten onrec:hte voeding gegeven aan het idee, dat
het werk van de politie overwegend zou bestaan uit het reageren op delikten.
Een extra moeilijkheid vormt het feit, dat iedere politiefunktionaris een

grote mate van vrijheid heeft bij het verzamelen van de benodigde gegevens

en het bepalen van de wenselijke aanpak.

ad b.

De gebruikelijke wijze van registratie maakt het vrijwel ormlogelijk alsnog)

tot een grondige analyse van het probleem te kamen. Moeilijk is achteraf nog

vast te st:ellen wat er precies is gebeurd alsmede welke aanpak de voorkeur

zou verdienen. Voorts wijst Goldstein erop, dat onbekendheid met resultaten

van wetenschappelijk onderzoek over de aard en inhoud van het politiewerk er

evenmin de politie toe stimuleert op een analytischer nivo te gaan werken.
"Considerable knawledge about scme of the problems with which the police
struggle has been generated outside police agencies by criminologists, so-

ciologists, psychologists and psychiatrists. But as has been pointed out

frequently, relatively few of these findings have influenced the formal po-

licies and operating decisions of practitioners. Admittedly, the quality of

many such studies is poor. Often the practioner finds it difficult to draw

out fran the research its significance for his operations. But most impor-

tant, the police has not needed to employ these studies because they have

not been expected to address specific problems in a systematic manner. If

the police was pressured to examine in great detail the problems they are

expected to handle, a review of the literature would become routine." (blz.

250).
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Goldstein noemt als voarbeeld een situatie van geluidsoverlast. Naar zijn

mening is het nodig, dat de politie zich daarbij oridnteert op de oorzaken

van klachten, de bronnen van overlast, hoe en waaram de politie in het pro-

bleem wordt gemengd, welke samenhang er is met andere gedragingen, wie ver-

antwoordelijk kan warden gesteld, welk politie-optreden in dat geval moge-
lijk en effektief is.

ad c.

Om te kunnen kcmen tot een zo optimaal mogelijke aanpak van problemen is het

noodzakelijk, dat politiemensen kennis dragen van zowel traditionele als al-

ternatieve oplossingsmogelijkheden. Met name Ineer kamplexe situaties vragen

am een gedifferentieerde in plaats van uniforme en rigide aanpak. Naast het

verruimen van gedragsalternatieven bij de politie kan eveneens de aard van

het probleem ertoe leiden, dat een beroep moet worden gedaan op andere over-

heidsdiensten. "Police in many jurisdictions, in a ccmnendable effort to em-
play alternatives to the criminal justice system, have arranged to make re-

ferrals to various social, health and legal agencies. By tying into the ser-

vice provided by the whole range of other helping agencies in the community,

the police in these cities have taken a giant step toward improving the qua-

lity of their response. But there is a great danger that referral will came

to    be    an    end in itself,     that the police and others advocating   the   use   of
such a system will not concern themselves adequately with the consequences

of referral. If referral does not lead to reducing the citizens' problem,

nothing will have been gained by this change. It even may cause harm: E*pec-

tations that are raised and not fulfilled may lead to further frustation;

the original problem may, as a consequence be compounded; and the resulting

bitterness about goverriment services may feed the tensions that develop in

urbanareas."(blz.  251) .
Goldstein is zich ervan bewust, dat de implementatie van zijn idee6n in

de politiepraktijk niet zonder slag of stoot zal verlopen. Hij heeft echter

de stellige overtuiging, dat iedere weldenkende politiefunktionaris bereid

zal zijn zich in te zetten voor daadwerkelijke verbeteringen van zijn werk.

"These changes, wich would place the police in a much more positive light in
the cal·rtl:nity, would also contribute significantly to improving the working
environment within a police agency - an environment that suffers much from
the tendency of the police to assuine responsability for problems which are
insolvable or ignored bij others. And an improved working envirorment will

increases, in turn, the potential for recruiting and keeping qualified per-
sonnel and for bringing about xed organizational change." (blz.257) .
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3.1       Probleemstelling

Wanneer we ons richten cp verleden en toekcmst van de politiale bemoeienis

met minderjarigen in die (landelijke en kleinstedelijke) gebieden van Neder-

land waar de politiezorg is opgedragen aan het korps rijkspolitie kan een

tweetal vragen worden gesteld:

1. Hoe heeft de politiezarg voar jeugiigen zidh gedurende de periode 1949
tot   en   met    1983    bij    het k¤rps rijkspolitie antwikke.1 d    en in welke   mte

lag daarbij het aksent cp arganisatorische en operaticnele respektieve-
lijk cp  rkirticxidelijke aspekten?

Bij organisatorische en operationele aspekten kan gedacht warden

aan de formele en feitelijke inbedding van de politiezorg voor jeugdi-

jeugdigen binnen het korps rijkspolitie. Dit betreft zowel het op staf-

nivo aanstellen van terzake deskundig personeel als het tot stand bren-
gen van goede samenwerking tussen deze specialisten en de generalisten,

belast met de dagelijkse uitvoering van het politiewerk op de landgroe-

pen.

De werkinhoudelijke aspekten hebben vooral betrekking op het bij-

zondere karakter van de politiale bemoeienis met jeugdigen. Enerzijds

wordt dit bepaald door de aard van de problematiek, anderzijds vraagt

het toepasselijke jeugdrecht een specifieke (op het belang van de (min-

derjarige) gerichte aanpak van de politie.

2.          In hoeverre leidt desk mligheidsbefurdering  van het personeel   cp  een
lanigroep (be:last met de basispolitiezarg) tot een probleangerichte
aar¥ak van jeugdig delikt-gedrag?

Deskundigheidsbevordering kan worden amschreven als een geheel van

opleidingsaktiviteiten (proces) ten behoeve van specifieke doelgroepen

en gericht op vooraf geformuleercle doelstellingen (produkt).

Een probleemgerichte benadering van het politiewerk wordt geken-

merkt (volgens Goldstein) door het op nauwgezette wijze verzamelen en

registreren van relevante informatie, gevolgd door een zorgvuldige ana-
lyse van het probleem om vervolgens te kunnen kamen tot een adekwate

(dwz. probleemregulerende) politidle reaktie.

Alhoewel jeugdig delikt-gedrag in beginsel elke wetsovertreding

door een beneden 18-jarige betreft, is in casu het begrip beperkt tot

die gedragingen van minderjarigen welke als misdrijven strafbaar zijn

gesteld, zoals (winkel)diefstal, inbraak, vernieling en mishandeling.
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3.2       Methoden van aKierzoek

Om op de vragen, die voortvloeien uit de probleemstelling van dit onderzoek,

een  antwoord te kunnen formuleren  is het noodzakelijk adekwate   (d.w. z  aan  de

werkelijkheid ontleende) gegevens (data) te verzamelen. Door Swanborn (1987)

wordt een onderscheid gemaakt tussen de indirekte en direkte onderzoeksdata.

"Indirecte   data zijn gegevens   die   al door allerlei instanties (meestal:    de

overheid) en andere onderzoekers zijn verzameld over de te bestuderen men-

sen, groepen, verschijnselen of processen, en die nu gebruikt warden voor de

oplossing van een nieuwe wetenschappelijke probleemstelling. Deze worden in

drie soorten onderscheiden: ambtelijk statistisch materiaal, wetenschappe-

lijke publikaties van anderen over het te bestuderen onderwerp en data die
door andere wetenschappelijke onderzoekers zijn verzameld. Directe data be-

rusten op waarneming door de onderzoeker zelf van gedrag, of van de neerslag

van het gedrag,     van    de te bestuderen mensen en groepen.      [...] mee daarvan

(neerslag van gedrag en spontaan gedrag) zijn nonreaktief dwz. dat zij be-

staan onafhankelijk van het opt:reden van de onderzoeker. Beinvloeding van de
waar te nemen verschijnselen door de onderzoeker is daannee uitgesloten. Wel
selecteert de onderzoeker natuurlijk. TWee andere soorten van data hebben

betrekking op gedrag, dat door de onderzoeker is uitgelokt, bij voorbeeld in

een wetenschappelijk experiment of in een enquete. Uitgelokt gedrag kunnen

we ook reactief gedrag noemen." (blz. 214-215) .  In de onderhavige studie

naar historische en recente ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor

jeugdigen bij het korps rijkspolitie is eveneens gebruik gemaakt van zowel

direkte als indirekte databronnen.

Histarie van de 'politidle jeugdzarg' bij de rijkspolitie in NA,PHY-land

Teneinde de ontwikkeling van de politiezorg voor jeugdigen (politiale jeugd-

zorg) bij het korps rijkspolitie gedurende de periode 1949-1983 te kunnen

beschrijven is een dossieranalyse gemaakt van alle relevante schriftelijke

stukken, afkcmstig    uit het archief    van de Algemene Inspect:ie    van het korps

rijkspolitie te Voorturg. Geraadpleegd werden notulen van vergaderingen van

de officieren Jeugdzaken (later: werkoverleg hoofden Jeugcizaken), jaarver-

slagen, rapporten van kammissies, nota's van werk- en studiegroepen, minis-

teridle en ambtelijke korrespondentie, beleidsnotities, parlementaire ver-

slagen, interne en externe richtlijnen of voorschriften, funktiebeschrijvin-

gen, rechtspositionele regelingen, leerplannen van politiescholen.



42

Daarnaast is een uitvoerig literatuuronderzoek verricht teneinde de feite-

lijke gang van zaken, die uit het archiefonderzoek naar voren kwam, zo goed

mogelijk in het heersende tijdsbeeld te kunnen plaatsen. De resultaten daar-

van zijn met name verwerkt in het notenapparaat.

DeskllrKligbeidsbekkidering van larilgro€Fpers(Irel inzake een probleemgerichte
aarpak van jaulig delikt-gedrag

Veel rijkspolitiemensen, werkzaam op een landgroep en als zodanig onder meer

belast met de politiezorg voor jeugdigen, zijn nog opgeleid in een periode

waarin nauwelijks aandacht werd geschonken aan een probleemgerichte benade-

ring van politiewerk. Hun opleiding bestond destijds voornamelijk uit het

aanleren van juridische en politietechnische kennis en vaardigheden. Mede
als gevolg hiervan droeg het politiewerk vaak een onpersoonlijk, zaakgericht
en symptoambestrijdend karakter.

Met de invoering (1983) van de Herziene Primaire Opleiding is hierin

geleidelijk verandering gekcmen. Thans wordt in toenemende mate aan de aspi-

rant-politiefunktionarissen geleerd an situaties, waarmee zij in hun dage-

lijkse werk kunnen worden gekonfronteerd, te problematiseren. Om dit moge-
lijk te rnaken wordt in het huidige politie-onderwijs nadrukkelijk gestreefd
naar een afgewogen opleidingsaanbod van rechtskundige en gedragskundige as-

25pekten met betrekking tot het (dagelijkse) politiewerk.

Teneinde - uitgaande van de bestaande werksituatie - de deskundigheid van

het personeel op een landgroep zodanig te bevorderen, dat zij metterdaad in

staat zijn tot een probleemgerichte aanpak van jeugdig deliktgedrag, is ge-
kozen voor praktijkbegeleidend onderzoek. Teneinde een dergelijk onderzoek

(gericht op gedragverandering van het landgroeppersoneel) met een redelijke

kans op sukses te kunnen realiseren, is samenwerking gezocht met de rijkspo--
litie Breda. Dit in verband met het feit, dat - in het kader van een lande-

lijke reorganisatie - de rijkspolitie Breda vanaf 1977 (als zogenaamd proef-

dist:rikt) bezig was met het beproeven van het veranderingsproces op zowel
organisatorisch als werkinhoudelijk nivo.

25 Zie mijn bijdrage ('Naar een jeugdvriendelijke politie') aan het li-
ber amicoruin voor mevr.  prof.  mr. M. Road-de Boer  (1988) , waarin wordt ge-
schetst in hoeverre bij de herziene primaire politie-opleidingen thans aan-
dacht wordt geschonken aan jeugdproblematiek.
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Een en ander resulteerde in een projekt 'politidle jeugdzorg', dat gedurende

de periode 1984-1988 in het distrikt Breda plaatsvond en gericht was op een

probleemgeorianteerde aanpak van jeugdig delikt-gedrag. Aan dit projekt, dat

bestond uit een oridntatiefase, een voorbereidingsfase, een uitvoeringsfase

en een evaluatiefase, verleenden de landgroepen Goirle, Raamsdonk en Zeven-

bergen (projektgroepen) alsmede Gilze-Rijen, Cudenbosch en Rug:hen (verge-

lijkingsgroepen) hun medewerking (zie bijlagen 2 en 3).
26

Tijdens de voorbereidingsfase van het projekt bleek, dat (am uiteenlo-

pende redenen) alleen de landgroepen Goirle, Raamsdonk en Zevenbergen als

projektgroep konden fungeren. Hun bereidheid tot deelname aan het projekt

was derhalve het enige - zij het zeer essentiele - selektiekriterium. Bij de

keuze van de vergelijkingsgroepen werd teruggegrepen op de resultaten van

een dossieronderzoek, dat medio 1986 in het kader van een doktoraalstage
27

jeugdrecht is verricht.

26 Deze indeling vertoont verwantschap met de empirische cyclus bij een
praktijkonderzoek (Swanborn,  1987, blz. 380-386) . De orielterende fase  (ge-
sprekken met de leden van de sektie Jeugdzaken en literatuuronderzoek) had-
den een diagnostiserend en theoretiserend karakter. De verschillende onder-
delen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase (bijscholing van de medewer-
kers van de sektie Jeugdzaken, de selektie van de deelnemende landgroepen,
de introduktie van het projekt bij de deelnemers, de bijscholing van de
deelnemers aan het projekt alsmede de begeleiding bij de uitvoering van het
projekt) kwamen in natiwe wisselwerking tussen de onderzoeker en de 'uitvoer-
ders' tot stand (aktiebegeleidend onderzoek). De evaluatie van procesmatige
en produktnatige aspekten met betrekking tot het projekt vorm:len een voor de
hand liggend sluitstuk van deze empirische cyclus.

27 Als doktoraalstudent rechten liep de heer L. F.J. van Nijnatten on-
der verantwoordelijkheid van de sektie jeugdrecht van de Katholieke Univer-
siteit Brabant in de maanden april, mei en juni 1986 stage bij de rijkspoli-
tie    Breda.      In dat kader verrichte hij ondermeer dossieronderzoek    bij     zes
landgroepen. (aidenbosch, Gilze-Rijen, Ulvenhout, Raamsdonk, Rucphen en Ze-
venbergen). Door hem werden 15.060 gegevens verzameld en geanalyseerd van
502 jongeren in de leeftijd van 3-19 jaar, die in de periode januari 1985
tot april 1986 wegens een door hen (vermoedelijk) gepleegd misdrijf met de
rijkspolitie in aanraking waren geweest. De claarbij onderzochte variabelen
betroffen de persoon van de jeugdige verdachte, het kontakt van de minder-
jarige met de politie alsmede de politiale afdoening.
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Uit de literatuur kamt naar voren, dat in Nederland de belangstelling voor

politie-aktiviteiten met betrekkiry tot minderjarigen zich tot nu toe vrij-

wel geheel heeft toegespitst op het werk van de gespecialiseerde afdelingen

jeugdpolitie bij de - overwegend grootstedelijke - gemeentepolitiekorpsen.
Deze studie richt zich echter in het bijzonder op de politiale bemoeienis

met minderjarigen in die (landelijke en kleinstedelijke) gebieden van Neder-

land waar de politiezorg is cpgedragen aan het korps rijkspolitie.

Over de rol van de politie in de (Nederlandse) samenleving bestaan twee di-

vergerende opvattingen, te weten de politie als geweldsmonopolist versus als

zorgverlener. Lange tijd damineerde - overeenkcmstig de denkbeelden uit de

19e eeuwse klassieke rechtsstaat - de opvatting, dat alleen de politie (als

de sterke arm van de overheid) de wettelijke bevoegcIheid heeft an (zonodig)

met dwang of geweld haar taak (de zorg voor de openbare orde en veiligheid)

uit te voeren. De gedachtenwisseling over plaats en taak van de politie had
dan ook voarnamelijk betrekking   op haar staatsrechtelijke positie. Dit bleek

met name bij de totstandkaming van de Politiewet  (1957) . De politie werd ge-
zien als een instrument in handen van de overheid. Onder irrvloed van maat-

schappelijke hervormingen in de zestiger jaren is dit beeld ter dj-skussie

gesteld, hetgeen met name sedert de tweede helft van de zeventiger jaren

heeft geleid tot een belangrijke kentering in het denken over en handelen

van de politie. Vooral het rapport 'Politie in Verandering' (1977) van de

Projectgroep Organisatie Structuren speelde daarbij een katalyserende   rol.

De politie werd gepresenteerd als een onderdeel van het openbaar bestuur,

gericht op het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van burgers.

In de onderhavige studie is getracht deze best:uurlijke opvattingen over de

politiefunktie te verbinden met een zorgkundige benadering en de politie-
taak (zoals geformuleerd in art. 28 Politiewet) te typeren in termen van po-

litiezorg. Als integraal onderdeel van een maatschappijgeori Tteerde visie

cp bestuurszorg (d.w. z. het van overheidswege bevorderen van de zorg voor

veiligheid, welvaart, welzijn en milieu ten behoeve van burgers) heeft de

politiezorg het karakter van een bestuurlijke en professionele zorgaktivi-

teit. Dit maakt het mogelijk an het politie-optreden (naar vorm en inhoud)

te toetsen aan bestuursrechtelijke en zorgkundige kriteria.
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Realisering van deze moderne visie op de politiefunktie hangt nauw samen met
een probleengerichte benadering van het politiewerk. De ervaring heeft even-

wel geleerd, dat de politie veelal meer geneigd is energie te steken in het
verbeteren van haar organisatie en de operationele methoden dan in het opti-
maliseren van resultaten van het politiewerk (Goldstein, 1979). Deze konsta-

tering deed de vraag rijzen, of er van een dergelijke tendens ook sprake is

(geweest) bij de politiale bemoeienis met jeugdigen door de rijkspolitie.
Met  het oog hierop werd een tweeledige probleemstelling geformuleerd:

1.   Hoe heeft de politiezorg voor jeugdigen zich gedurende de periode 1949

tot en met 1983 bij het }corps rijkspolitie ontwikkeld en in welke mate

lag daarbij het aksent op organisatorische en operationele, respektie-

velijk op werkinhoudelijke aspekten?

2.   In hoeverre leidt deskundigheidsbevordering van het personeel op een

landgroep (belast met de basispolitiezorg)  tot een probleemgerichte

aanpak van jeugdig delikt-gedrag?

ad 1. Het onderzoek naar de historische ontwikkeling van de 'politidle

jeugdzorg' bij het korps rijkspolitie is vooral gebaseerd op een
dossieranalyse van relevant schriftelijk materiaal, dat zich in

het archief van de Algenene Inspectie van het korps rijkspolitie
te Voorburg bevond. Daarnaast werd een uitvoerig literatuuronder-

zoek verricht teneinde een en ander in het heersende tijdsbeeld te

kunnen plaatsen.

ad. 2. Gedurende de periode 1984 tot en met 1988 vond bij de rijkspolitie

Breda het projekt 'politidle jeugdzorg' plaats. Dit in verband met

het feit, dat - in het kader van een landelijke reorganisatie - de

rijkspolitie Breda al vanaf 1977 (als zogenaamd proefdistrikt) be-

zig is met veranderingsprocessen op zowel organisatorisch en ope-

rationeel als werkinhoudelijk nivo. Middels dit projekt is - uit-

gaande van de bestaande werksituatie - getracht de deskundigheid

van het landgroepfunktionarissen zodanig te bevorderen, dat het

daadwerkelijk leidt tot een probleemgerichte aanpak van jeugdig
delikt-gedrag.



DEEL 11

Van jeugdzaken naar jeugdzorg

De ontwikkeling van de politiezorg voor jeugdigen bij
het korps rijkspolitie gedurende de periode
1949-1983

'Voor een rechtvaardige en juiste behandeling van jeugdzaken is
'oordeel des onderscheids' van de politie-ambtenaar nog belangrijker
dan 'oordeel des onderscheids' van het kind.'

Uitspraak van mej.  L.J.M. Kleyn, de eerste oilicier Jetigdzaken bij de
rijkspolitie, iii: RP-Magazine, september 1978, biz. 13.



5   DE amiNI IEF SE (1949-1951) :  HEr INSrrIZEr Jian)ZAKEN

Het Politiebesluit (K. B. 8-11-1945) vorm:ie de juridische aanzet tot de op-

richting d.d. 11-11-1945 van het huidige korps rijkspolitie. Uit traditione-

le overwegingen werd gekozen voor een sterk centralistische organisatie naar

het model van de Koninklijke Marechaussee, dat in de begintijd bovendien een

aantal officieren in leidinggevende funkties leverde waardoor een onmisken-

baar stempel werd gedrukt. De aanvankelijke korpsorganisatie bestond uit 5

gewesten met in het totaal 21 (later 23) districten. Elk district kende een

aantal afdelingen, gevormd door een kambinatie van landgroepen. In 1947 wer-

den de afdelingen opgeheven en kwamen de landgroepen rechtstreeks onder het

districtscammando (Hoogkamer, 1970, blz. 13).

Uit de schaarse literatuur over de beginjaren van het korps rijkspoli-

tie blijkt, dat meer aandacht uitging naar het vormgeven van de eigen orga-

nisatie en het treffen van rechtspositionele regelingen dan naar een bezin-

ning op de politietaak. Daarover huldigde men een st:rikt legistische opvat-

ting, gekoppeld aan een onvoanaardelijk respekt voor het bevoegde gezag.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de eerste initiatieven om meer aan-

dacht te gaan besteden aan taakinhoudelijke aspekten, afkamstig waren van

officiale gezagsdragers. Begin 1949 schreef de direkteur-generaal    van   het

ministerie van Justitie aan de algemeen inspecteur van het korps rijkspoli-

tie: "Zoals U bekend maakt men zich in deskundige kring bezorgd over de op-

groeiende jeugd op welke de oorlogsamstandigheden een ongunstige invloed
„28

hebben gehad.

28 In opdracht van de regering vond in de periode 1948-1952 het zgn.

'massajeugdonderzoek' plaats, dat (ondermeer)  leidde tot een tweetal ge-
rucht:makende studies:
* Maatschappelijke verwildering der jeugd, Den Haag 1952. (prof. Langeveld)
* Moderne jeugd op weg naar volwassenheid,  Den Haag 1953. (prof. Perquin) .

Hendriksen (1948) toonde zich ongerust over de toegencmen jeugdcriminali-
teit. Hij weet deze ontwikkeling gedeeltelijk aan de oorlogservaringen. Ook
wees hij op wantoestanden op zedelijk gebied in met name volkswijken, waar
alle gezinsleden veelal op Stn kamer moesten slapen. Een goede opvang van de
jeugd achtte hij bijzonder belangrijk.

Zorge (1949) benadrukte de sociale en opvoedende taak van de kinderpolitie,
juist in verband met de naoorlogse jeugdproblematiek. Schrijver bepleitte op
zoek te gaan naar de motieven van jeugdgedrag en alternatieven te bieden am

ongewenst gedrag tegen te gaan. Zo zou het scheppen van voldoende speelruim-
te een eerste vereiste zijn.



50

"Pee,•11 enige tijd rnaakt het voor mij een punt van overweging uit of het ge-
wenst is bij het Korps een aantal specialisten op het gebied van de Kinder-

politie (en op dat der zedenpolitie) te werk te stellen. Intussen heeft ook
al zouden dergelijke specialisten worden benoemi het personeel in de gewone

dienst mede een taak op dit terrein. Het kamt mij gewenst voor dat U hierop

de aandacht vestigt".29

Dat de minister het niet bij woorden alleen liet bleek medio 1950 uit

een besluit van de procureurs-generaal an voor elk gewest der rijkspolitie
een vrouwelijke kracht aan te stellen, die zou worden ingeschakeld bij het
verhoor van kinderen in zedenzaken. 30  Cm  aan dit besluit kracht  bij  te  zet-
ten zocht mej. J. Geldens, die als adviseuse verbonden was aan het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken, in augustus 1950 kontakt met mej. L.J.M. Kleyn.

Zij kenden elkaar als oud-inspectrices van de kinderpolitie. Tijdens een

daaropvolgend gesprek vertelde mej. Geldens  "dat in Rijkspolitieverband  ge-

dacht werd aan de aanstelling van een vrouwelijke kracht gespecialiseerd in

kinderzaken".31

29 opmerkelijk is, dat tezelfdertijd bij enkele grootstedelijke poli-
tiekorpsen zich de tendens aftekende an een aantal taken van de kinderpoli-
tie af te stoten naar de voogdijraden. De redaktie van het Maanblad voor
Berechting en Reclassering (1947) , die melding rnaakte van een desbetreffende
circulaire van de gemeentepolitie Amsterdam, juichte een dergelijke ontwik-
keling toe: het kinderbeschermingsonderzoek kwam zodoende meer in €an hand.
Om dit te kunnen realiseren zouden er meer 'Ambtenaren Kinderwetten' moeten
worden aangesteld.

30 "Het spreekt haast vanzelf, dat vrouwen door haar natuurlijke ge-
aardheid en haar belangstelling op sociaal-pedagogisch terrein, naast en in
samenwerking met de man hier een taak hebben gevonden." (Van Lennep, 1951,
blz. 100).

31 Door enkele leden van de vaste Kamercnimissie voor Privaatrecht en
Strafrecht werd aan de minister van Justitie gevraagd "in hoeverre naar
diens mening vrouwen in de Rijkspolitiedienst een functie kunnen vervullen
en of er in deze dienst ook voorschriften bestaan, die bevordering van vrou-
wen beperken tot dezelfde rangen als in de gemeentepolitie door vrouwen be-
reikt kunnen worden".

De minister antwoordde hierop: "dat het geen aanbeveling verdient vrou-
wen tot de hoogste rangen in de actieve politiedienst - en in het onderhavi-
ge geval in Rijkspolitiedienst - te benoemen. Het ligt in het voornemen van
ondergetekende in de loop van de jaren 1951 en 1952 geleidelijk over te gaan
tot de benoeming van enkele vrouwelijke ambtenaren in de hogere rangen, ten-
einde op het gebied der Kinderpolitie werkzaam te zijn. Juist in deze sector
van het Rijkspolitieapparaat kunnen, naar het inzicht van ondergetekende,
vrouwen een belangrijke rol vervullen." (Voorlopig Verslag van de vaste Ka-
mercc,inissie voor Privaatrecht en Strafrecht,  1950, blz.  15) .
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Dit kontakt leidde in september 1950 tot een gesprek op het ministerie van

Justitie met direkteur-generaal mr. J.C. van der Minne, die meedeelde "dat

in de afgelopen jaren tamelijk spoedig na de totstandkcming van het Korps

Rijkspolitie in de vergadering van Procureurs-Generaal met name door de P.G.

te 's-Hertogenbosch de wens te kennen was gegeven an een deskundige kracht

bij de Rijkspolitie aan te stellen naar voorbeeld van de inspectrice van de

kinderpolitie, werkend in gemeentelijk verband. Deze nieuwe funktionaris zou

dan moeten worden ingeschakeld bij de verhoren van minderjarigen betrokken

in zedenzaken". Mr. J.C. van der Minne kon geen duidelijk beeld geven van de

plaats en taak van de toekamstige officier voor jeugdzaken. Mej. Kleyn stel-

de voor "an na een ori lterende periode van zes maanden waarin zij zich op

de hoogte zou stellen van de werkwijze, van de behoeften tot assistentie,

van suggesties van autoriteiten in en buiten het korps voor wat betreft op-

zet van het kader vrouwelijke officieren, een rapport  uit te brengen".

Op  1-5-1951  werd mej. Kleyn (op detachering=hasis  voor  zes  maanden)   te werk

gesteld in het get:est 's-Gravenhage der rijkspolitie. Dit in rang van onbe-

zoldigd cammissaris van rijkspolitie. Zij kreeg de apdracht "zich in de Dis-

tricten Leiden, 's-Gravenhage en Dordrecht van genoemd Gewest te orianteren
amtrent het vraagstuk op welke  wij ze de Kinderpolitie   bij het Corps Rijkspo-
litie zal dienen te worden georganiseerd, alsmede volgens welke methode deze

tak van dienst de taak zal behoren uit te oefenen, daarbij uitgaande van het

standpunt, dat de leiding van de betrekkelijke onderzoeken in principe bij
de onderscheidene Groepscommandanten blijft berusten. Na het einde van ge-

noemde periode van detachering stel ik mij voor een definitief oordeel te

vormen nopens de instelling  van de Kinderpolitie".

De detacheringsperiode van mei tot aktober 1951 droeg zowel een oridn-

terend als een introducerend karakter. Begonnen werd met een kennismakings-

ronde in het gewest 's-Gravenhage. Daarbij kon mej. Kleyn meermalen ervaren

dat binnen het (op militaire leest geschoeide) korps rijkspolitie nauwelijks

belangstelling bestond voor het weinig heldhaftig ogende kinderpolitiewerk.

"De toe'unalige gewestcommandant vond het zichtbaar een ramp am tegen het

einde van zijn loopbaan met een juffrouw te worden opgescheept. Hij kon he-

lemaal niet begrijpen wat een vrouw in zijn ressort zou moeten doen en zag

bovendien geen kans cm haar te huisves'tel." (Kleyn, 1961, blz. 10).

De eerste maanden  van haar detachering vond mej. Kleyn onderdak  in het

gebouw van de algemene inspectie der rijkspolitie, waar men haar informeerde

over de organisatie, de instellingen en het personeel bij de rijkspolitie.
Vanuit ' s-Gravenhage     ging ze over:al     in het gewest op kennistakingsbezoek.
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Daarbij werd zij getroffen door aanmerkelijke verschillen in politiezorg
tussen   stad en platteland. "Het bleek,     dat   er ook proces-verbaal wordt   opge-
maakt tegen zeer jonge kinderen waarover bij de kinderpolitie te Rotterdam

zeker een rapport zou zijn cpgemaakt voor de Officier van Justitie of de
Raad voor de Kinderbescherming. Bij de Rijkspolitie bleek maar hoogst zelden
op eigen initiatief een rapport te worden opgemaakt!" (Kleyn,  1971,  blz.4) .

Voorts trof zij een vrij hardhandige, daadkrachtige aanpak van (jeug-
dig) wangedrag aan. "Een groepsccirmandant deelde mij vol trots zijn werk-
wijze met de plaatselijke jeugd mede: als ze niet doen wat ik zeg, sla ik ze

op hun kont en dat  helpt prima. Een andere groepscommandant vertelde, dat

hij een man uit zijn gemeente, die vaak dronken was en in alle opzichten

zijn gezin te kort deed, had gedreigd met de woorden: ik sla je dood als ik
je nog eens dronken langs de weg zie.. en.. deze waarschuwing had gehol-

pen!"  (Kleyn,  1961,  blz.  10) . Deze repressieve ori@ntatie bij rijkspolitie-
funktionarissen kwam ook tot uiting in de konstatering "dat van politiezijde
uitsluitend overlegd werd met de officier van justitie, maar dat met de an-
dere justitidle instanties van enig kontakt nauwelijks sprake was. Het viel

mij op dat zowel de politie als de andere instanties in de kleine gemeenten

zo weinig op de hoogte waren van de gevarieerde mogelijkheden tot aanpak van

een minderjarige die er blijk van gaf in moeilijkheden te verkeren. Het was

eigenlijk een uitkcmst als die minderjarige een strafbaar feit pleegde want
eerst dan wist de politie in te grijpen en ging de kinderbeschermingsnolen
draaien." (Kleyn, 1971, blz. 4).

Bestuurlijke en justiti le autoriteiten reageerden navenant en leken

meer oog te hebben voor een straffe aanpak van jeugdcriminaliteit dan voor
zorg am jeugdwerk in preventieve zin. Enkele burgemeesters spraken over het

'saneren van streken' en 'opbergen van de raddraaiers'. Ook liepen de opvat-

tingen en het beleid binnen het openbaar ministerie sterk uiteen. Zo was het

in diverse arrondissementen voorschrift, dat van een strafbaar feit (hoe ge-

ring van ernst ook) proces-verbaal moest worden opgemaakt, ongeacht de sams
zeer jeugdige leeftijd van de dader.

Uit de diverse ervaringen - opgedaan tijdens haar detacheringsperiode - trok

mej.  Kleyn de konklusie,  dat  er alle aanleiding  was een aantal deskundigen
voor jeugdzaken bij het korps rijkspolitie aan te trekken. Deze funktiona-

rissen zouden ook in de andere gewesten van de rijkspolitie belangstelling

moeten wekken voor een adekwate aanpak van jeugdigen door de politie.
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Naast voorlichting over kinderrecht en kinderbescherming32 bleek er in de
politiepraktijk vooral behoefte te best£lan aan adviezen cmtrent de aanpak

33van zedenmisdrijven ,de verwijzing naar justiti&le en niet-justiti le in-

stanties, het opmaken van rapporten en het invullen van staten van inlich-
tingen (bij het proces-verbaal), waarop gezinsgegevens werden vermeld.

32 Mgaande op de politie-vakliteratuur (Algemeen Politieblad, Tijd-
schrift voor de Politie) kan de voorlichting over kinderrecht en kinderbe-
scherming summier worden genoend.

Westhof (1947) en Smit (1950) presenteerden een formele beschrijving van en-
kele bepalingen van en wijzigingen in het kinderrecht, terwijl Haar (1951)
een zeer globale schets gaf van de geschiedenis van het kinderrecht. Verder
bevatte het Algemeen Politieblad (1947) een bespreking van de wettelijke be-
palingen inzake pleegkinderen. Dit naar aanleiding van een in de USA geble-
ken handel in kinderen.

Wiersma (1948) besprak enkele juridische problemen, die zich kunnen voordoen
bij de opsporing en terughrenging van weggelopen minderjarigen, ten,ij 1 door

Kallenborn (1951) in verband met een geruchtmakende ontvoering van een Ne-
derlands kind naar het buitenland een uiteenzetting werd gegeven van de ter-
zake geldende bepalingen.

33 Het verhoor van kinderen (als dader of slachtoffer) in zedenzaken
stond - binnen en buiten de politie - zeer in de belangstelling.

Westhof (1950) ging tamelijk uitvoerig in op de voonaarden, waaraan een
goed politieverhoor moest voldoen. Hij wees op het belang van een voor het
kind vertrouwenwekkende situatie, wat (ook) de kwaliteit van de getuigenver-
klaring ten goede zou kamen.

De bijdrage van De Ieeuw-Aalbers (1950) was van psychiatrische signatuur en
richtte zich met name op de eventuele schadelijkheid van een verhoor voor
het kind. Suggestles werden gedaan cm mogelijke nadelen te voor}connell.

Kehrer (1950) maakte bezwaar tegen de vooronderstelde schadelijkheid voor
het kind. Zij wees erop, dat dergelijke verhoren in Amsterdam door een vrou-
welijke politiefunktionaris plaatsvinden, waarbij de politie tot taak heeft
de waarheid te achterhalen. Een en ander moet uiteraard op een psychologisch
verantwoorrie wijze gebeuren. Overigens merkte zij op, dat de politieverhoren
op het platteland nog veel te wensen overlieten.

Voor Westhof (1951) was deze polemiek aanleiding am te reageren. Met beperkt
cijfermateriaal meende hij te kunnen aantonen, dat de betrouwbaarheid van
kinderverklaringen niet onder hoeft te doen voor die van volwassenen. Afwij-
zend stond hij tegenover de opvatting, dat het verhoor van kinderen door een
vrouw zou moeten gebeuren. Dit achtte hij praktisch nauwelijks haalbaar. Bo-
dien leek hem, dat men op het platteland liever te maken heeft met een be-
kende politieman,  dan met een 'vreemde juffrouw'. Oak verzette hij  zich te-
gen de visie van mevr. De Leeuw-Aalbers, die waarheidsvinding ondergeschikt
wilde roaken aan aspekten van psychische hygiane. In dat opzicht vond Westhof
een   bondgenoot   in het hoofd   van de zedenpolitie te Amsterdam,   mej.Inr.   M.
Kehrer, die zich keerde tegen de opvatting, dat het zo vreselijk is, dat die

kinderen bij de zedenpolitie zo warden uitgehoord. "Neen, het gaat niet om
uithoren, maar am doen verklaren." (Kehrer 1951,blz.  104) .
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In het 'Voorlapig rapport opgemaakt in opdracht van de Minister van Justi-

tie inzake aanstelling vrouwelijke krachten bij het Corps Rijkspolitie voor

behandeling van zaken betreffende Kinderpolitie' (nov. 1951) deed mej. Kleyn

verslag van haar werkwijze en geeft zij een samenvatting van de gevoerde be-
sprekingen34.   Schrijvend  over   'De  taak  van de Rijkspolitie ten aanzien  van
jeugdzaken' merkte zij op: "Wanneer wij de opsporingstaak als uitgangspunt
nemen, dan zien wij voor wat betreft de jeugd de volgende taken voor de
Rijkspolitie weggelegd:

1.        De  opsporing van strafbare feiten (repressief)  ;
2.   De opsporing van materiale en morele misstanden, waardoor de kinderen

met lichamelijke en/of geestelijke ondergang worden bedreigd (preven-
tie);

3.       Het  doorgeven  van de gesignaleerde feiten door middel   van een proces-

verbaal of een rapport aan de instantie die voor de verdere behandeling

door de wet is aangewezen;

4.   Het verwijzen naar partikuliere instanties werkzaam op het gebied der

kinderbescherming, voorzover geen wettelijke maatregel kan worden toe-

gepast.

Voor de uitvoering van bovengenoemde taken zou - naar analogie van de aparte

gecentraliseerde afdelingen kinderpolitie bij de gemeentelijke politiekorp-
sen - door de Rijkspolitie aan het instellen van een mobiele brigade van

jeugdrecherche, ressorteren:ie onder de Districtscommandant, kunnen warden

gedacht, welke bij uitsluiting van Groepsenmrandanten en wachtmeesters, alle
jeugdzaken zou behartigen."  (blz. 6).

34 Naast een oridntatie in de rijkspolitiepraktijk bood ook de vaklite-
ratuur de nodige infonnatie met betrekking tot aard en cmvang van de poli-
tiezorg voor minderjarigen.

Met name het op 16 mei 1951 te Leiden verdedigde proefschrift 'De kinderpo-
litie in Nederland en daarbuiten' van Lignac gaf een uitvoerige beschrijving
van het kinderpolitiewerk, zij het bij de grote(re) gemeentelijke politie-
korpsen.

Verder kunnen worden genoend de beschrijving van de sociale en justitiale
afdeling  van de kinderpolitie door Wiersma  (1948) ; de bespreking  van  de
circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken uit 1948 in het Katholiek
Sociaal Tijdschrift (1948/1949); de bijdrage van Smit (1949) waarbij ook de
administratie van de kinderpolitie, alsmede de samenwerking met andere in-
stanties aan de orde kamen; de summiere schets van historie en huidige taak
van de kinderpolitie door Bakker  (1951) . Iaatstgenoemde wees erop,  dat metde benoeming van vrouwelijke ambtenaren bij de rijkspolitie het delinkwente
kind op het platteland wellicht betere kansen krijgt cm recidive te wctrkaten.
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Een dergelijke oplossing achtte mej. Kleyn niet wenselijk. Zij meende, dat

de bekendheid van landgroepfunktionarissen met plaatselijke en streekgelxui-

ken voor een goede behandeling van jeugdzaken ormisbaar zou (kunnen) zijn.

Bovendien leek het haar principieel onjuist als de leiding over deze onder-

zoeken aan de landgroepsc mandant zou  rden ontncmen. "Aan de zojuist ge-
noemde funktionarissen zal echter wel bijzondere aandacht warden besteed, an

hen van alle mogelijkheden bij de behandeling van jeugdzaken op de hoogte te

brengen; een speciaal opleidingsprogramma zal hiertoe moeten worden ontwor-

pen. Bovendien zal ec:hter het gehele personeel deskundige adviezen moeten

kunnen inwinnen, als bij de behandeling van kinderzaken vragen rijzen. Een
in het Corps, respektievelijk in de Gewesten te organiseren adviesinstantie

zal dus de volgende taken moeten kunnen vervullen:

1.            Het   opstellen en uitvoeren van opleidingsprogranma 's.

2.   Een adviserende funktie bij de behandeling van jeugdzaken.

3.   Een algemene voorlichting ten behoeve van het gehele Corps.

4.       Het   onderhouden van kontakten met kinderbeschermings- en andere Inaat-

sc*laI)pelijke instellingen buiten het Corps."  (blz. 7) .

In haar 'Voorstel tot aanstelling van deskundigen voor jeugdzaken en hun or-

ganisatie' (blz. 8) schetste mej. Kleyn de volgende hiararchische opbouw:

1.            Iandellik    deskundicie    voar    ieu:Rizaken als centraal kodrdinatiepunt,     die
zawel binnen als buiten het korps rijkspolitie taken van organiserende
aard zal hebben. "Binnen het Corps zal deze funktionaris moeten worden

ingeschakeld bij het selecteren van nalewerkers(sters) met wie in nauw
overleg de taak van de deskundigen moet ontwikkeld worden."

2.       Gewest:deskundicle  voar   ietindz.aken,   die   - hierarchisch onder supervisie
van de landelijke deskundige - zijn toegevoegd aan de gewestccmnandan-
ten. "De Gewestdeskundigen zullen met de Iandelijke deslcundige moeten

uitwerken plannen tot theoretische vorming van de verschillende lagen
van het Corps. Zij zullen zelve een docerende taak moeten vervullen en

bovendien systematisch bevorderen dat vertegenwoordigers van justitiale
overheidsdiensten en de partikuliere instellingen waarmede de Rijkspo-

litie kontakten heeft, spreekbeurten vervullen opdat meerdere bekend-

heid van het terrein van werkzaamheden wordt gegeven en een direkter

kontakt mogelijk is."

3.        Districtsdeskund:ige  voar -iandzaken, toegevoegd  aan de districtscamman-

dant en gerekruteerd uit de groepscommandanten of het lagere personeel.
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"Persoonlijkheid, belangstelling en bijscholing zullen hen waardevolle figu-
ren maken en een steun kunnen zijn voor de verspreid werkende kollega's, die

de behoefte hebben aan een deskundige, die naast en met hen werkt of in be-

paalde gevallen in plaats van hen. Naar de behoefte zich doet gevoelen zul-

len zullen de laatstgenoemde deskundigen moeten worden geselecteerd en opge-

leid."

Mej. Kleyn besloot haar voorstel  met de OFmerking  dat  "een in detail
uitgewerkte taakamschrijving van de in het voorafgaande genoemde funktiona-

rissen pas geleidelijk kan worden uitgewerkt". Voorts   had   zij er behoefte

aan op te merken, "dat voor de genoemde deskundigen niet uitsluitend vrouwe-

lijke functionarissen zouden moeten worden aangesteld.35 In het bijzonder in

het Corps Rijkspolitie zullen mannelijke deskundigen er veel toe kunnen bij-

dragen, dat begrip en inzicht bij alle rangen wordt gewekt."  (blz. 9).

Op 15-4-1952 vond op het departenent van Justitie een bespreking plaats over
het Voorlopig Rapport. Daarbij waren aanwezig de sekretaris-generaal, de di-
rekteur-generaal van Politie, enkele vertegenwoordigers van het ministerie

van Binnenlancise Zaken (onder wie mej. dr. T.E.W. Lignac) en mej. Kleyn.
Na een korte toelichting op het rapport or:ttstond een gedachteriwisseling

over de wijze waarop verbetering zou zijn te brengen in de behandeling van
jeugdzaken door de rijkspolitie. De nadruk kwam daarbij te liggen op het

overleg tussen de betrokken instanties op verschillend niveau. Door het in-
stellen van een werkgroep hoopte men de samenwerking te kunnen strocmlijnen.

De voorstellen in dit rapport, die jarenlang de struktuur van het in-

stituut Jeugdzaken binnen het korps rijkspolitie zouden bepalen, werden al-

gemeen aanvaard  en mej. Kleyn kreeg het verzoek met de uitvoering ervan een

begin te maken.

35 Met dit standpunt week mej. Kleyn duidelijk af van de destijds heer-

sende opvatting. Zo ging Eykman (1950) - sprekend over de gemeentelijke
politiekorpsen - er zonder meer van uit, dat het kinderpolitiewerk uitslui-
tend door vrouwelijke krachten kon warden gedaan. Overigens zal de visie van
mej. Kleyn ongetwijfeld mede bepaald zijn door het feitelijk ontbreken van
vrouwelijk (lager) personeel bij de rijkspolitie.



6   DE OFBOU PASE  (1952-1969) :  DE OFFICIER JEIKnZAKEN

Medio 1952 begon mejuffrouw Kleyn, die met ingang van 1 mei 1951 tot dirige-

rend officier der rijkspolitie 3e klasse was benoemi, als gewestdeskundige

in het ressort Den Haag aan de opbouw van het instituut Jeugdzaken. Energiek

zette zij zich in am de politidle jeugdzorg op het platteland zo goed moge-

lijk gestalte te geven.

Zoals door haar geformuleerd in het Voorlopig Rapport (1951) kon ten
aanzien  van 'de taak van de Rijkspolitie ten aanzien van Jeugdzaken' een

onderscheid worden gemaakt tussen inhoudelijke en organisatorische aspekten.
De inhoudelijke aspekten betroffen met name de opsporing van strafbare fei-

ten (repressief) en materiale c.q. morele misstanden bij jeugdigen (preven-
tief),  alsmede de signalering daarvan door proces-verbaal of rapport aan de
justitiale autoriteiten en de doorverwijzing naar de partikuliere kinderbe-
scherming. Ten aanzien van de organisatorische aspekten was het uitgangs-

punt, dat een landgroep primair verantwoordelijkheid droeg voor de (lokale)

behandeling van jeugdzaken, terwijl de officier Jeugdzaken daarbij vooral

een ondersteunende funktie zou kunnen vervullen.

Figuur 5: De positie van de officier Jeugdzaken
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reclassering nam,  zoals ook uit het bijgaand schema

gezins¥ooadij   <     social
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Bro luventute psychiatrische dienst de facto een centrale positie in binnen

1                      de politiale jeugdzorg op het platteland.

OFFICIER JEUGOZAKEN Deze daminante rol hield nauw verband met
-7

I l, het     pionierskarakter,      dat de opbouwfase

conuctamblenur   Social kermerkte.

sociale jeugdmrg                  giedagogische dienst

schoolartsendienst leyens:chool Schema overgenamen uit:

Korpsblad Rijkspolitie,bureau huvelijks-en
gezinsmoeilijkheden februari 1971, blz. 7.
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Verondersteld moet worden, dat oak in de onderhavige periode het leeziwedeel

van de politiekontakten met minderjarigen door de landgroepen zelfstandig
werd afgehandeld. Hierover onthreekt het evenwel aan betrouwbare informatie.
Deels kan dit worden verklaard door de gel:rekkige wijze waarop destijds po-
litie-aktiviteiten werden geregistreerd. De officieren Jeugdzaken begrepen

heel goed dat een nonchalante administratie van jeugdzaken samenhing met de

- althans aanvankelijk - bij de rijkspolitie geringe belangstelling voor de

jeugdproblematiek. Door het kweken van goodwill trachtten zij eveneens te

bereiken, dat de jeugdzaken op de landgroepen zorgvuldiger werden gemuteerd.

Daarnaast deden de officieren Jeugdzaken sedert 1954 herhaaldelijk pogingen,

gericht     op een zekere    mate van uniformiteit     in de aclministratieve aanpak.
Richtlijnen werden opgesteld en systemen ontworpen teneinde een eenvormige

registratie van jeugdzaken op de landgroepen te realiseren. Desondanks bleek

telkens weer, dat de verwerking en kodering van het registratienateriaal te

kort schoot. Ongetwijfeld speelde daarbij een rol, dat de officieren Jeugd-

zaken    het jarenlang moesten stellen zonder adekwate administratieve onder-
steuning. Verzoeken cm een vaste administratieve kracht, die belast zou kun-
nen worden met het inboeken van processen-verbaal en het verzorgen van type-

en stencilwerk, wees de Algemene Inspectie stelselmatig af.

Toen in 1960 na langdurig aandringen een formatieonderzoek volgde bleek

opnieuw, dat de noodzaak van administrat:ieve ondersteuning door de Algemene

Inspectie onvoldoende werd onderkend. Ook een poging van mej. Boom am -in

het kader van de voorgenamen reorganisatie van het korps rijkspolitie - een
vaste formatieplaats te bewerkstelligen, leed schipbreuk. Daarmee zagen de

officieren Jeugdzaken zich veelal gedwongen am zelf (mede) de administratie

van jeugdzaken op districtsniveau te verzorgen.

Ondanks de wetenschap, dat de noodzakelijke administratieve basis dar-

toe in feite ontbrak, drong mej. Kleyn er vanaf 1955 bij haar kollega's toch

bij voortduring op aan am statistieken bij te houden. Daartoe ontwierp zij

een werkschema. In de praktijk bleek echter, dat de uitgangspunten voor een

dergelijke registratie bij herhaling moesten worden gewijzigd. Zo rees o.a.

een verschil van inzicht over het al dan niet in de statistiek opnemen van

jeugdige slachtoffers en meerderjarige getuigen of verdachten. Tevens vroeg

men zich af, of in zedenzaken vermeld moest worden in welke (maatschappelij-

ke) verhouding de verdachte tot het slachtoffer st:ond.
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De op deze statistieken gebaseerde jaarverslagen bleven per district aanmer-

kelijk verschillen vertonen.36 Het streven van mej. Kleyn an jaarlijks een

landelijk verslag samen te stellen, waarin jeugdzaken-aktiviteiten cijferma-

tig konden worden gepresenteerd, bleek door de geringe onderlinge vergelijk-

baarheid van de verzamelde gegevens, een kwetsbare en weinig solide informa-

tiebron. 37

6.1  De plaats van de affirier Jayizaken

Van meet af aan werd ijverig gezocht naar geschikte kandidaten voor de vaca-

tures in de gewesten Amsterdam, Den Bosch en Groningen. Najaar 1952 verliet

mej.  H.M. J. Majoie de kinderpolitie te Maastricht  am  opl  november te worden

aangesteld in het gewest Den Bosch. In 1954 volgde de benoeming van mej. mr.

J. Schwartz en mej. mr. H.A. Sneller als gewestdeskundige voor Jeugdzaken in

Amsterdam en Arnhem, terwijl met de aanstelling op 1-10-1955  van mej.  mr.  M.
Boom te Groningen voorlopig de beoogde personeelsformatie was bereikt.38

36 De tendens an het werk met minderjarigen te gaan kwantificeren-
door het bijhouden van statistieken en het opmaken van jaarverslagen - be-
perkte zich uiteraard niet tot de rijkspolitie.

Het door Ter Haar (1966) ingestelde onderzoek bij 72 gemeentelijke politie-
korpsen in Nederland naar de organisatie van de kinderpolitie wees evenwel
uit, dat de in statistieken weergegeven cijfers nagenoeg overal van weinig
(valide) betekenis waren. Alleen Den Haag vormde daarop een uitzondering.

Stoutj=Aijk (1967) en Van De Pol (1968) beschrijven de invoering per 1-1-66

bij de Haagse kinderpolitie van een nieuw registratiesysteem. Informatie uit
de dossiers werd op ponskaarten overgebracht. De verzamelde gegevens (24 da-
ta) betroffen jeugdig delikt- of wangedrag, de persoonlijke omstandigheden
en de wijze van afdoening. Deze registratie was - r,a a crt een juister inzicht
in algemene en individuele jeugdproblematiek - er vooral op gericht om meer
greep te krijgen op de jeugdkriminaliteit, zowel in preventieve als repres-
sieve zin.

37 Naar aanleiding van een mededeling in het Korpsblad Rijkspolitie
(sept. 1963) over de stijging van de jeugdkriminaliteit in 1962 werden door
Tulkens (1964) enkele kritische kanttekeningen gemaakt. Hij wees er aan de
hand van CBS-gegevens op, dat sedert 1945 sprake is geweest van een statis-
tische golfbeweging in de geregistreerde jeugddelinkwentie. De in 1962 ge-
konstateerde toename zou daaraan moeten worden gerelateerd.

38 Medio 1955 bleek, dat - buiten medeweten van de officieren Jeugdza-
ken an - de benaming 'Gewestdeskundige Jeugdzaken' gewijzigd was in 'Gewes-
telijk Deskundige voor Jeugdzaken'. De betrakken dames vonden de term 'des-
kundige' echter te pretentieus en drongen aan op de benaming 'Officier der
Rijkspolitie voor Jeugdzaken'. Najaar 1955 werd bepaald, dat hun benaming

'Officier toegevoegd voor Jeugdzaken' zou luiden.
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Het wekken van belangstelling voor jeugdzaken binnen de rijkspolitie begon

geleidelijk resultaat op te leveren. De verzoeken vanuit de landgroepen cm
assistentie namen aanzienlijk  toe. Mej. Kleyn gaf dan oak medio  1955  de  wens

te kennen, dat zij in de provincie Zeeland een assistent wilde, speciaal

voor het verhoren van kinderen in zedenzaken. Mej. Majoie, die eveneens

behoefte had aan enige taakverlichting, drong er - gelet op de te verrichten

werkzaamheden - bij mej. Kleyn met klem op aan am een vrouwelijke kracht te

vragen. Mej. Schwartz deelde die opvatting  en was evenzeer van mening,   dat
het personeel op de landgroep in zedenzaken aan assistentie van een vrouw de

voorkeur   gaf. Met betrekking   tot een dergelijke assistente (nevengeschikt   of
ondergeschikt  aan mej. Kleyn) brachten  de  districtscammandanten  in  het  ge-
west Den Haag desgevraagd naar voren het meest te voelen voor een districts-

rechercheur, ingedeeld bij de districtsrecherche, die echter onder leiding
zou staan van mej. Kleyn.

Voorjaar 1956 richtte de gewestcommandant Den Haag een verzoek aan de

algemeen inspecteur der rijkspolitie an in het district Middelburg een

vrouwelijke kracht aan te stellen in een lagere officiersrang, die onderge-

schikt  zou  zijn  aan mej. Kleyn.   Een  half jaar later vond hierover  een  be-
spreking plaats op de Algemene Inspectie met als resultaat, dat de uitbrei-

ding van een vrouwelijke officier Jeugdzaken in de gewesten Den Haag en Den

Bosch, werd opgencmen in de begroting van het ministerie van Justitie voor

1957. Dit resulteerde in de benoeming per 1-9-1957 te Middelburg van mej. M.

A. van Haselen. Zij werd de eerste officier toegevoegd voor jeugdzaken, die
op districtsniveau werkzaam was.

De aanstelling van een vrouwelijke officier in het district Maastricht

bleef echter uit. Dit ondanks herhaald aandringen van mej. Majoie. Wellicht

speelde daarbij een rol, dat op een circulaire vanuit de Algemene Inspectie

inzake de eventuele uitbreiding van het vrouwelijke kader in de diverse dis-

tricten niet erg nadrukkelijk werd gereageerd.
39

Konform de toezegging van de minister van Justitie (via de troonrede

1959) vond sedert 1960 stelselmatig uitbreiding plaats van officieren toege-
voegd voor jeugdzaken. Eind 1969 waren 15 vrouwen als zodanig werkzaam.

39 Intussen was me j. Sneller, die in verband met haar huwelijk ontslag

had genomen, in het gewest Arnhem per 1-11-1957 opgevolgd door mej.mr. G.
Rookmaker  en  had  in het gewest Den Bosch mej.mr. M.G.A. Cremers op 1-5-1959
de plaats ingenamen van mej. Majoie, terwijl op diezelfde dag mej. C. Zwaan
in dienst kwam van het district Alkmaar om binnen het gewest Amsterdam de
drukbezette mej. Schwartz enigermate te ontlasten.
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Met het toenemen van het aantal officieren Jeugdzaken ging oak de onderlinge

kommunikatie steeds meer aandacht opeisen. Mej. Kleyn verzocht haar kolle-

ga's am zoveel mogelijk op de periodieke werkbijeenkamsten aanwezig te zijn.

Nog wat onwennig aan het vergaderen in een grote groep, rees bij saiwmige da-
mes van het eerste uur de vraag, of het geen aanbeveling zou verdienen an de

gespreksonderwerpen eerst in kleine kring (gewestniveau) voor te bereiden.

De voorkeur werd evenwel gegeven aan gezamenlijke besprekingen in aanwezig-

heid van alle officieren Jeugdzaken. Een belangrijke overweging daarbij was,

dat men daarmee - mogelijk verdeelde - regionaal bepaalde standpunten hoopte

te voorkamen. Dit am krachtiger naar de Algemene Inspectie als 64n front op
te kunnen treden. Tegelijk was men het erover eens, dat de agendapunten be-

ter zouden moeten worden voorbereid, per vergadering slechts 6dn onderwerp

uitputtend kon worden besproken en iedere deelnemer bij toerbeurt voor ver-

slaglegging zorg zou dragen. Desondanks bleven deze werkbijeenkcmsten een
spontaan, sams wat chaotisch karakter dragen.

In deze periode van personele groei ontstond (naar aanleiding van sollicita-

ties) order de officieren Jeugdzaken een uitvoerige diskussie over hun (toe-

kamstige) rechtspositie bij het korps rijkspolitie.40 Een katalyserende wer-

king ging daarbij uit van de stelling, dat de kring van sollicitanten niet

beperkt kon blijven tot vrouwen met ervaring bij de kinderpolitie, opgedaan
binnen een gemeentelijk korps. Het zou toch mogelijke moeten zijn (en leek
zelfs wenselijk), dat ook vrouwelijke sollicitanten met andersoortige werk-

ervaring werden aangetrokken. Voor hen was ec:hter een adequate invoeging in

de ranglijst problematisch, oak al werd daarbij zaveel mogelijk rekening ge-

houden met vooropleiding en werkervaring.

40

mej. M.A. van Haselen : per 1-9-1957 in het distrikt Middelburg
mej. C.M. Zwaan : per 1-5-1959 in het distrikt Alkmaar
mej. N.B. Olthof : per 1-3-1960 in het distrikt Zwolle
mej. M.Th. van Beelen : per 1-1-1961 in het distrikt Eindhoven
mej. H.M.J. Majoie : per 1-4-1961 in het distrikt Maastricht
mej. S.A. van Kanp : per 1-9-1961 in het distrikt Amsterdam
mej.mr. C.A. Meulendijk : per 1-5-1962 in het distrikt Middelburg
mej.mr. M.A. Dijksma : per 1-3-1963 in het distrikt Ieeuwarden
mej. J.M. Ienssen : per 1-1-1964 in het distrikt Breda
mej. M.Ph. Baars : per 1-3-1965 in het distrikt Nijmegen
mej.mr. M.H.Th. Ploegmakers : per 1-7-1966 in het distrikt Den Bosch
mej. D. F. van Bruggen : per 15-9-1966  in het distrikt Den Haag
mej. E.L.A.M. de Kerf : per 15-4-1967  in het distrikt Doetinchem
mej. A.J.G.M. Smits : per 1-7-1968 in het distrikt Roermond
mej. M.C.J.Th. Trimbach : per 1-10-1968  in het distrikt Dordrecht
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Men achtte het bezwaarlijk, dat vrouwelijke officieren (aangesteld als lui-

tenant) in voorkcmende gevallen aanmerkelijk ouder zouden zijn dan hun man-
nelijke kollega's. Voorts kwam nadrukkelijk ter sprake, dat de taak van de

vrolrwelijke officieren een andere inhoud had dan die van hun mannelijke kol-
lega's en dat zij dus ook iets anders mc)eten weten en kunnen.41 Voorts bleek
uit de gevoerde diskussie, dat (bij invoeging van een oudere vrouwelijke of-

ficier op de ranglijst) met name rechtspositionele aspekten voor de overige

(mannelijke en vrouwelijke) kollega's gevoelig lagen. Om de onderhavige pro-
blematiek te reguleren sprak men af, dat steeds eerst in eigen kring naar

mogelijke gegadigden zou worden gekeken alvorens met externe kandidaten in

overleg te treden. Daarnaast werd een werkgroep van officieren Jeugdzaken

samengesteld, die najaar 1963 de algemeen inspecteur een notitie aaIn -rryi,

waarin  met  het   oog  op de toekomstige   ontwikkeling  van  het ' Instituut Jeugd-

zaken' voorstellen werden gedaan betreffende de rechtspositie van de offi-

cieren Jeugdzaken.

Overigens bleef de werving van geschikte kandidaten stagneren, cmiat velen

- in verband met hun vooropleiding en werkervaring - te laag zouden worden

ingeschaald. Om uit deze inpasse te geraken besloot de vergadering van of-42

ficieren Jeugdzaken, dat "er geen bezwaar bestaat als in incidentele geval-
len een nieuw verworveil kollega hoger op de ranglijst wordt geplaatst mits
deze kollega ouder is dan haar kollega's die na haar op de ranglijst kamen

en zij tenninste dezelfde opleiding  en maar ervaring heeft".

41
Eind 1960 meldde zich bij het ministerie van Justitie een mannelijke

gegadigde voor de funktie van officier toegevo«Id voor jeugdzaken. Hem werd
meegedeeld dat een dergelijke funktie voorlopig voor een man niet mogelijk
was, amdat de ontwikkeling nog niet in die richting ging. Bovendien was men
van mening, dat betrokkene meer pedagogisch dan politieel georianteerd was,
hetgeen blijkbaar in zijn nadeel werkte.

Zes jaar later solliciteerde opnieuw een mannelijke kandidaat. De offi-
cieren Jeugdzaken toonden zich terughoudend. Wel achtte men het wenselijk,
dat de officier Jeugdzaken zou kunnen beschikken over een mannelijke recher-
cheur, speciaal in zaken tegen oudere jongens.

42 Mej. Zeelenberg (hoofd kinderpolitie te Leiden) deed een collegiale

poging de officieren Jeugdzaken te helpen bij het vinden van geschikte kan-
didaten. Zij verzocht de directeur van het Rijks Instituut Opleiding Hogere
Politie Ambtenaren (R.I.O.H.P.A.) te Hilversum een circulaire te willen sa-
menstellen over het werk van de officieren Jeugdzaken. Deze folder was met
name bestemd voor toezending aan soc:iale academies, jeugdconsulenten, bu-
reau's voor beroepskeuze, kontaktambtenaren bij universiteiten etc.
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Medio 1964 zond me j. Kleyn (mede namens haar kollega's) een reaktie op de

nota 'Toekamstige kader Jeugdzaken' aan de korpsleiding. De belangrijkste

konklusie luidde: "De officier toegevoegd voor Jeugdzaken zal in de toekamst

worden toegevoegd aan de districtsccimnandant in plaats van aan de territori-

aal inspecteur. Heeft een officier Jeugdzaken echter meer dan dan district

dan blijft zij ressorteren onder de territoriaal inspecteur. De eindrang is

kapitein  en  in twee gevallen  die van majoor". Ruirn  een jaar later volgde  een

schriftelijke reactie  van de korpsleiding, waarin  deze  aan mej. Kleyn  mede-

deelde, dat de direkteur-generaal van het minister'ie van Justitie overleg

had gepleegd met zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken over het hager op de

ranglijst plaatsen van de vrouwelijke officieren, die over een ruime oplei-

dings- en werkervaring beschikten. De direkteur-generaal wilde niet aan een

hogere inschaling zijn medewerking verlenen. Wel was het mogelijk deze dames

na 4 in plaats van 8 jaar te bevorderen.

Deze  hesl issing roaakte het te voeren peI:soneelsbeleid  er niet eenvoudi-

ger op. Reden voor mej. Kleyn cm zich tot de direkteur-generaal te wenden.

Op diens verzoek zond de algemeen inspecteur voorjaar 1969 een brief over

het werk van officieren Jeugdzaken. Naast lovende woorden voor de wijze

waarop zij hun taak binnen de rijkspolitie vervulden werd nadrukkelijk ge-

steld, dat "een uitbreiding van het aantal tot - op den duur - aan per dis-

trikt (behoudens een enkele uitzondering) niet slechts verantwoord doch ook

zeer  gewenst  is". Het beoogde resultaat bleef evenwel  uit.

Eind 1966 ging mej. Kleyn met funktioneel leeftijdsontslag. T'evreden over

wat was bereikt, maar ook onvervulde wensen achterlatend. Op haar afscheids-

vergadering d.d. 8-12-1966 hield zij nogmaals een vurig pleidooi voor het

aanstellen van vrouwen bij de rijkspolitie in de lagere rangen, het benoemen

van vrouwelijke parkeenachters en het aantrekken van een maatschappelijk

werkster ten behoeve van het gehele korps.
43

43 Kort na haar benoeming werd mej. Kleyn gevraagd am - namens het

korps rijkspolitie - lid te worden van de kammissie, die een sociaal fonds
beheerde ten behoeve van ambtenaren werkzaam bij het ministerie van Justi-

tie. In die hoedanigheid kon zij konstateren, dat er onder politieambtenaren

veel     ( in) materiale   nood   was.    Mede op grond   van deze ervaringen raakte   mej.
Kleyn steeds meer overtuigd van de noodzaak binnen het korps rijkspolitie
een maatschappelijk werkster aan te stellen.

0Fmerkelijk is, dat het politiepersoneel zich tegen dit voorstel ver-

zette uit vrees voor mogelijke nadelige invloed op hun promotiekansen.
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Onder aanvoering  van  me j.   Boan,   die  imiddels  mej. Kleyn als ressortsoudste
was opgevolgd, werd verder gewerkt aan het verwerven van een gelijkwaardige
rechtspositie voor vrouwelijk personeel. Een tweetal ontwikkelingen droegen
- elk op hun eigen wijze - bij aan dit emancipatiestreven.

In de loop van 1967 begonnen de reorganisatiegedachten binnen het korps
rijkspolitie steeds vastere vormen aan te nemen. Voor de vrouwelijke offi-
cieren waren met name twee voorstellen van bijzonder betekenenis: de beoogde
toename van specialistische funkties enerzijds en de noodzakelijke uitbrei-
ding van officieren Jeugdzaken tot idn per district anderzijds. Na kennisna-
me van de nota 'Ontwerp-visie toekamstige ontwikkelingen bij de landgroepen'
zond  mej. Boom medio  1968  aan de se]cretaris  van de werkgroep een schrifte-
lijke reaktie inzake de aanpak van jeugdzaken op de landgroep, het aandeel
van de officieren Jeugdzaken daarin en de wenselijkheid te kanen tot de aan-
stelling van assistentes Jeugdzaken.

"Sedert de aanstelling van vrouwelijke officieren Jeugdzaken bij het
korps rijkspolitie heeft de behandeling van jeugdzaken zich min of meer 10-

gisch ontwikkeld in onderling overleg en aan de hand van de zich voordoende
situaties.     De    tijd is evenwel gekomen    cia   ook   op dit terrein een toekomst-
planning te ontwikkelen, hetgeen geheel past in het kader van het te bespr-
eken onderwerp.

In    de eerste plaats dient naar voren te worden gel:racht,     dat    tal    van
jeugdzaken in de groepen behandeld warden waarbij de officier voor jeugdza-
ken in eerste instantie alleen adviserend of in het geheel niet optreedt.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. schoolverzuirn, baldadigheid, misdrijven door
minderjarigen gepleegd, zedenzaken waarbij oudere jongens slachtoffer zijn,
aanhouding en transporten in civiele zaken. In het kader van de specialisa-
tie zou hiervoor een ambtenaar van de groep aangewezen kunnen worden. Overi-
gens kan worden aangevoerd, dat reeds in 1957 door enkele groepsccr ndanten
toestemming werd gevraagd an in hun groep een vaste ambtenaar te magen aan-
wijzen voor de behandeling van jeugdzaken, hetgeen toen is geweigerd.

Het optreden van vrouwelijke officieren Jeugdzaken heeft steeds een
dualistisch karakter gehad. Enerzijds vertegerwoordigt zij duidelijk een
specialistische funktie steunend op opleiding en ervaring, anderzijds speelt
zij als vrouw bij de uitvoering van de politietaak een rol (denk b. v. aan de
benadering van jonge kinderen  e.d.). Het lijkt daaram wenselijk oak aandacht
te schenken aan de mogelijkheid van het inschakelen van vrouwelijke politie-
ambtenaren 'aan de voet', dus op de groep.



65

Deze vrouwelijke politieambtenaren zouden dan:

a.   in eenvoudige zaken assistentie van de officier Jeugdzaken kunnen over-

neinen.

b. belast kunnen worden met andere specifieke vrouwelijke werkzaamheden,

zoals het fouilleren van vrouwen en meisjes, het transporteren van zeer

jonge kinderen e.d.

c.   jeugrizaken in het algemeen kunnen behandelen.

Het lijkt wenselijk dat de politietaak ten aanzien van minderjarigen op het

groepsniveau steeds door dezelfde ambtena(a)r(en) wordt verricht. Specifieke

vrouwelijke taken (b.v. het horen van kinderen, vrouwen en meisjes in zeden-

zaken, fouilleren van vrouwen en meisjes) dienen door vrouwelijke polit:ie-

ambtenaren te worden verricht. Tenslotte zouden wij willen attenderen op de

mogelijkheid bij de groepen vrouwelijke politieambtenaren in te zetten, ook

wel geuniformeerd, die in vele opzichten dezelfde taak als haar mannelijke

kollega's zouden kunnen vervullen.
„44

Eind april 1968 vond een vergadering van districtscommandanten plaats, waar-

bij de onderhavige nota en de daarop ingezonden reacties onderwerp van be-

raad waren. Namens de officieren Jeugdzaken nam mej. Majoie hieraan deel.

Met betrekking tot de specialisatie van jeugdzaken werd ter vergadering op-

gemerkt, "dat het in de groepen nieuwe stijl nodig zal zijn  n of meer amb-

tenaren speciaal te belasten  met  het  werk ten behoeve van jeugdzaken",   ter-

wijl over het voorstel an vrouwelijk lager personeel aan te stellen dit nog

"onderwerp van nadere studie dient uit te maken, waarbij ook de opleiding

moet worden betrokken".

44 In dit verband kan worden gewezen op bevindingen van de werkgroep

'De  Vrouw  bij de Politie', die najaar  1966 een konferentie  over dit thema

belegde op het Politiestudiecentrum te Heelsum. De deelnemers (onder wie

mej. Boom) stelden zich op het standpunt, dat de aanstelling van vrouwelijke
politieambtenaren voor tal van executieve, al dan niet gespecialiseerde

politietaken diende te worden overwogen. Ook bij de opleiding zou hiervoor
ruintte moeten worden geschapen.

Het rapport 'De Vrouw bij de Politie' , dat voorjaar 1968 verscheen,

stimuleerde de Vereniging van Hogere Politieambtenaren (VHPA) het bevorde-
ringsbeleid voor vraiwelijke politieambtenaren in studie te nemen.

Behalve door Lignac  (1951) ,  die  in haar proefschrift nadrukkelijk pleitte
voor een grotere plaats van vrouwelijk personeel binnen de politieorganisa-

tie, had ook Prick (1954) zich voorstander getoond. Dit naar aanleiding van

de aanstelling per 1-6-1953 van een drietal vrouwen bij de Heerlense gemeen-

tepolitie, werkzaam - zij het met een enigszins specifieke taak - bij de

geiiniformeerde dienst.
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Medio 1969 was er voor de officieren Jeugdzaken opnieuw reden cm verbetering

van hun rechtspositie te bepleiten. Direkte aanleiding daartoe vormde het
feit, dat de bevordering van mej. Zwaan tot majoor was afgewezen. Verbolgen
aver deze beslissing  zond mej. Baars een rondschrijven  aan haar kollega's
waarin zij voorstelde:

a.   er bij de minister van Justitie op aan te dringen, dat hij zijn besluit
zou herzien in die zin dat aan de funktie van officier Jeugdzaken de
eindrang van dirigerend officier der rijkspolitie 3e klasse (majoor)
zou worden verbonden, danwel

b.   er bij de Algemene Inspectie voor te pleiten, dat vrouwelijke officie-
ren ook in aanmerking konden kcmen voor andere officiersfunkties. Te
denken viel daarbij aan hoofd ontwikkeling en planning, hoofd opleiding
en vorming, hoofd personeelszaken, funkties op de opleidingsscholen en
bij de direktie Politie van het ministerie van Justitie.

Najaar 1969 werd door de officieren Jeugdzaken besloten de voorstellen van
mej. Baars aan te houden. Dit met als argument, dat - zonder een wijziging
van de Politiewet - een andere funktie voor vrouwelijke officieren vrijwel
niet te realiseren was. Tegelijkertijd kwam een door mej. Majoie opgestelde
konseptbrief aan de minister van Justitie ter sprake betreffende de rangin-
deling van vrouwelijke officieren Jeugdzaken bij het korps rijkspolitie.
Gelet op de geldende opleidings- en benoemingseisen voor mannelijke en vrou-
welijke officieren werd gekonkludeerd, dat voor vroziwen de rangindeling la-
ger, maar de aanstellingseisen hager waren. De officieren Jeugdzaken zouden
derhalve aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten inzake bevordering als
hun mannelijke kollega's. Voorts waren zij van mening "dat achterst:elling
van vrouwelijke officieren niet meer passend is in de huidige maatschappij-
opvatting". 45

45
Dit op grond van artikel 7 van het Ambtenarenreglement Korps Rijks-

politie:
1.   De bevordering geschiedt door het bevoegd gezag.
2.       Bij bevordering wordt uitsluitend rekening gehouden met anciSnniteit  en

met bekwaamheid en gesc:hiktheid voor de nieuwe rang en de te bezetten
plaats.

3.   De anci5nniteit wordt beoordeeld naar de plaatsing van de betrokken
ambtenaar op de voor de door hem beklede rang aangehouden ranglijst.
De bekwaamheid en geschiktheid voor de nieuwe rang en de te bezetten
plaats staan ter beoordeling van het bevoegd gezag, dat voor wat be-
treft het bezit van politiediploma's en van het minimum aantal dienst-jaren in lagere rangen doorgebracht, uitsluitend in acht neemt de door
Ons daaramtrent gegeven voorschriften (K.B. 24-12-57; Stb. 548).
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De   inhoud   van deze konsept-brief,    die   als   rekest   aan de minister van Just:i-

tie werd verzonden, leidde tot een onderhaud, dat mej. Majoie eind 1969 had

met de direkteur-generaal van het ministerie van Just:itie en de algemeen in-

spec:teur van het korps rijkspolitie. Tijdens dit gesprek gaf de direkteur-

generaal als zijn mening, dat er met betrekking tot de rangindeling sprake

was van diskriminatie. Hij zegde toe te zullen bevorderen, dat meer officie-

ren Jeugdzaken de rang van majoor kunnen bereiken. De algemeen inspecteur

toonde eveneens begrip voor de situatie. Hij wilde de mogelijkheid openhou-

den am vrouwelijke officieren in andere funkties te benoemen, zij het in een

burgerrang. Ook stond hij niet erg afwijzend tegenover de gelijkstelling van

de officierel Jeugdzaken rnet de recherche-officieren.

6.2  De taak van de officier Jeugdzaken

Zoals uit de voorgeschiedenis bleek vormde een toegenamen bezorgdheid over

(vermeend?) zedelijk verval bij de opgroeiende jeugd de direkte aanleiding

een vrouwelijke kracht, gespecialiseerd in kinderzaken, aan te stellen bij

het korps rijkspolitie. "Deze funktionaris zou dan met:en worden ingescha-

keld  bij de verhoren van minderjarigen betrokken bij zedenzaken".

Overigens had men in aanvang nauwelijks zicht op de (mogelijke) taak

van een officier Jeugdzaken. Me j. Kleyn moest zich dan oak in de maanden mei

tot oktober 1951 binnen en buiten de rijkspolitie orianteren op haar toekcm-

stige werk. Aanvankelijk trok zij daaruit de konklusie, dat de taak van een

officier Jeugdzaken zich - naast het geven van voorlichting over kinderrecht

en kinderbescherming - vooral zou moeten richten op het geven van adviezen

amtrent het verhoor van minderjarigen, de verwijzing naar de justitildle en

niet-justitiale instanties en het verrichten van rapportage. 46

46 In het Algemeen Handelsblad van 19-12-1953 verklaarde mej. Kleyn,
dat het niet haar bedoeling was politiemensen het werk uit handen te nemen.

"Ik wil een schakel zijn tussen politie en justitie. Ik wil het niet beter
doen, maar vooral anders. Ik werk met burgemeesters van verschillende dorpen

en met allerlei sociale instellingen".
Enkele maanden eerder noteerde de Nieuwe Rotterdarnse Courant (24-10-53)

uit  de mond  van mej. Kleyn: "Bij landgroepfunctionarissen moet alsnog begrip
voor de behandeling van jeugdzaken worden gekweekt. En daarbij zal vooral op
de preventieve taak van de politie en de sociaal-pedagogische kant van het
werk moeten worden gewezen. De eenvoudigste manier is natuurlijk cm alles
langs strafrechtelijke weg te laten gaan, maar ze moeten de noodzaak zien te

beginnen voordat er strafbare feiten worclen gepleegd. "
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In een latere publikatie (Kleyn, 1971, blz. 6) formuleerde zij de taak van

de officier Jeugdzaken als volgt:
47

"A.  Binnen de organisatie van de rijkspolitie.
1.       Vocrl idlten. Het daarvoor in aanmerking komend personeel  moet  op

de hoogte worden gelxacht en gehouden van alles wat zij dienen te
weten voor een juiste uitoefening van hun preventieve en repres-
sieve politietaak ten aanzien van kinderzaken.

2.   Adviseren. Het adviseren en het geven van richtlijnen over de wij-
ze waarcp minderjarigen in het kader van een politie-onderzoek zal
moeten worden gehoord.

3. Assisteren. Bijstand verlenen ter plaatse  bij de behandeling  van
jeugdzaken zoals het verhoren, konfronteren e.d. van de minderja-

rigen in bepaalde gevallen. Hier wordt voornamelijk gedacht aan
jonge kinderen en meisjes.

B.   Buiten de organisatie van de rijkspolitie.

1.   Voarlichten. Het onder aandacht brengen van provinciale en plaat-
selijke instanties van aktiviteiten die kunnen bijdragen tot het
wegnemen of venninderen van jeugdmisdadigheid en wangedrag dat
door de politie wordt geconstateerd.

2.   Kontakt. Het leggen en onderhouden van kontakten met daarvoor in

aannerking komende personen, diensten en instellingen, noodzake-
lijk voor een goede uitoefening van de taak van officier Jeugdza-
ken."

47 Literatuur, waarbij specifiek wordt ingegaan op de taak van een
officier Jeugdzaken, is beperkt.

Kleyn (1959) beschreef - na een kort historisch overzicht - aspecten van de
voorlichtende, de adviserende en de assisterende taak. Gesteld werd "dat de
aanpak en behandeling van jeugdzaken geintegreerd moet zijn in de taak, die
de  politie  in onze samenleving heeft te vervullen". De nadruk werd gelegd  op
de behandeling van zedenzaken. Met name bij deze problematiek achtte zij een
goed overleg tussen de (plaatselijke) politie en de soc:iale en justitidle
sector noodzakelijk.

Van Haselen en Hermans-Werker (1960) wezen op overeenkomst en verschil tus-
sen de taak van de inspectrice bij de gemeentepolitie en de officier toege-
voegd voor jeugdzaken bij de rijkspolitie. Gekonstateerd wordt, dat de offi-
cier Jeugdzaken voornamelijk assistentie verleent bij zedenzaken.
Baars (1968) tenslotte, deed summier verslag van 'een week jeugdzaken'. Haar
beschrijving was incidenteel van karakter en kasuistisch van aard.
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In vergelijking met de oorspronkelijke taakamschrijving van 1951 kon van een

zich duidelijk wijzigende en werkverruimende situatie worden gesproken. Bin-
nen de rijkspolitie verlegde het accent zich in toenemende rnate van advies

naar assistentie. Deze ontwikkeling maakte een uitbreiding van de formatie

noodzakelijk en leidde uiteindelijk in 1971 tot de benoeming van assistentes

Jeugdzaken.

Overigens waren de officieren Jeugdzaken geenszins bereid hun takenpak-

ket    kritiekloos    uit te breiden. Dit bleek ondermeer met betrekking    tot   het

fouilleren van vrouwelijke verdachten. Binnen het korps rijkspolitie werd in

incidentele gevallen veelal een beroep gedaan op de officieren Jeugdzaken.

Dit zeer tegen de zin van de betrok}cell dames, die (uitzonderingen daargela-

ten) dit niet tot hun taak rekenden. an toch te bereiken dat de vrouwelijke

verdachten door een vrouwelijke funktionaris zouden worden gefouilleerd-

een opvatting waar de officieren Jeugdzaken het volstrekt mee eens waren-

stelden zij voor ecn visiteuse aan te wijzen, zoals bij de douanedienst ge-

bruikelijk was. Gedacht werd aan een lagere vrouwelijke gemeentepolitiefunk-
tionaris of een vrouwelijk personeelslid van een huis van bewaring.

Teneinde zo goed mogelijk op de veranderende werksituatie binnen de politie

te kunnen inspelen, zorgden de officieren Jeugdzaken ervoor, dat zij hun

deskundigheid wisten te vergroten door het bijhouclen van vakliteratuur, het

deelnemen aan kursussen en het bijwonen van relevante conferenties. Zo waren

ze steevast te vinden bij de jaarlijks door het Criminologisch Instituut te

Utrecht georganiseerde mei-lezingen, schreven beurtelings in op thematische

kursussen van de Polizei Fi[hrungs Akademie te Hiltrup (W-Dld) en namen ook

regelmatig deel aan studiebijeenkansten op de Rechercheschool. De meest in

het oog springende bijscholingsaktiviteiten waren ongetwijfeld de studierei-

zen van mej. Kleyn naar Amerika en van mej. Schwartz naar Israil.

Mej. Kleyn verbleef van augustus 1959 tot februari 1960 op het Delin-

quency Control Institute van de University of South California te Los An-

geles. Zij volgde daar een kursus, bestemi voor politiefunktionarissen die

reeds in de praktijk werkzaam waren en voor wie een theoretische bijscholing

wenselijk werd geacht.    Van haar Amerikaanse studiereis   deed rnej. Kleyn   ver-

slag in het Tijdschrift voor de Politie (Kleyn,  1962) .  "Voor politie-ambte-

naren was dit een interessant programma, want eermaal in het werk gedaken

worrit het hoe en waarcm zo vaak uit het oog verloren. Zo gauw vervalt men in

een beroepsmatige routinehouding van aanpak en behandeling. Het was een heel

goede gedachte van de cursusleiding am de in de praktijk werkende politieman

of  -vrouw tot nadenken te dwingen  over haar dagelijkse werkwijze."
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Het viel haar daarbij met name cp hoeveel aandacht werd geschonken aan de
preventie van wangedrag "waarbij de politie als signalerende instantie voor
vele instellingen, werk-zaam op het gebied van de kinderbeschenning en het
jeugdwerk, een act:ief aandeel kan hebben, hetzij cp direkte wijze danwel
indirekt door het verzamelen van gegevens en het bewerken hiervan op wetens-
chappelijke wijze. " De ervaringen, opgeriaan in Amerika, vormden  voor  haar
een krachtige stimulans an zich met hernieuwde energie aan haar taak in Ne-
derland te wijden.48

Geinspireerd door publikaties van de Israalische kinderrechter Reifen
over het verhoar van minderjarigen bij zedendelikten, kreeg mej. Schwartz  in
oktober-november 1961 buitengewoon verlof am een studiereis naar Israel te
kunnen naken met het doel te onderzoeken hoe de verdachten en slachtoffers
in zedenzaken worden verhoord.49

6.2.1  De voarlichtende taak

Gestimuleerd door het - tijdens de orianteringsfase - geconstateerde gebrek
aan kennis bij het politiepersoneel op het gebied van het kinderrecht, de
kinderbescherming, de kinderpsychologie en de geestelijke gezondheidszorg
staken de officieren Jeugdzaken veel energie in 'opleiding en vorming'.

48 Me j. Ter Haar (1966) was enkele jaren later in de gelegenheid aan de
School of Police Administration van de State University of Michigan (USA)
onder leiding van prof.dr. James J. Brennan studie te maken van 'The Pre-vention and Control of Delinquency and Crime'. Haar verslag bevatte  een ge-
systematiseerde 'intake-procedure' ten aanzien van jeugdige delinkwenten.Ter Haar wees ercp, dat een dergelijke aanpak ook al (ten dele) bij de kin-derpolitie in Nederland wordt gehanteerd. Anders dan in Amerika bestaat in
Nederland geen speciale opleiding voor het werk van de kinderpolitie. Naar
haar mening was dat een ernstig gemis.

49 Reifen (1958, 1964) beschreef uitvoerig hoe in Israal sedert 1955
voor het verhoor van beneden 14-jarigen speciale deskundigen zijn aange-steld. Deze 'Youth Interrogators' worden benoemd door een kammissie, die
door de minister van Justitie is ingesteld. Hierin hebben zitting een kin-derrechter, een politieman en enkele leden aangewezen door het ministerievan 'Social Welfare' (kinderbescherming) en van Education (onderwijs).

De politie beschikt over een lijst met namen van Youth Interrogators en
verzoekt - na aangifte van een zedenzaak waarbij kinderen zijn betrokken-aan van hen am de betrakken minderjarige(n) te willen horen.

De centrale positie van de Youth Interrogator blijkt met name uit detoestemming, die de rechtbank moet vragen als deze een kind wil horen ter
zitting. Een dergelijk verzoek wordt overigens zelden toegestaan. Vaak kamtdaarvocr in de plaats het kerslag of dB Irrchlinge keklarirg Tin de Ycuth Irtaijgfr.
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Om te beginnen rnaakten zij een inventarisatie van het aandeel 'kinderrecht
en kinderbescherming' in de politieopleidingen.50 Met het 009 daarop zocht

mej. Kleyn kontakt met de direkteur van het Rijks Inst:ituut voor de Oplei-

ding van Hogere Politie Ambtenaren (RIOHPA) te Hilversum. Zoals door haar al

was venacht werd nergens in het kinderrecht en de kinderbescherming onder-

wezen. Deze inventarisatie bleef niet zonder gevolgen. Vanaf 1955 kregen de

officieren Jeugdzaken regelmatig het verzoek hun medewerking te verlenen aan

opleidings- en vormingsaktiviteiten.

50 Voorzover  in de politievakliteratuur aandacht werd besteed aan
kinderrecht en kinderbescherming, was dit overwegend van strafrechtelijke
aard. Op civielrechtelijk terrein lagen de volgende bijdragen:

Knottenbelt (1952) besprak naar aanleiding van de adoptie van een Ehgels
meisje door een Nederlands echtpaar het feit, dat in ons recht de mogelijk-
heid daartoe nog onthreekt. Bij het in huis opnemen van een kind speelt de
politie (mogelijk) een rol in geval van naamsverandering, bij overtreding
van art. 236 Sr.  (verduistering van staat), ter advisering in verband met
een verblijfsvergunning.

Dunnewijk     ( 1953) behandelde   de op 1-6-1953 in werking getreden Pleegkinde-
renwet. Met betrekking tot de politie merkte hij op, dat het tot haar taak
zal behoren am - in de gevallen waarin de politie kennis krijgt van het ver-
blijf van een pleegkind in een gezin of inrichting - Aa--van mededeling te
doen aan de voogdijraad.

Westhof (1953) wijdde eveneens een bespreking van de Pleegkinderenwet. Daar-
bij stond hij in het bijzonder stil bij art.7 van die wet, waarin de voog-
dijraad de mogelijkheid wordt gegeven een onderzoek in een gezin of inrich-
ting in te stellen, als er een redelijk vermoeden bestaat dat daar misstan-
den heersen of dreigen te ontstaan. Voor het bepalen van een dergelijk ver-
moeden zal de politie am ambtelijke inlichtingen kunnen worden gevraagd.

Van Dongen (1954) ging in op de procedure van wettiging via de Hoge Raad.
Hij achtte kennis daarvan voor de politie van belang, aangezien - in geval
van   naamsverandering   -   haar am inlichtingen zal worden gevraagd.

Van der Laan (1955) wijdde een bespreking aan het wetsontwerp inzake adop-

tie. Historie, buitenlandse opvattingen, voor- en nadelen van adoptie pas-
seerden de revue.

Westhof (1956) behandelde de in werking getreden Adqptiewet. Hij besprak de
historie en inhoud van de desbetreffende bepalingen.

Knol (1957) gaf - na een korte historische inleiding - een globaal overzicht
van het civiele en jeugdstrafrecht, deels met een internationale vergelij-
king.

De Haan (1958) deed uitvoerig verslag van de politiebemoeienis met een von-
deling, wiens afstamming was verduisterd.
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Weldra werden de officieren Jeugdzaken aan de primaire opleidingsscholen van
de rijkspolitie (adspirant-wachtmeesters) als gastdocente benoemi, aanvanke-
lijk  voor 4 later  ruirn  20  uur. 51 Zij ontwikkelden  in  de  loap der jaren  een
evenwichtig lesprogramma, waarin de hoofdzaken     van het kinderrecht     en     de
kinderbescherming werden behandeld. Ook besteedden zij veel aandacht aan het
verhoor van minderjarigen en de problematiek van rapportage en verwijzing.
Overigens  zou  het  tot  1965 duren voordat  mej.  S.  van  Kamp als stafdocente
aan een rijkspolitieschool werd verbonden. Dit opende de mogelijkheid reeds
tijdens de primaire opleiding van het rijkspolitiepersoneel aandacht te be-
steden aan de behandeling van jeugdzaken. Daarmee ontstond de opmerkelijke
situatie, dat het lager opgeleide politiepersoneel vollediger geinformeerd
werd  antrent de aanpak van jeugdzaken dan aanstaande politie-of:ficieren. 52

Regelmatig werkten de officieren Jeugdzaken mee aan de vormingskursus
voor   groepscommandanten   op de Kaderschool.    Door   de daar gegeven voorlichting
werd bij de meeste kursist:en belangstelling gewekt voor jeugdproblematiek en
het optreden van de politie daarbij. Voorts kregen de instrukteurs van de
zgn. B-kursus (een voortgezette opleiding) het verzoek an bijzondere aan-
dacht te willen besteden aan ouderlijke macht en voogdij, de kinderbescher-
mingsmaatregelen, het toewijzen en opvorderen van minderjarigen, de organen

en instellingen van kinderbescherming.53

51 Eind 1959 amvatte het cursusonderdeel Jeugdzorg vier lesmiddagen:
Jeugdzorg I : ontwikkelingspsychologie.
Jeugdzorg II : preventieve taak en het 1dnd in het civiele recht.
Jeugdzorg III : het kind in het strafrecht.
Jeugdzorg    IV        :    het   kind   en het zedendelict.

Door een geleidelijke toename van het aantal lesuren ontstond de mogelijk-
heid am - naast de cognitieve kennis van kinderrecht en kinderbescherming-ook aandacht te besteden aan kasuistiek, rollenspel, het bijwonen van eenkinderzitting   en het bezoeken   van een kinderbeschermingstehuis.

52 Met ingang  van   1  naart 1960 kreeg mej. Schwartz  op het RIOHPA  de
gelegenheid am in vijf lessen van twee uur over het kinderpolitiewerk te
spreken. Mej. Kleyn achtte dit volstrekt ontoereikend en was van mening, dataan de officiersopleiding "een vrouwelijke politieofficier of een inspectri-
ce van de kinderpolitie van een grote gemeente, met als vooropleiding Socia-
le Academie en met ruime politie-ervaring, als vaste docente zou moetenworden ingeschakeld." (Kleyn,  1971, blz. 6) .

53
Mej. Majoie ging in 1958 in het gewest Den Bosch deel uitmaken vande   examenkonnissie   voor   het   zogenaamde   B-diploma,     in   het bij zonder   voor   het

vak burgerlijk recht.
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Oak spanden de officieren Jeugdzaken zich in am de belangstelling voor en de
kennis van jeugd(zaken) bij het landgroeppersoneel te vergroten.54 Zij Wis-

ten dit te bereiken door het uitlenen van eenvoudige vakliteratuur, het la-

ten bijwonen van kinderzittingen, het maken van eenvoudige overzichten van

(voornamelijk) civiel kinderrecht, het op groepsbijeenkcmsten bespreken van

specifieke onderwerpen, het bezoeken van kinderbeschermingsinstellingen en

tehuizen, het beleggen van instruktiebijeenkansten. Vooral tijdens deze be-

sprekingen kwam naar voren, dat zich in de dagelijkse politiepraktijk regel-

matig ongewenste situaties voordeden, waarvan de officier Jeugdzaken niet op

de hoogte was of werd gesteld.

Voorts kan nog een reeks van (vooral extern gerichte) voorlichtingsak-
tiviteiten worden vermeld. Veel tijd en energie werd gestoken in het maken

van voorlichtingsmateriaal en het geven van informatie aver het werk van de

officieren Jeugdzaken. Met lezingen voor uiteenlopend gehoor (een enkele

maal  zelfs  op de radio), artikelen in diverse tijdschriften en inleidingen

op kongressen, werd getracht de bemoeienis van de rijkspolitie met jeugdigen

zo veel mogelijk bekendheid te geven.

Herhaaldelijk kregen de officieren Jeugdzaken het verzoek studenten van uni-

versiteiten en sociale academies gedurende enkele weken of maanden in de ge-

legenheid te stellen stage te lopen teneinde het kinderpolitiewerk van bin-

nenuit te leren kennen. Alhoewel de officieren Jeugdzaken zich sterk bewust

waren van de voorlichtende en wervende betekenis van dergelijke stages, we-

zen zij dergelijke verzoeken toch veelal af. Telkens bleek, dat stagebege-

leiding zeer arbeidsintensief was waardoor (noodgedwongen) sammige aktivi-

teiten op het terrein van politiale jeugdzorg bleven liggen. Na in de jaren

1960-1967 een wat wisselvallig beleid te hebben gevoerd, namen zij in 1968

het besluit geen externe stagiaires meer te zullen acceptel:en.

54 De toegencmen bemoeiingen met jeugdigen maakten de politie tot een
ormisbare schakel in de kinderbescherming. Voor Kleyn (1955) was dit aanlei-
ding - naast kennis van het kinderrecht - vooral oak aan te dringen op een
juiste grondhouding bij politiemensen. Zij definieerde in navolging van
Lignac de rol van de politie ten aanzien van jeugdigen als 'eerste hulp bij
morele ongelukken'. Om die reden achtte mej. Kleyn met name de relatie tus-
sen politie en geestelijke gezondheidszorg van belang.

Assink (1961) deelde de inzichten  van mej. Kleyn en bepleitte  een goed  kon-
tact van de politie met de jeugd. Als lichtend voorbeeld maakte het Korps-
blad Rijkspolitie (red. 1961) melding van een wachtmeester, die deelnam aan
zomerkampen voor schippersjeugd in de bossen bij Hat:tem; prezen Zelle (1965)
en Peterink) (1969) de landgroep Dalfsen voor het jarenlang organiseren van
een jeugdvoetbaltournooi en uitte Del:ksen (1969) zijn grote waardering voor
de open dag, die het districtsbureau Assen had gehouden voor de jeugd.
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6.2.2 De adviserende taak

Een   taakonderdeel, dat evenzeer de aandacht   van de officieren Jeugdzaken   op-
eiste, betrof het geven van adviezen en het opstellen van richtlijnen over
uiteenlopende aspekten van politiale jeugdzorg. Daarbij ging het vaak am on-
derwerpen, die niet alleen de rijkspolitie maar oak just:itie en de kinderbe-

scherming betroffen. Een goed voorbeeld vormt de rapportage door de politie

over en naar aanleiding van situaties, waarbij minderjarigen waren betrok-

ken. Mej. Kleyn had daartoe in de loop van 1952 een model-rapport ingevoerd,

dat - naar de mening van haar kollega's - niet geheel voldeed. Me j. Majoie

en mej. Schwartz schreven najaar 1954 een konsept-nota over vorm en inhoud

van rapportage in jeugdzaken. Deze notitie werd voorjaar 1955 in eigen kring

besproken. Voorgesteld werd dat de rapportage zoveel mogelijk een objektieve

weergave van feitelijke gegevens zou bevatten, zonder subjektieve inkleuring

door de rapporteur.

Met betrekking tot jeugdig delikt-gedrag was er een duidelijke voorkeur
am de officier van justitie daarover bij rapport te informeren, vooral waar

het geringe strafbare feiten door first-offenders betrof. Een dergelijk rap-

port kon desgewenst - na overleg met de betrokken officier - in de vorm van

een proces-verbaal worden opgemaakt.     Om   de   uniformiteit te bevorderen diende

het voorblad van elk rapport te bestaan uit een opsamming van de vaste gege-

vens, zoals de personalia van de minderjarige en diens ouders of verzorgers,
de    aanleiding   tot het rapport, de naam    van de rapporteur    etc.     Ook de inhoud
zou aan de hand van nog nader te bepalen kriteria moeten worden gestniktu-
reerd. Verschil in inzicht over aard en omvang van de inhoud had tot gevolg,
dat pas eind 1957 overeensteming werd bereikt en kon worden besloten met
het nieuwe rapportage-model enige tijd in elk district ervaring op te doen.
Voorjaar 1959 bleek echter, dat - ondanks enige aanpassingsmoeilijkheden-

de nieuwe werkwijze in de praktijk sped beviel.

De vraag, of naar aanleiding van door minderjarigen gepleegde strafbare

feiten proces-verbaal dan wel rapport moest worden opgemaakt, gaf aanleiding
tot verschil van inzicht met het openbaar ministerie. Tot de kamst van de

officieren Jeugdzaken waren de officieren van justitie gewend geweest, dat
elk  delikt  - hoe gering  ook  - werd geverbalisee]xi. Mej. Kleyn huldigde ech-
ter de opvatting, dat in een aantal gevallen met rapportage zou kunnen wor-

den volstaan. Zij baseerde deze visie op haar kinderpolitieverleden en werd

daarin bijgevallen door de andere gewestdeskundigen.
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Uit vrees dat de minister van Justitie met een richtlijn zau komen - waarmee

de oude situatie kon terugkeren - richtten mej. Majoie en mej. Schwartz zich

medio 1956 tot de procureurs-generaal in Den Bosch en Airsterdam. Er werd op

gewezen, dat het rapport een zinnig informatiemiddel was naast of in plaats

van het proces-verbaal. Zij deden het voorstel an ten aanzien van beneden

12-jarige verdachten in beginsel te volstaan met rapportage aan het openbaar

ministerie, teneinde in voorkamende gevallen een kinderbeschermingsmatrege 1

te kunnen treffen. Met betrekking tot de verdachten van 12 jaar of ouder zou

(behoudens nader overleg) steeds door de politie proces-verbaal worden opge-

maakt en ingezonden naar het parket.55

Tot verrassing van de officieren Jeugdzaken venscheen echter op 15-9-56

onverwacht een circulaire van de minister van Justitie aan de procureurs-

generaal, die aangaf, dat alleen ten aanzien van beneden 12-jarige verdach-

ten rapport kon worden opgemaakt. Vrijwel direkt bleek dat de meningen ook

binnen het openbaar ministerie hierover sterk uiteenliepen. Zo stelde men in

het arrondissement Den Bosch pogingen in het werk tot een meer genuanceerd

beleid te kanen, terwijl in het gewest Groningen het opmaken van een rapport

tegen de (ook boven 11-jarige) strafrechtelijke minderjarigen al zondermeer

werd toegestaan. De kwestie bleek vooral samen te hangen met administratief-

technische bezwaren op het parket bij de verwerking van rapporten in plaats

van processen-verbaal. Gaandeweg werden ec:hter door het openbaar ministerie

de desbetreffende richtlijnen in overeenstemming gebracht met een inmiddels

gegroeide praktijk van een meer gedifferentieerd verbaliseringsbeleid.

55 Van Ljsendoorn (1953) reageerde als lid van het openhaar ministerie

op een artikel van Wiersma  (APB 1952,  blz. 450), waarin deze onder verwij-
zing naar de ministeridle circulaire van 29 juni 1934 er voor pleitte, dat

de politie ervan zou kunnen af zien proces-verbaal op te maken in die geval-
len waarin het openbaar ministerie gewoonlijk een civielredhtelijke afdoe-
ning   initieert. Van IJsendoorn   trok de bevoegdheid  van de politie daartoe   in
twijfel. Hij meende, dat deze zich beter bezig zou kunnen hauden met de bes-

te wijze van verhoor dan met de beslissing tot verhoor. Zijns inziens gaven
groeps- en postcammandanten bij de rijkspolitie er blijk van goed een kin-
derverhoor te kunnen houden dariwel te leiden. Schrijver haastte zich evenwel

te zeggen, dat hij overigens geen afbreuk wilde doen aan het belang van spe-
cialisatie.

In een reaktie op IJsendoorn stelde Wiersma  (APB  1953,  blz.  33),  dat
zij het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie niet ter diskussie had
willen stellen. Integendeel, zij roemde de goede samerwerking tussen politie
en  justitie in Amsterdam, waar informele politiepraktijken (zoals de jeugd-

brigade) door het openbaar ministerie werden gesanktioneerd.
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De bemoeienis met jeugdige delinkwenten was voar de officieren Jeugdzaken

(zowel in theoretisch als praktisch cpzicht) een bron van aanhaudende zorg.
Het najaar 1955 bij de TWeede Kamer ingediende wetsontwerp tot herziening
van het kinder'straf (proces) recht riep onder andere de vraag   op   hoe   in   de
toekanst de politi6le aanpak van beneden 12-jarige daders zou moeten zijn.
Diende voortaan aan de raad voor de kinderbescherming dan wel aan het open-
baar ministerie te worden gerapporteerd en in hoeverre was met het oog op de
rapportage in jeugdstrafzaken een wettelijke grondslag (door wijziging van
art. 152 wetboek van strafvordering) wenselijk? Besloten werd de vragen op
schrift te stellen en toe te zenden aan de vaste Kamerkammissie van Politie
en Justitie.56

Nadat het wetsontwerp in 1961 was aangenanen richtte de aandacht zich

op de mogelijke tenuitvoerlegging van de (nieuw voorgestelde) arreststraf op
het politiebureau. Gelet op ervaringen, opgedaan in Ehgeland met de (ver-

57

gelijkbare) 'attendance',  had mej. Schwartz  hierover  een oridnterend gesprek
met de distriktscammandanten. Men voorzag problemen mede, amdat veel groeps-
conmiandanten van mening waren, dat vrijwel geen enkel groepsburo daarvoor
een geschikte ruilnte     had.      De     in het parlement hooggespannen verwachtingen
ten aanzien van deze nieuwe sanktie werden na de invoering van het herziene

kinderstraf(proc:es)recht in 1965 dan ook danig getemperd, toen bleek dat de
kinderrechters nauwelijks over executiemogelijkheden konden beschikken.

56
Bij de bespreking van het rapport Overwater toonde Westhof (1952)

zich een warm voorstander van het beginsel 'geen straf zonder toerekenbareschuld' en van de voorgestelde minimumleeftijd van 12 jaar waar beneden de
strafvervolging niet meer mogelijk zou zijn. Vraagtekens plaatste hij even-
wel bij het oordeel van de kammissie, dat de politie ten aanzien van beneden
12-jarigen ook geen opsporingsbevoegdheid zou moeten hebben. Naar de meningvan Westhof was een dergelijke regeling zeer ongewenst en wreekte zich in
dit voorstel de afwezigheid van een politievertegenwoordiger in de kammissieOverwater.

57
Nog ruim voordat het nieuwe kinderstrafrecht door het parlement was

vastgesteld, zette Westhof (1959) al vraagtekens bij de feitelijke betekenisvan de arreststraf. Hij wees op teleurstellende resultaten in Duitsland en
achtte het een uiterst ongelukkige gedachte am de arreststraf eventueel opeen politiebureau ten uitvoer te leggen. Hudig (1961) sloot zich bij deze
kritiek aan: een straf, die niet executabel is, heeft geen enkele zin.

Van Wijngaarden liet zich in gelijke, negatieve zin uit over de arreststraf.Dit onder verwijzing naar een citaat uit het rapport van de kammissie Over-water: "Voorlopige onderbrenging van minderjarigen in politiebureau's moet
volstrekt worden afgekeurd, behoudens voor zeer korte tijd, nodig voor het
eerste onderzoek. Het doorsnee politiebureau is een der ergste bronnen vankinderbederf, waartegen   de    j eugd afdoende moet worden beschermd."
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In de dagelijkse praktijk van de jeugdstrafrechtspleging stuitten de offi-

cieren Jeugcizaken op enkele oriwenselijke situaties, zoals het transport en

de bewaking van (strafrechtelijk) minderjarigen ter voorgeleiding aan de of-
ficier van justitie danwel in verband met persoonlijke verschijning op de

kinderzitting. Zowel de gebruikte voertuigen als het personeel van de par-

ketgroep achtte men daartoe minder geschikt. Mej. Kleyn pleitte voor de aan-

stelling van een wat oudere vrouwelijke heambte bij de parketgroep als een

transportbegeleidster van minderjarigen. Deze zou dan tevens tijdens de kin-

der(straf) zittingen enig toezicht kunnen houden  in de wachtruimte.   Om  dit

voorstel kracht bij te zetten werd in enkele gewesten van de rijkspolitie

nagegaan hoe het transport van kinderen was geregeld en waar zij vervolgens

op de rechtbanken (tijdelijk) werden ondergehracht. De resultat:en waren be-

schamend en gaven aanleiding kontakt te zoeken met het qpenbaar ministerie.

Zo  wendde mej. Kleyn  zich  met  name  tot  de  hoofd-officieren van justitie  in

Den Haag en Rotterdam. Haar verzoek am aan deze situatie aandacht te willen

besteden en zo mogelijk riaarin verbetering te lorengen had resultaat. Begin

1960 werd aangekondigd dat (verbouwings)maatregelen zouden worden getroffen.

Oak het voorstel am een vrouwelijke wachtmeester op de parketgroep te benoe-

men kreeg de instemming van het openbaar ministerie en de algemeen inspec-

teur van het korps rijkspolitie.

Voor de officieren Jeugdzaken was sams ook een bemiddelende rol weggelegd,

zoals o.a. bleek bij de kwestie van de politieberisping. Begin 1957 hoorden

zij,  dat de groepscommandanten ontstend waren  over de opdracht van het  open-

baar ministerie an minderjarigen, die bij verstek door de kantonrechter voor

een overtreding waren veroordeeld, nogmaals (officieel) te berispen. Bij na-

vraag bleek, dat een dergelijk verzoek in eerste instantie aan de 1:urgemees-

ters was gericht, die vervolgens hun groepscammandanten met deze taak hadden

belast. In een daaropvolgende briefwisseling wisten de officieren Jeugdzaken

deze kwestie in goede banen te leiden.

Een ander aandachtspunt betrof de afwezigheid van zogenaam:ie konfrontatie-

spiegels op de groepsburo's. Hierdoor was een 'indirekte' konfrontatie tus-

sen de dader en het (jeugdige) slachtoffer nauwelijks Inogelijk. De officie-

ren Jeugdzaken waren sterk voorstandster van een dergelijke voorziening. De

aanschafkasten (f. 12,50 per stuk) waren voor het ministerie van Justitie

aanleiding negatief te reageren. Verontwaardigd wendden de officieren Jeugd-

zaken zich tot de vergadering van procureurs-generaal, die besliste dat in

nieuw te bouwen groepsburo's deze spiegels zouden moeten worden aangebracht.
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6.2.3 De assist:eraide taak

Van  meet   af aan kreeg de aanpak van zedenzaken veel aandacht. Vooral   de   pro-
blemen, die bij het verhoor van minderjarigen konden rijzen, stonden daarbij
centraal. Alhoewel mej. Kleyn een politieman (niet perse) ongeschikt achtte
voor dit werk, leefde bij haar toch sterk de overtuiging, "dat de vrouw, die
over het algemeen de natuurlijke belangstelling en am%bren intuitie heeft
voor het benaderen van kinderen, steunend op kennis der wetten en een basis-
kennis van ontwikkelingspsychologie, sociologie en gezinssociologie voor dit
deel van de politietaak bij uitstek goed werk kan doen."(Kleyn 1971,  blz.5) .
Het is dan oak niet verwonderlijk, dat het verhoor in zedenzaken de specia-
liteit van de officieren Jeugdzaken werd en het leeuwedeel ging vormen van
de assistenties op de landgroepen.

Eind 1954 waren in het gewest Den Bosch op initiatief van mej. Majoie
richtlijnen voor de behandeling van jeugdzaken geformuleerd. Daarin was o.a.
gesteld, dat elke zedenzaak waarbij een minderjarige als verdachte of als
slachtoffer-getuige was betrokken, rechtstreeks (telefonisch) aan haar zou
moeten worden gemeld. Voorts diende bij zedenzaken zoveel mogelijk in bur-
gerkleding dienst te worden geriaan. Ook werd het noodzakelijk geacht, dat
het verhoor van kinderen in een zo rustig mogelijke amgeving zou plaatsvin-
den. Deze richtlijnen werden voorjaar 1955 in de vergadering van gewestdes-

kundigen voor jeugdzaken besproken en gaven aanleiding tot nadere bezinning
op de behandeling van zedenzaken. Mej. Kleyn deed daarbij het voorstel enke-

le kinderverhoren door me j. Zeelenberg, chef kinderpolitie te Leiden, op een
'wire-recorder' op te laten nemen, met elkaar te bespreken en eventueel als
leermateriaal voor landgroepfunktionarissen te benutten. De reaktie van mej.
Zeelenberg hierop was negatief. Zij zag meer heil in de oprichting van een
werkgroep "waarin gezamelijk zal worden overlegd over alles wat met het ver-

„ 58horen van minderjarigen samenhangt.

Najaar 1955 werd mevr. dr. A.J. De Ieem-Aalbers, die als kinderpsychiater

was verbonden aan een Medisch Opvoed<undig Bureau te Amsterdam, benaderd met

de vraag of zij leiding zou willen geven aan een werkgroep "ter bestudering
van de geestelijk-hygianische aspecten van het onderzoek inzake zedendelic-
ten, waarbij kinderen zijn betrokken".

58 Desalniettemin werden door de officieren Jeugdzaken regelmatig ver-

horen van minderjarigen op de band vastgelegd. In de praktijk bleken derge-
lijke geluidsopnamen erg irstruktief bij de opleiding van pas benoem:ie kol-
lega's en bij de werkbegeleiding van het personeel op de landgroepen.
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Mevr.De Leelrw-Aalbers, die op dit terrein onderzoek ten plattelande had ver-

richt, verklaarde zich graag bereid tot een kontakt met de politie am het

psychiatrisch en politioneel uitgangspunt bij de aanpak van zedenzaken waar-

bij kinderen zijn betrokken tot elkaar te brengen. Men besloot zes bijeen-
kansten te beleggen am aan de hand van konkrete gevallen te spreken over zo-
wel de verhoorsituatie als de aard van de delikben. Gedacht werd hierbij aan

incest, hanoseksualiteit, pedofilie, groepen jeugdigen die zich aan seksueel

onaangepast gedrag schuldig maken, agressieve zedendelikten. De laatste bij-

eenkanst zou in het teken moeten staan van de vraag "hoe verbreiden we het

inzicht over een juiste aanpak inzake het verhoren van kinderen, vooral in

zedenzaken".59
De werkgroep, bestaande uit mevr. dr. A.J. De Leeuw-Aalbers, mej.dr. P.

Rijksen, de vijf gewestdeskundigen voor jeugdzaken en mevr. M. Zeelenberg,
hield in de jaren 1955 en 1956 in het totaal acht bijeenkamsten. Uitvoerig

werd ingegaan op uiteenlopen :le gevallen, die (min of meer) representatief

geacht konden worden voor veel voorkanende zedendelikten, waarbij kinderen

betrokken zijn. Aan de hand van konkrete kasuistiek werd getracht de alge-

mene problematiek op dit gebied ter sprake te brengen, waarbij zowel de vi-

sie van politie en justitie als het geestelijk-hygianisch standpunt tot hun

recht konden kamen. Richtinggevend voor de gedachtenwisseling binnen deze

werkgroep waren een tweetal   door de gewestdeskundigen   voor jeugdzaken gefor-

muleerde vragen:

1.   wat kunnen de gevolgen zijn van een zedendelikt voor kinderen van ver-

schillende leeftijden?

2.        wat  kan het schadelijke  dan wel bevrijdende effekt   zijn  van het horen

van kinderen in zedenzaken?

"Met deze engere vraagstelling als uitgangspunt kwam in alle besprekingen

naar voren de noodzaak an het bredere sociale en psychologische, respektie-

velijk sociologische milieu in de situatie te betrekken am te kunnen kamen

tot een diagnose, welke zou kunnen leiden tot een maatregel, die voor de ge-

hele situatie als zodanig de beste kansen op herstel kan bieden en recidive

tracht te voorkcmen." (red. MBR 1958, blz. 126).

59 Behalve aan het politieverhoor werd oak nadrukkelijk aandacht be-

steed aan de wijze van verhoor door justitie (officier van justitie, rech-
ter-cammissaris, kinderrechter), de aanwezigheid van een officier Jeugdzaken
bij het verhoor van kinderen in een tehuis of pleeggezin, het al dan niet
toelaten van buitenstaanders bij het verhoor van minderjarigen, de bijzon-
dere verhoorsituatie van zwakbegaafde kinderen.



80

Het raFPort van de werkgroep, dat in de locp van 1957 verscheen, werd juni

1958 vrijwel integraal gepubliceerd in het Maandblad voor Berechting en Re-

classering. Aanleiding daartoe vormde een op 19 aktober 1957 te Utrecht ge-
houden gekcmbineerde vergadering van de sektie Kinderrechtspraak van de Ver-
eniging voor Rechtspraak met de sektie Kinderpsychiatrie van de Vereniging
voor Psychiatrie en Neurologie, waar het rapport ter diskussie stand. Het in

het rapport geschetste nadeel, dat voor kinderen kon uitgaan van een verhoor

door niet-deskundige politiefunktionarissen ;l, maakte op de aanwezigen een

grote indruk. Gepleit werd voor voldoende kennis van verhoortechnieken, zo-

wel bij de politie als bij de raad voor de kinderbescherming.
De belangstelling voor het verhoor van minderjarigen (in zedenzaken)

bleef - binnen en buiten de politie - onverflauwd best:aan.61 Naast diverse
publikaties van de officieren Jeugdzaken werd er - mede op hun initiatief -
door de Vereniging van Vrouwelijke Hogere Politieambtenaren  (V.V.H.P.)  over
dit onderwerp in 1965 een speciale vergadering belegd. 62

60
De officieren Jeugdzaken achtten het niet wenselijk, dat het rapportvan de werkgroep aan de landgroepen ter beschikking werd gesteld. Wel zouden

de   hoofdpunten    in   groepsbesprekingen   aan   de orde kunnen kanen.
61 Het Tijdschrift voor Criminologie wijdde in 1959 een speciaal nummer

aan deze problematiek.

Frere (1959) gaf aan, dat het doel van een verhoor tweeledig is: een bruik-
bare getuigenis krijgen en het kind behoeden voor verwarring. an dat te be-
reiken is 'hart en verstand' nodig. Schrijver achtte kennis van psychiatrie,
psychologie en sociologie van meer belang dan de eis, dat de ondervrager een
vrouw    is. "Het kcnit er inderdaad minder    op    aan   wie het verhoor afneeiit    dan
wel hoe het wordt afgenomen." (blz. 123).

Van Krevelen (1959) behandelde vanuit kinderpsychiatrisch gezichtspunt de
rol    van het kind als slachtoffer van volwassenen.     Een    kind   kan    op    twee   ma-
nieren een volwassene ertoe bewegen zich tegenover een minderjarige te mis-
dragen. Het kind dat zijn amgeving afstoot, zoals bij kindermishandeling en
het kind, dat aantrekkingskracht uitoefent, bijvoorbeeld in geval van in-
cest. Aan de hand van konkrete gevallen ging hij uitvoerig in op achtergron-
den en mogelijke verklaringen. De betrokken minderjarigen werden door Van
Krevelen als 'risico-kinderen' gedefinieerd. Schrijver was van mening, dat
veel geinvesteerd zou moeten worden in het verbeteren van de onderlinge re-
laties tussen opvoeder en kind.

62 In een bijdrage aan het Tijdschrift voor Kinderverzorging en Ouder-
voorlichting vroeg Kleyn (1961) - sprekend over de taak van de officieren
Jeugdzaken ten aanzien van zedendelikten - aandacht voor de preventieve wer-
king van een goede voorlichting door ouders aan hun kinderen. Uitvoerig wer-
den de bevindingen van de werkgroep zedenzaken gememoreerd. Ook in het boek-
je 'Ouders, kinderen en politie' (Boan en Kleyn, 1965) kwam de grote invloed
van deze werkgroep op de officieren Jeugdzaken tot uiting.



7   DE Ur1130 FASE (1970-1979): DE AFDFITNG JEIX;DZAKEN

De inspanningen, die de officieren Jeugdzaken zich tijdens de opbouwfase

hadden moeten getroosten am hun plaats en taak binnen het korps rijkspolitie

te bepalen, leken vooral op landgroepniveau effekt te gaan sorteren. Daar

groeide gaandeweg het besef, dat de zorg voor jeugdigen een wezenlijk onder-

deel vormde van de politietaak.

Anders was het gestelde met de formele erkenning, met name op beleids-

niveau. Het streven naar een volwaardige rechtspositie, een funktiebeschrij-

ving en een Jeugdzaken-funktionaris op de Algemene Inspectie hield ook in de

zeventiger jaren de officieren Jeugdzaken nadrukkelijk bezig. Het rekest,

dat eind 1969 hierover aan de minister van Justitie werd gezonden, leidde

tot enkele  besprekingen met de korpsleiding. Centraal daarbij stond de on-

gelijkwaardige rechtspositie van de officieren Jeugdzaken ten opzichte van

hun mannelijke kollega's. In de loop van 1970 deelde de algemeen inspect:eur

mee, dat niet meer dan drie officieren Jeugdzaken konden worden bevorderd

tot dirigerend officier  3e klas (majoor).  Dit met als argumentatie dat de
minister van Justitie in de pas wilde blijven met zijn ambtgenoot van Bin-
nenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het bevorderingsbeleid bij de gemeen-

tepolitie. Bovendien achtte de minister de majoorsrang niet zonder meer ade-

kwaat voor elke officier Jeugdzaken. Wel zou een landelijke ko8rdinator voor

Jeugdzaken als majoor kunnen worden aangesteld. De officieren Jeugdzaken wa-

waren het hier uiteraard allerminst mee eens en drongen er op aan eveneens

te kunnen worden aangesteld als stafofficier Algemene dienst, Recherchezaken

of Verkeerszaken. Naar hun mening was het vooral een kwestie van akseptatie

van vrouwelijke officieren binnen het korps rijkspolitie.63

Najaar 1973 brachten de dames Olthof en Baars het bevorderingsbeleid

wederam bij de korpsleiding ter sprake. De algemeen inspecteur deed de toe-

zegging, dat hij hun rechtspositie opnieuw in het reguliere overleg met de

direktie Politie van het ministerie van Justitie aan de orde zou stellen.

63 Aangezien een definitief standpunt van zowel de minister van Justi-
tie als de korpsleiding op zich liet wachten, spanden de dames Van Beelen,
Van Kanp en Meulendijk najaar 1971 een procedure aan bij de ambtenarenrech-
ter. Direkte aanleiding daartoe vormde het feit, dat zij bij een reeks be-
vorderingen waren gepasseerd. ZEMel in eerste instantie als in hager beroep
werden de eisers echter in het ongelijk gesteld, amdat ze niet aan alle ge-
stelde voorwaarden (o.a. een diplcma van de Nederlandse Politie Academie)
zouden voldoen. Dit ondanks het feit, dat hiervan bij hun aanstelling geen
sprake  was.
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Daarbij merkte hij tevens op, dat - zijns inziens - het bevorderingsbeleid

nauw samenhing met de mate waarin men zicht had op het funktioneren van de
officieren Jeugdzaken, de kwantitatieve ontwikkeling van het werk, alsnede
de plaats van dit specialisme binnen de rijkspolitie. Om die redenen leek

het hem gewenst, dat de officieren Jeugdzaken op korte termijn een konsept-

funktiebeschrijving en een toekamstvisie op de taak en plaats van Jeugdzaken

aan de korpsleiding zouden aanbieden. Deze suggestie was tekenend vaor de

gebrekkige kammunikatie tussen de officieren Jeugdzaken en de korpsleiding.
Bij herhaling werd een konsept-funktiebeschrijving opgesteld en toegezonden
aan de Algemene Inspect:ie.    Tot enig tastbaar resultaat   had dit evenwel nooit
geleid.64

64 Reeds in 1963 werd de not El 'Functiebeschrijving districtsofficier
Jeugdzaken' samengesteld. Desgevraagd formuleen:len de officieren Jeugdzaken
in 1971 opnieuw een konsept-funktiebeschrijving en zonden deze ter goedkeu-
ring aan de korpsleiding.

"Hoofdtaak van de functie
Het (doen) uitvoeren van de politietaak ten aanzien van minderjarigen. De
benadering en behandeling van jeugdzaken en het politiale optreden ten aan-
zien van jeugdigen - uiteraard binnen het raam van de wettelijke voorschrif-ten en mogelijkheden - wordt afgestemi op de eigentijdse in- zichten en op
de werkwijze van de kinderbescherming, de geestelijke volksgezondheid en het
maatschappelijk werk.

Functie-inhoud
1. Algemene werkzaamheden, gericht   op de bestrijding  van de jeugdcrimina-

liteit en jeugdvraagstukken.
2. Werkzaamheden, gericht  op  het doen uitvoeren  van de politietaak:

a. Adviezen.
b. Daadwerkelijke steun.
c. Informatie en voorlichting.

3.   Werkzaamheden gericht op de externe relaties van de rijkspolitie."

De officieren Jeugdzaken stelden zich nadrukkelijk ap het standpunt, dat de
landgroep primair verantwoordelijk was voor de behandeling van jeugdzaken.
De assisterende taak bleef dus in beginsel beperkt tot specifieke situaties.
Zo werd medewerking van een officier Jeugdzaken noodzakelijk geacht bij het
verhoor in zedenzaken en naar aanleiding van ernstig wangedrag door beneden
12-jarigen. In dergelijke gevallen trad zij op als mede-verbalisant. Tevens
vonden de officieren Jeugdzaken hun bemoeienis vereist in geval van verwaar-
lozing, kindermishandeling, wegloopproblematiek en strafzaken tegen jeugdige
verdachten bij wie sprake was van een problematische achtergrond.

Medio 1973 brachten de officieren Jeugdzaken naar voren "dat de taak
van de officier Jeugdzaken steeds meer toegroeit naar die van het beleids-
vlak, zodat het doe-vlak minder aandacht moet kunnen vragen en krijgen".

In augustus 1975 publiceerde de Vereniging van Vrouwelijke Hogere Poli-tieambtenaren een 'Proeve en een algemeen functiebeeld van de chef van een
afdeling kinder- en zedenpolitie c.q. officier Jeugdzaken'.
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Een jaar later gaven de officieren Jeugdzaken in een speciaal daartoe beleg-

de vergadering met de korpsleiding nadrukkelijk uiting aan hun onvrede met

de stagnerende gelijkstelling in rechtspositie. De algemeen inspecteur on-
derschreef bij die gelegenheid de visie (vertolkt in het WOB-rapport) 65, dat

er geen onderscheid zou moeten worden genaakt tussen de mannelijke en vrou-

welijke officieren binnen het korps rijkspolitie. Zolang evenwel door het

ministerie van Justitie nog niet cp het WOB-rapport was gereageerd, diende

de korpsleiding zich te houden aan de bestaande formatiebeschikking. Daar-

binnen werd naar een zo rechtvaardig mogelijk bevorderingsbeleid gestreefd.

Voorjaar 1978 vergaderden de officieren Jeugdzaken opnieuw in aanwezig-
heid van de algemeen inspecteur. Deze sprak er zijn teleurstelling over uit,

dat inzake de positie van de officieren Jeugdzaken binnen het korps rijkspo-

litie kamervragen werden gesteld, krantenartikelen verschenen en de bonden

waren ingeschakeld, zonder dat men zich eerst tot hem had gewend. Gewezen

ward cp de veranderingen die intussen bij de rijkspolitie gaande waren met

de daaraan verbonden problemen. Naar aanleiding van de gestelde kamervragen

gaf   hij een overzicht   van de ontwikkelingen sedert   1969.    Zo kon thans   elke

officier Jeugdzaken de majoorsrang bereiken, een situatie vergelijkbaar met

die bij de gemeentepolitie. Evenals de officieren Jeugdzaken toonde ook de

algemeen inspecteur zich verbaasd aver het tot nu toe uitblijven van een

reaktie op de ingediende konseptfunktiebeschrijving. In dat verband had hij
de minister van Justitie geadviseerd op de betreffende kamervragen te ant-

woorden, dat in 1978 een op  het WOB-rapport gebaseerde funktiebeschrijving

voor de officieren Jeugdzaken alsnog zou worden vastgesteld. Weliswaar stand

in beginsel voor de officieren elke funktie open, maar - door een bijzondere

plaats in te nemen binnen de rijkspolitie-organisatie - hadden de officieren

Jeugdzaken zich enigszins in een uitzonderingspositie gemanoeuvreerd.

65 Medio 1974 verscheen het rapport van de Werkgroep Officieren Bestand

(WB), die van de korpsleiding de opdracht had gekregen "voorstellen te ont-
wikkelen met betrekking tot de gewenste koppeling van rangen aan officiers-
funkties, de loopbaanplanning ten behoeve van de officieren alsmede een
overgangsregeling terzake."  (blz.  1).

Ten aanzien van het officierenbestand bij de rijkspolitie konstateerde
de werkgroep, dat de officieren Jeugdzaken destijds waren aangesteld zonder
de    opleiding    aan de Nederlandse Politie Academie     (NPA) te hebben gevolgd.
"Indien voornoende officieren een vooropleiding hebben genoten, die gelijk-
waardig kan worden geacht aan het NPA-diploma en overigens aan de gestelde
geschiktheids- en bekwaamheidseisen voldoen, moet op hen dezelfde rechtspo-
sitie van toepassing worden verklaard  als voor officieren met NPA-diplana."
(blz. 25).
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Het verzoek om - terwille van een betere kammunikatie - te kunnen beschikken
over een officier Jeugdzaken op de Algenene Inspectie had daarentegen meer
sukses. Reeds  in het 'Voarlopig  Rappart' (1951) suggereerde mej. Kleyn  "een

landelijk deskundige voor jeugdzaken als centraal codrdinatiepunt, die zowel
binnen als buiten het Korps Rijkspolitie taken van organisatorische aard zal
hebben".   In  1961  kwam in verband  met  de  zich  in  snel  tempo  uithreidende  for-
matie van officieren Jeugdzaken de wenselijkheid ervan opnieuw naar voren. 66

Intussen bleven de officieren Jeugdzaken aandringen op een landelijk koardi-

nator Jeugdzaken. Medio 1970 schaarde de korpsleiding zich achter dit ver-

zoek en vond overleg plaats over aard en inhoud van de funktie. De voorge-
stelde funktiebeschrijving zag de algemeen inspecteur graag uitgebreid met
o.a. de werving, begeleiding en inzet van vrouwelijke wachtmeesters op de
landgroepen. 67 Ondanks overeenstenwning bleek formalisering op moeilijkheden
te stuiten: binnen de Algemene Inspectie was er geen ruimte voor een aparte

afdeling Jeugdzaken. De realisatie werd derhalve op de lange baan geschoven.
Eind 1974 maakten de officieren opnieuw hierover   hun ergernis kenbaar.

Naar hun mening werd de betekenis van jeugdzaken binnen de politie-organisa-
tie nog steeds onderschat. Dit gold met name voor de Algemene Inspectie,
waar door onbekendheid met de werksoort nauwelijks initiatieven werden geno-
men in de richting van jeugdzaken. Formeel ressorteerde jeugdzaken onder de

afdeling toezicht Algemene diensten. Feitelijk werden de belangen waargeno-

men door mevr. Baars (aud-officier Jeugdzaken), sedert 1-9-71 werkzaam op de

afdeling personeelszaken    van de Algemene Inspectie.     Ad hoc behartigde    aan

van de officieren Jeugdzaken beleidskwesties op landelijk nivo.

66 Het liefst zagen de officieren Jeugdzaken een dergelijke funktie ge-
situeerd bij de direktie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie.
Hiertegen maakte de korpsleiding bezwaar, aangezien ook andere specialisa-
ties binnen de rijkspolitie hun top in de Algemene Inspectie hadden.

"In de verdere ontwikkeling past tenslotte een landelijk hoofdofficier
voor Jeugdzaken bij de staf van de Algemeen Inspecteur. Zij zal in overlegmet lan het beleid moeten vaststellen, coardinerend moeten optreden, richt-
lijnen moeten geven voor o.a. aciministratie en document:atie van jeugdzaken
en steun en advies moeten geven daar waar deze gevraagd worrit. Ook kan zij
nieuwe impulsen geven, initiatieven ontwikkelen en wanneer een goede docu-

mentatie is opgezet wellicht enig researchwerk doen opdat zo doelmatig moge-
lijk kan worden gewerkt." (Kleyn 1971, blz. 7).

67 In de loop van 1971 werd door de Algemene Inspectie een onderzoek
ingesteld naar de nlogelijkheid cm vrouwelijk politiepersoneel bij de land-
groepen te plaatsen. De uitkcmsten waren oven,egend positief. Het ministerie
van Just:itie reageerde echter in eerste instantie aarzelend op een dergelijkvoorstel van de korpsleiding, maar ging uiteindelijk toch akkoord.

Begin 1973 meldden zich 134 vrouwelijke kandidaten. Daarvan werden - na
een selektie - uiteindelijk 10 adspiranten op de opleidingsschool geplaatst.
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Deze benadering was onbevredigend en weinig motiverend. 68 Om hierin verbete-

ring te brengen werd opnieuw voorgesteld een koordinerend officier Jeugdza-

ken op de Algemene Inspectie aan te stellen. Deze zou een centrale rol kun-

nen vervullen, zawel ten aanzien van werving, selektie en opleiding, als met

betrekking tot administratie en dokumentatie, het opstellen van jaarversla-

gen en het deelnemen aan landelijke kammissies cp het terrein van de jeugd-
welzijnszorg. Na veel ambtelijk overleg volgde tenslotte per 1-1-76 de aan-

wijzing van mevr. S. van Kamp tot hoofd bureau Jeugdzaken, ressorterend on-

der de afdeling toezicht Justitiale diensten   van  de Algemene Inspectie.    Voor

deze benoeming was bijna 25 jaar geijverd.
69

Naast alle rechtspositionele strijd waren de officieren Jeugdzaken ook bij

voortduring bezig hun werk binnen en buiten de rijkspolitie zoveel mogelijk

bekendheid te geven. Ze grepen de mogelijkheid aan am in het RP-Magazine

(een vernieuwde uitgave van het Korpsblad Rijkspolitie) maandelijks een ko-

1cm over jeugdzaken op te nemen, verzochten de auteurs van 'Kinderrecht voor

de maatschappelijk werker' en 'Inleiding in het kinderrecht en de kinderbe-

scherming' informatie op te willen nemen over de afdeling Jeugdzaken bij het

korps rijkspolitie en reageerden in woord en geschrift op relevante publika-

ties op het terrein van jeugdzaken. Kanttekeningen werden geplaatst bij de

nota    "Jeugdbescherming en just:itie", een overheidsnotitie waarin   met   geen

woord werd gerept over de bemoeienis van de politie met jeugdigen, alsmede

haar plaats in het geheel van de (justitiale) kinderbescherming. Veel posi-
tiever stond men tegenover het rapport 'Jeugdkeschermingsrecht' en de daarin
vervatte voorstellen. Uitgesproken kritisch waren de officieren Jeugdzaken70

over de studie van Andriessen (1976) 'Kijken bij de Kinderpolitie'.

68 Teneinde voldoende voeling te hauden met de problematiek van jeugd-

zaken bleef mevr. Baars de landelijke werkvergaderingen bijwonen.

69   Om   gezondheidsredenen   kon   mevr.    Van   Kanp deze funktie   maar   ten   dele
vervullen. Eind 1979 kreeg zij ondersteuning van mevr.P. de Rijke, voormalig
assistente Jeugdzaken in het distrikt Breda (eerste vrouwelijke opperwacht-
meester, adjudant en 'vakofficier' Jeugdzaken bij het ]corps rijkspolitie).-
Voorjaar 1981 werd mevr. Van Kartp cpgevolgd door de heer H.G. van Gangelen,
die najaar 1984 deze taak overdroeg aan mevr.drs. O.M.H. Knoet-Vrehen.

70 Voarjaar 1971 publiceerde het Algeneen Politieblad het interimadvies
van de kammissie Wiarda inzake de meerderjarigheidsgrens. Een jaar later be-
sprak T'er Haar (1972) in het Tijdschrift voor de Politie het in septeker
1971 verschenen rapport van de kcmmissie Wiarda. Na de uitgangspunten voor
vernieuwing van het kinderbeschermingsrecht te hebben weergegeven werd stil-
gestaan bij de politiale relevantie van de beoogde voorstellen.
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Een heel bijzondere gelegenheid am de aandacht op de politiale jeugdzorg te

vestigen bood de viering van het 25-jarig Jeugdzaken-jubileum. Een uitspraak
van de korpsleiding, dat een (mogelijke) onderwaardering van de funktie van

'officier Jeugdzaken' wellicht verband hield met een onvoldoende zicht op de

preventieve el maatschappelijke betekenis ervan, prikkelde tot aktiviteit.
EAn van de manieren cm in deze beeldvorming verandering te brengen bestond
uit het organiseren    van    een     symposium    over jeugdzaken    en    het    aan    dit    werk
inherente spanningsveld van rechtsordehandhaving versus hulpverlening.

Cp 6 mei 1976 namen vele honderclen genodigden te Apeldoorn deel aan de

studiedag 'Hermandad op welzijnspad'. Cp de kernvraag van deze bijeenkamst:
"Wat is de plaats van de politie in het welzijnswerk of wat zou die moeten

71zijn?", werd uiteenlopend gereageerd.
De heer W.M. Rehorst, algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie,

stelde zich op het standpunt, dat - ingevolge artikel 28 Politiewet - hand-

having   van de rechtsorde   ook   een   vorm van hulpverlening   was. Hij amschreef
de politietaak als het bieden van veiligheid en bescherming aan de 111:rger,
kortan het bevorderen van diens welzijn. Dit alles overeenkanstig de gelden-
de     rechtsorde    en in ondergeschiktheid    aan het bevoegde gezag. Veranderende
maatschappelijke inzichten zouden alleen dan in de dagelijkse politieprak-
tijk mogen doorklinken, als deze door de rechterlijke macht waren aanvaard.
(Onmiskenbaar werd daarbij gedoeld op de jurisprudentie inzake artikel 280
Sr.)  De algemeen inspecteur toonde  zich  een fel tegenstander  van  de  idee de
rechtsordehandhavende kamponent uit de politietaak los te weken ten gunste

van de hulpverlenende funktie. Het voorbeeld van de Haagse rayonagent was
hem een doorn in het oog.

71 In een interview wees mevr. Vollebregt, stafofficier Jeugdzaken in
het dist:rikt Dordrecht, erop dat de politie tot het eerste echelon van de
hulpverlening gerekend moet worden. "Vooral op het platteland is de politievaak de eerste instantie, die gewaarschuW wordt als er misstanden zijn in
gezinnen.    ( . . . . ) Wij behoeven het probleem  niet  zelf  op te lossen,  maar  we
moeten wel op deskundige wijze kunnen verwijzen naar hulpverleners die daar-
voor  in de regio werkzaam  zijn." (red. RP-Magazine, april  1976,   blz.   10) .

Dat binnen het korps rijkspolitie waardering bestond vaor het niet af-
latende enthousiasme waarmee vele officieren Jeugdzaken het belang van de
welzijnsfunktie binnen de politietaak hadden uitgedragen bleek tijdens het
jubileum onomwonden. Namens het Representatiefonds Of f icierenkorps Rijkspo-
litie bood de heer W. F.K.J.F. Frackers een bedrag onder couvert aan, dat zou
moeten dienen cm een begin te maken met een onderzoek naar sociale inter-
ventie-aspekten op de landgroepen (Vollebregt 1976, blz. 305). Het voorge-
ncmen onderzoek 'sociale interventie' werd cm uiteenlopende redenen ec:hter
nooit uitgevoerd. Uiteindelijk bleek het geld te zijn besteed aan een nieuwe
voorlichtingsfolder over jeugdzaken.
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Mevr. Olthof greep (als oudste stafofficier Jeugdzaken) deze gelegenheid aan

de aanwezige autoriteiten een groot aantal kritische punten voor te leggen:

"Als ik in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk van 5 december 1959 een

artikel lees van de hand van mevr. L.J.M. Kleyn over 'de ontwikkeling en de

opbouw van het kader vrouwelijke officieren voor Jeugd zaken bij het Korps
Rijkspolitie; hun werkwijze en hun taak' dan kan men stellen dat dit artikel

- afgezien van enkele wijzigingen - (ik zou ondermeer het vrouwelijke graag
willen weglaten) oak nu nog in praktisch elk opzicht in deze tijd gelxuikt
kan warden. De nadruk werd er vooral gelegd op de preventieve kant van oils
werk.    Wat    is er sindsdien veranderd? Helaas   moet ik zeggen   niet   veel.      (... )

Evenals de kinderrechter, de kinderofficier, de kinderarts, de kinder-

psychiater is de kinderpolitie en jeugdzaken iets dat in veler ogen van on-

dergeschikt belang is. Het moet er noodgedwongen wel zijn maar daarmee houdt

het cp. Men vergeet dat er bij het grootste gedeelte van onze criminelen

(dit is een naar -woord en ik zou liever willen zeggen: 'door or:gelukkigc
cmstandigheden gestruikelden')   in hun jeugd  iets  fout is gegaan  en  dat  daar
niet de juiste opvang, verwijzing en begeleiding heeft plaatsgehad.    ( . . . )

Bij de werving van politie-ambtenaren zawel voor de politie-academie

als voor de opleidingsscholen wordt wel enige aandacht geschonken aan het

feit of betrokkene al of niet sociale belangstelling heeft. Maar hoeveel72

tijd wordt er bij de opleiding besteed aan maatschapijvraagstukken, aan snel
veranderende ontwikkelingen  in deze maatschapij, aan achtergronden van  cri-
mineel gedrag, aan verhoortechniek speciaal ten aanzien van minderjarigen.

Ik mag wel opmerken dat we erg gelukkig zijn met de kinderpolitiecursus aan

de   Rechercheschool te Zutfen. Voorwaar een enonne    stap    in de goede richting.
Als ik aan een klas jorge wachtmeesters vraag wie er bij de politie is geko-
men cmdat jeugdzaken hem aantrekt, kijken ze me aan of ik niet helemaal bij

mijn verstand ben. Misschien hebben ze wel gelijk. En toch merk ik vaak dat

er bij deze jonge mensen grote belangst:elling is voor gedragswetenschappen,

voor achtergronden en voor sociale problemen in het algemeen."  (Red. RP-

Magazine, aug. 1976) .

72 In interviews werd er zawel door Schwartz (Aartsma, 1972) als Kleyn
(Aartsma, 1976) op gewezen, dat (mannelijke) politie-officieren nauwelijks
op de hoogte zijn met jeugdzakenproblematiek. Op de Nederlandse Politie Aca-
demie zou - naar hun mening - tijdens de opleiding nadrukkelijk aandacht
moeten worden best:eed aan het kinderpolitiewerk.
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Beleidsmatig ging de aandadht van de officieren Jeugdzaken in de zeventiger
jaren vooral uit naar kindermishandeling, kinderstrafrecht, wegloopgedrag en
zedenzaken. Daarnaast bleven zij ernaar streven de administratie van jeugd-
zaken in goede banen te leiden.

Voorjaar 1972 zocht mej. Baars op verzoek van de distriktsaxmandant

Utrecht kontakt met dr. A.J. Koers, vertrouwert rts tegen kindermishandeling
in het ressort Ainsterdam. Aanleiding daartoe vormde de konstatering, dat een
recent verschenen brochure van de vereniging tegen kindermishandeling was

toegezonden aan allerlei instanties, met uitzondering van de rijkspolitie.

Dr.Koers, die zich uitvoerig over de bemoeienis van de (rijks)politie met

gevallen van kindermishandeling liet informeren, bracht naar voren, dat de
funktie van vertrouwensarts nog in ontwikkeling was. Getracht werd in Neder-

land zodanige voorzieningen te realiseren, dat vroegtijdig aan sladhtoffers

van kindermishandeling hulp zou kunnen worden geboden. Van dit gesprek deed
73mevr. Baars verslag in het werkaverleg officieren Jeugdzaken.

In verband met diverse perspublikaties bespraken de officieren Jeugdza-

ken najaar 1975 de samenwerking met vertrouwensartsen. De ervaringen bleken

per dist:rikt te verschillen. In de dagelijkse praktijk namen de samenwerking

en het overleg af naarmate een distrikt geografisch verder verwijderd was
van de regiohoofdplaatsen (Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam) waar de
vertrouwensartsen waren gevestigd. Bovendien bleek het herhaaldelijk voor te

kcmen, dat een melding van kindermishandeling naar de politie werd terugge-
speeld als de vertrouwensarts er geen greep op kon krijgen. Met het oog op
een zo juist mogelijk inzicht in aard en amvang van de problematiek werd af-
gesproken, dat alle meldingen van kindermishandeling - ook wanneer zonder de

inschakeling van een vertrouwensarts een oplossing was gevonden - aan het
74

buro vertrouwensarts zouden worden doorgegeven.

73 Medio 1972 verscheen in het Algemeen Politieblad een voorlichtings-

artikel ter gelegenheid van de aanstelling per 1-1-1972 van vier vertrou-
wensartsen tegen kindermishandeling in Amsterdam, Arnhem, Groningen en Rot-
terdam. Gewezen werd op mogelijkheden overleg te plegen of advies te vragen
aan het buro vertrouwensarts  (Sint en Doek 1972) .

74 Volgens Peen, Van Den Ehde en D'Anjou (1977) waren in 1974 de mel-
dingen aan vertrouwensartsen voor 23% afkcmstig van het maatschappelijk
werk, de kinderbescherming of de politie.

"Politioneel gezien is er -als het vrij vage klachten betreft- heel moeilijk
bewijsmateriaal te verkrijgen. Preventief werken, zodanig dat er bij het
eerste noodsignaal al een begin net hulp aan het slachtoffer en het gezin
waaruit hij kant kan warden gemaakt is er meestal niet bij, vooral niet als
de ouders hier afwij zend tegenover staan. Het maken van een proces-verbaal
is in deze gevallen dan ook onontkocinbaar." ((Van Kamp en I.enssen, 1977).
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Zowel ter bestudering van het opsporings- en vervolgingsbeleid als de regi-

stratie van kinderstrafzaken werd in 1975 de Carmissie Kinderstrafzaken in-

gesteld (cie Delescen).75 Naast officieren van justitie en kinderrechters

maakten ook vertegenwoordigers van raden voor de kinderbescherming en van de

politie deel uit van deze kammissie. Namens de rijkspolitie had mevr. Baars

zitting. De kmanissie kreeg de opdracht onderzoek   te   doen naar bestaande   cq

wenselijke over'legsituaties tijdens het kinderstrafproces. T'evens zouden er

kriteria moeten worden ontwikkeld met betrekking tot het verbaliserings- en

vervolgingsbeleid.76 Met name werd gepleit voor registratie bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek van alle kinderstrafzaken (met uitzondering van de

zgn.  bagatelzaken). Dit ongeacht de afdoeningsbeslissing van politie of jus-

titie. Een aangepaste verifikatie- en informatiestaat zou als het meldings-

formulier voor zowel het openbaar mini.sterie als het CBS kunnen dienen. Al-

hoewel de officieren Jeugdzaken van mening waren, dat naast een beter in-

zicht in de aarri en anvang van de jeugdkriminaliteit, meer uniformiteit in

het opsporings- en vervolgingsbeleid diende te worden nagestreefd, tekenden

zij toch nadrukkelijk bezwaar aan tegen de voorgestelde aanpak. Bij voorkeur

zou het enquetesysteem bij alle raden voor de kinderbescherming moeten wor-

den ingevoerd, daarmee zowel de registratie- als de voorlichtingsfunktie am-
vattend.

75) Het rapport van de cammissie verscheen in 1979, maar werd niet voor
publikatie vrijgegeven. Beulen (1982) meende evenwel in de geest van de Wet
Openbaarheid Bestuur te handelen door dit rapport toch publiekelijk te be-
spreken. Zijn eindoordeel was, "dat het rapport Delescen niet de grote opr
wenteling heeft gebracht, die er misschien door sammigen van verwacht werd,
temeer daar het niet iets toevoegt aan de bestaande praktijk, dat echt als
nieuw te classificeren is. Het is meer een beschrijving van hetgeen toch al
in de praktijk gebeurt, waarbij hier en daar diezelfde praktijk wordt bijge-
schaafd. Wellicht dat de commissie, gezien tegen de achtergrond waartegen
zij is ingesteld, namelijk streven naar eenheid, oak niet meer gepretendeerd
heeft." (blz. 127).

76 Deze opdracht paste geheel in de toegencmen aandacht voor het feno-
neem 'selektiviteit' in de (kinder)strafrechtspleging.

Van De Pol (1972) konstateerde, onder verwijzing naar Jongmans's oratie
over 'Ongelijke kansen in de rechtsgang'  (1972) : "Formeel gezien beschikt de
politie niet of nauwelijks over spelingsbevoegdheden. De praktijk is hiermee
in sterke tegenspraak. Wellicht is er onder de justitiale instanties geen
instelling aan te wijzen die de facto over een zo grote discretionaire be-
voegdheid beschikt als juist de politie.De vrijheid, die zij zich (gedwongen
door gebrek aan mankracht en op grond van eigen oordeel over de relevantie
van de aangegeven delikten) heeft toegeeigend,  is zeer groot."  (blz. 65) .
In talrijke publikaties kwam de selektiviteit binnen het strafrechtelijk
systeem ter sprake. Met betrekking tot de kinderpolitie kan warden gewezen
op  Andriessen   (1973,   1976,   1977,   1978) , Broeren   (1978) , Duintjer-Kleyn
(1975), Feddes (1974), Walgrave (1975).
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Bij wegloopgedrag kwam expliciet de vraag aan de orde, of en hoever de (kin-

der) politie   met het integreren van maatschappelijke aspekten   in de politie-
taak kon gaan (Hermandad op welzijnspad?).77 Ofschoon het primair een groot-

stedelijke problematiek betrof, die op landelijk niveau aanleiding gaf tot
de nodige naatschappelijke en juridische polemieken, 78   werd   toch   ook   de

rijkspolitie in toenemende mate met weglopers gekonfronteerd. In de kring

van officieren Jeugdzaken stond de wegloopproblematiek derhalve herhaalde-

delijk en uitvoerig ter diskussie. Zich wijzigende opvattingen over ouder-
lijke macht st:elde de politie in de dagelijkse praktijk voor ongekende si-
tuaties.      Zo werd melding gemaakt    van     een toenemend aantal ouders,     dat    hun
weggelopen (15/16-jarige) kinderen de toegang tot de ouderlijke woning wei-
gerde.

77 Mulder-De Bruin (1971) attendeerde op het dilemna 'rechtsordehandha-
ving  -  hulpverlening'. De Haagse (kinder) politie probeerde hieraan te ontko-
men door 'het belang van het kind' centraal te stellen, zonder dat zij zich
aan de rechten van ouders kan onttrekken. Anders dan de alternatieve hulp-
verlening, die zich louter op de wensen van de minderjarige kon ridhten,
moest de politie trach·ten een oplassing te vinden bij sams tegenstrijdige
belangen. De Sosjale Joenit Den Haag besefte (in een reaktie op het artikel
van Mulder-de Bruin) de moeilijke positie van de Haagse politie, maar st:ond
kritisch tegenover haar konservatieve werkwij ze en betreurde het wantrouwen
van de politie ten aanzien van de alternatieve hulpverlening (Sos jale Joe-
nit, Den Haag, 1971).

Voor Van Andel (1973) was deze konfliktsituatie reden zich af te vragen of
de instelling en denkwijze bij de politie wel ruim genoeg was am de nieuwe
ontwikkelingen in jeugdland te kunnen aksepteren en zelfs waarderen.

78 Van diverse zijden werd de vraag gesteld, of het zo langzamerhand
geen tijd werd de juridische verhouding ouder - kind meer in overeenstemming
te brengen met de algemeen aanvaarde maatschappelijk werkelijkheid.

Van Reenen (Elseviers Weekblad, 2-3-1974, blz. 4) konstateerrle, dat handha-
ving van de ouderlijke macht middels politie-optreden meer kwaad dan goed
deed. Beter zou zijn als alle betrokkenen hun energie richtten op voorkaming

van konfliktsituaties. Mochten deze toch optreden dan diende de oplossing te
worden overgelaten aan hulpverleners. Dit onder strikt amschreven voorwaar-
den.  Beekman-Eggink  (1974),  De Jong  (1974),  Jens  (1976) en Gerlings  (1976)
waren eveneens voorstander van een soortgelijke benadering.

In de juridische diskussie damineerde de vraag, of en in hoeverre een (al-
ternatieve) hulpverlener die een minderjarige desgevraagd had onttrokken aan
(art. 279 Sr.) c.q. verborgen voor (art. 280 Sr.) het ouderlijk gezag, een
beroep kon doen op een buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond.

Het arrest van de Hoge Raad inzake de Sosjale Joenit bestempelde JORG
( 1972)     als een gemiste   kans an juridisch    af te stemmen   op   de   maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Van Haaren (1973) daarentegen juichte het toe, dat de
Hoge Raad een gevaarlijke tendens in de rechtsontwikkeling een halt had
toegeroepen. Voor Jens (1977) was het teleurstellend, dat de Hoge Raad in de
zaak Julius van der Werf uitdrukkelijk de speelruimte voor hulpverlening aan

weggelopen minderjarigen tot het uiterste had beperkt.
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De raad voor de kinderbescherming vand in dergelijke gevallen vaak geen aan-

aanleiding een kinderbeschermingsmaatregel te treffen, of anderszins hulp-
verlening te entameren. Het gevolg hiervan was, dat de politie zich daardoor

sans genoodzaakt voelde deze kinderen onderdak te bieden en sams een beroep
moest doen op alternatieve hulpverlening.79

In augustus 1974 zond de sektie Kinderrechtspraak aan de officieren

Jeugdzaken een afschrift   van hun brief    aan de staatssecretaris van Justitie.
Daarin werd een werkafspraak bevestigd tussen justitie en hulpverleners. Tbt

ieders verbazing was de politie cp geen enkele wijze bij het vooroverleg be-
80betrokken geweest. Voorjaar 1975 had mevr. Vollebregt (namens de officie-

ren Jeugdzaken) hierover alsnog een gesprek met de staatssecretaris, die
zijn voorstel ter sprake bracht an - analoog aan kindermishandeling - met
betrekking tot de wegloopproblematiek vertrouwenskanmissies te benoemen.81

79 Ten aanzien van alternatieve hulpverlening stonden de officieren

Jeugdzaken aanvankelijk tamelijk gereserveerd. Men was nog nauwelijks aan de
andere wijze van werken gewend en koesterde argwaan tegen de vaak polarise-
rende houding jegens de reguliere hulpverlening en justitiale instanties.
Met een zeker genoegen werd medio 1971 nog melding gemaakt van de Stichting
Cpsporing Minderjarigen, die de belangen behartigde van verontruste ouders.

Vasthoudend optreden van deze stichting had in een aantal gevallen geresul-
teerd in afgifte van een minderjarige aan de ouders door een alternatieve
hulpverlener.

80 Anders dan de chefs kinderpolitie van de vie: grote steden waren de
officieren Jeugdzaken van mening, dat zijn niet met een eigen star*unt in
de publiciteit moesten treden (red. TVP, 1975).

Naar aanleiding van het schrijven van de hoofdcommissarissen Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht inzake hulpverlening aan weggelopen minderjarigen
stelde Ter Haar  (1975),  dat het onderhavige thema min of meer een prestige-
kwestie dreigde te worden. Gewezen we:d op de tussenpositie, die de politie
vaak bij weglopers inneent. Sdi:rijfster merkte op, dat in politiekringen de

meningen over het gewenste politie-optreden nogal uiteen liepen.

In 1975 werden de officieren Jeugdzaken door het Beraad Chefs Kinderpolitie
uitgenodigd aan de landelijke vergaderingen deel te nemen. De doelstelling
van het Beraad was adn gezicht van de kinderpolitie naar buiten te tonen. De
landelijke koordinator en een officier Jeugdzaken werden afgevaardigd. Die
samenspraak stagneerde echter, cmdat (volgens de officieren Jeugdzaken) de
bijeenkamsten een te vrijblijvend karakter zouden hebben.

81
In verband met HR 16-10-73, waarin de hulpverlener niet verplicht

werd de schuilplaats aan de ouders of voogd te melden, mits een attenaar
van Justitie daarvan op de hoogte is gesteld, ontwierp de staatssecretaris
van Justitie een grondmodel. Daarin werd aan de raad voor de kinderbescher-
ming een centrale plaats toegekend bij de bemiddeling van konflikten over de
bejegening van weggelopen minderjarigen (Stafbureau voorlichting ministerie
van Justitie, 28-1-1975) .
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In verband daarmee leek het wenselijk onderzoek in te stellen naar de aan-

tallen minderjarigen, die hulp zochten bij alternatieve instellingen en voor

wie bij de politie tevens an gsporing, aanhouding en teruggeleiding was ge-
vraagd.82 Tijdens dit gesprek werd er van rijkspolitie zijde nadrukkelijk op

aangedrongen art. 280 Sr. niet te wijzigen. Daarentegen zou het opnemen van

een 'opschortingsperiode' in art. 246 Boek I B.W. zeer wenselijk zijn. 83

82
Van Der Woude (1975) betwiste de bevoegdheid van de politie am - op

verzoek van oudens - een weggelopen minderjarige aan te houclen. Hij voerde
daartoe een vijftal argument:en aan. In geval ouders de opsporing, aanhouding
en teruggeleiding (OAT) verlangen, zou de politie hen bijvoorbeeld naar de
raad voor de kinderbescherming of een advocaat moeten verwijzen. Zij waren
immers bevoegd een rechterlijke be-slissing uit te lokken, die (desnoods met
politiedwang) kon worden tenuitvoergelegd.

Van Andel (1976) gaf een overzicht van het aantal wegloopzaken waarmee de
kinderpolitie Den Haag in 1975 te naken kreeg. In 567 van de 929 gevallen
weni door de ouders cm opsporing verzocht  (61%) . Het totaal aantal opge-
spoorde minderjarigen bedroeg 256  (ruim 27%) .

83 Medio 1976 kregen de officieren Jeugdzaken het voorontwerp tot wij-

ziging van art. 280 Sr. ter advisering toegezonden. Gelet op daarin vervatte
voorstellen, werd een kammissie geformeerd, die zich op de konsekwenties
voor de politiepraktijk beraadde en een konsept-reaktie formuleerde. De vi-
sie, dat een wettelijke regeling van de wegloopproblematiek onnodig zou zijn
(althans niet in het wetboek van strafrecht thuishoorr:le) werd nadrukkelijk
afgewezen. Strafprocessuele bevoegdheden achtte men in een aantal gevallen
onmisbaar. De eindkonklusie luidde: "Indien de wetswijziging in deze vorm
wordt aangenanen, ontstaat er een situatie waarin een adequaat politie-op-
treden nauwelijks mogelijk is."

Evenals de officieren Jeugdzaken was ook Tak (1977) van mening, dat geen
verandering  van  art.  280  Sr.,  maar  van art.  246  lid  1  boek  1 BW nodig was.
Immers de voorgestelde wijziging van art. 280 Sr. loste wel de problemen van
tientallen hulpverleners op, echter niet die van duizenden minderjarigen.

Vermunt (1977) kwam - na een uitvoerige bespreking van art. 280 Sr. - tot de
konklusie, dat "de hulpverlener noch aanstonds, noch op langere termijn ge-
houden is an - op straffe van schending art. 280 Sr. - justitie of politie
te informeren amtrent de hem bekende verblijfplaats van de van huis weggelo-
pen minderjarige." (blz. 1093).

Van Veen (1979) deed - mede naar aanleiding van het initiatief=wetsontwerp
Roethof/Haas-Berger - het voorstel een onafhankelijke derde aan te wijzen in
die gevallen, waarin politie en hulpverlening van mening verschillen. Deze
toevoeging aan art. 280 Sr. zou als vervolgingsuitsluitingsgrond kunnen wor-

den opgevat. Overigens was hij met Tak van mening, dat de onderhavige pro-
blematiek niet primair van strafrechtelijke maar van familierechtelijke aard
is. Onzekerheid over de rechtspositie van out:lers en kinderen werkte immers
meer konflikten tussen politie en hulpverlening in de hand.
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Op het gebied van zedenzaken werden de officieren Jeugdzaken eveneens gekon-

fronteerd met enkele opmerkelijke ontwikkelingen. Najaar 1972 versaleen in

het maandblad ' (Xiders van Nu' een artikel van Dekker over het verhoor van

kinderen in zedenzaken. Daarin werd gesteld, dat de meeste schade voor jeug-

dige slachtoffers voortvloeide uit het politieverhoor. "Onderzoek heeft uit-

gewezen, dat als kinderen seksuele handelingen meemaken, ze daarvan in het

algemeen weinig schade ondervinden. De meeste schade aan het kind wordt aan-

gericht door het politie-onderzoek, waaraan het onderworpen wordt. Daarcm

zullen verstandige ouders dergelijke gebeurtenissen alleen maar rustig met
het kind bespreken, maar het daarover geen verwijten maken. Zeker zullen

dergelijk ouders volstrekt weigeren am hun kind te laten ondervragen door de

politie. Als ouders dat wel toestaan, dan doen ze dat andat ze verontwaar-

digd zijn en genoegdoening verlangen, cmdat ze wraak willen nemen."

Naar aanleiding van dit artikel werd door de redaktie van het RP-Maga-

zine mevr. Dierckx-Van Lanen (echtgenote van een rijkspolitie-officier), die

in het kader van haar MO-studie pedagogiek een skriptie schreef over 'Het

horen van kinderen als getuige c.q. slachtoffer van zedendelikten', geinter-

viewd. "Mevr. Dierckx vindt de uitspraken    van    de heer Dekker dermate    onge-
nuane*ord,   dat  zij   deze  kwalifireert  als 'erg tendentieuze opinievorming'.
Hiertegenover stelt zij in haar scriptie een conclusie van de Westduitser F.

Arntzen: "Bij 500 kinderen werd het effekt nagegaan van het politieverhoor
van minderjarigen in verband met een zedendelict waarvan zij getuige waren

geweest. Tegen de verwachtingen    in   was    er geen psychische schade aantoon-

baar,     als    het    kind    in een rustig gesprek rnet deskundig personeel was gehoo-
rd". Mevr. Dierckx: "Over de deskundigheid van de politie spreekt W.L. Dek-
ker niet, terwijl F. Arntzen dit als een voorwaarde beschouwt. "84 (Red RP.
Magazine, 1974).

84 In gelijke zin: Charles (1972), die voorwaarden formuleerde waaron-

der het verhoor van minderjarigen idealiter zou moeten plaatsvinden.

Van Eeuwijk (1978) kwam in een literatuuronderzoek over de grondhouding van
de politieambtenaar bij het verhoor van jeugdige zedenslachtoffers tot de
konklusie, dat de client-centered therapie van Carl Rogers daartoe een goede
basis kan vormen. Na een beschrijving van het proces, dat een kind als het
slachtoffer van een zedendelikt moet doormaken bij de verwerking van zijn
ervaringen, formuleerde hij- cp basis van de empatische benadering - een
praktisch model voor het politieverhoor. Schrijver was zich ervan bewust,
dat het de politie veelal aan tijd en kapaciteit ontbreekt am de door hem
bepleite verhoorsituatie altijd te kunnen realiseren.
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Voorjaar 1975 werden de officieren Jeugdzaken benaderd door dr. Sengers, als

psychiater verbonden aan het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezond-
heid te Utrecht. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de werkgroep 'ped>
filie' zocht hij kontakt an zich op de hoogte te stellen van de werkwijze
bij de rijkspolitie. Tijdens de daaropvolgende gesprekken bleek, dat de be-

langstelling van dr. Sengers zich zowel richtte op het verhoor van kinderen

in zelenzaken als op de mening binnen de rijkspolitie over een eventuele li-

beralisering van de zedelijkheidswetgeving. In tegenstelling tot deze werk-

groep pedofilie hadden de officieren Jeugdzaken de Adviescommissie Zedelijk-

heidswetgeving nadrukkelijk verzocht de bestaande strafbepalingen onverkort

te handhaven. De daarbij aangevoerde argumenten waren gebaseerd op ervarin-

gen uit de politiepraktijk: veel auders hadden er bezwaar tegen dat hun kind

op een dergelijke wijze met sexualiteit werd gekonfronteerd; scms was mis-
bruik gemaakt van geestelijk oventicht; slachtoffers waren vaak overstuur   na

het delikt; een gedwongen behandeling van daders moest mogelijk blijven. Ge-
leidelijk groeide bij de officieren Jeugdzaken - mede op grond van diverse

publikaties van dr. Sengers c.s. - de overtuiging, dat de werkgroep pedofi-

lie veel te lichtvaardig dacht over de mogelijke schade van pedofiele kon-

takten voor jeugdige kinderen. Naar hun mening ging men daarbij geheel voor-

bij aan de dreigende sfeer, scms gepaard gaande met een daadwerkelijke be-
dreiging, waarin dergelijke delikten konden plaatsvinden. Besloten werd zich

nadrukkelijk van de werkgroep te distanti6ren.85

Een derde ontwikkeling op het gebied van zedenzaken betrof de wens am - na

een verkrachting - als getuige--slachtoffer door een vrouwelijke politiefunk-

tionaris te Worden gehoord. Onder invloed van zich manifesterende aktiegroe-

pen verzocht het ministerie van Justitie de korpsleiding na te willen gaan

in hoeverre hiervan binnen de rijkspolitie sprake was. Deze problematiek was

in een stroamversnelling gekcmen door een televisie-uitzending van de VARA-

ambudsman  over verkrachting en het optreden van politie en justitie daarbij.
Naar de mening van de officieren Jeugdzaken gaf deze uitzending een eenzij-

dig negatief beeld van het politie-optreden.

85
Uit het onderzoek, dat Francis (1972) in New York City gedurende de

periode 1966 tot 1969 verrichtte naar bij de politie am)Wgeven zedendelik-
ten met minderjarigen, bleek dat 60% van de kinderen via enigerlei vorm van
geweld was gedwongen tot participatie. Hij wees erop, dat het optreden van
politie en justitie schadelijke effekten kan hebben als kinderen zonder eni-
ge begeleiding aan een strafrechtelijke  procedure worden blootgesteld.
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Het daartoe insest:elde onderzoek wees uit, dat er binnen de rijkspolitie

tussen het wenselijke en feitelijke politie-optreden inzake verkrachting wel

enig verschil bestond. Fan van de eerste aktiviteiten am hierin verbetering

te brengen was het samenstellen van een folder voor slachtoffers van zeden-

delikten. Door een daarmee gepaard gaande instruktie van landgroeppersoneel

hocpten de officieren Jeugdzaken een bijdrage te leveren aan een Ineer ver-

antwoorde benadering van zedenslachtoffers. Tevens    zag    men    in, dat aandacht

diende te worden besteed aan geregeld overleg met aktiegroepen als 'Vrouwen

tegen verkrachting' en 'Blijf van mijn lijf'.

Alle goede bedoelingen ten spijt bleef de administratie van jeugdzaken te-

kort schieten. Dit ondanks het besef, dat een juiste registratie essentieel

was voor een goed verloop van de dagelijkse werkzaarrheden. Bovendien zouden

dergelijke gegevens van veel belang kunnen zijn voor zawel de besprekingen

met de korpsleiding over taak en plaats van de afdeling Jeugdzaken binnen de

rijkspolitie als het cpstellen van een gedolcurnenteerd jaarverslag.86 Cpnieuw

werd een kommissie in het leven geroepen am deze problematiek onder ogen te

zien en mogelijke verbeteringen voor te stellen. Deze zocht aansluiting bij

de registratie van werk.zaamheden door de landgroepen in het kader van het

zogenaamle 'methodisch toezicht' en ontwierp een A-formulier (strafhaar ge-

drag)  en een B-formulier (niet-strafbaar gedrag). Tegelijkertijd werd een

nauwe afstemming nagestreefd tussen de richtlijnen en administratie met be-

trekking tot jeugdzaken. Ook deze paging faalde. De gewenste uniformiteit

bleef uit en de meeste distrikten handhaafden hun bestaande administratie-

systeem. De vraag rees dan oak, of het geen tijd werd, dat de korpsleiding

een richtlijn opstelde am de administratie landelijk te stroamlijnen.

86 Het distriktsgewijs verzamelen van de benodigde gegevens bleek zeer

tijdrovend en stuitte niet alleen op weerstand bij enkele distriktsccrtman-
danten, maar was - door uiteenlopende registratiemethoden - ook nauwelijks
zinvol. De rubricering van werkzaamheden verschilden van distrikt tot dis-
trikt. Zelfs aan basisbegri :pen als 'niet-strafbaar wangedrag' en 'dader'

werd een uiteenlapende inhoud gegeven. om die redenen beperkte men zich se-
dert 1974 tot een verhalend jaarverslag. Daarin werd melding gemaakt van op-

vallende tendenzen en saillante aandachtspunten. Zo vermeldde het jaarver-

slag 1973 naast een daling van de geregistreerde zedendelikten een groter

aantal bemiddelingen in echtscheidingssituaties, een sterke stijging van de
weglopers en een verontrustende toename van straattereur.



96

Tegelijkertijd diende in de noodzakelijke mankracht te worden voorzien. C)m
deze wens kracht bij te zetten spraken de officieren Jeugdzaken af, dat zij
met ingang van 1978 de tijd zouden noteren voor de administratieve afdoening
van jeugdzaken. 87

7.1  De assistent Jeugdzaken

Naarmate binnen de rijkspolitie de belangstelling voor jeugdzaken groeide
waren de officieren Jeugdzaken steeds minder in staat aan alle assistentie-
verzoeken van de landgroepen te voldoen. Een dergelijke ontwikkeling was na-
tuurlijk weinig bevredigend. Verzoeken am personele ondersteuning bleven dan
ook niet uit. Reeds in 1963 was in de nota 'Toekazistig kader Jeugdzaken' het
voorstel gedaan am een vrouwelijke rechercheur toe te voegen aan de officier
Jeugdzaken. "Deze assistente zou dan na een verzoek tot assistentie van de
groepscoinmandant en na overleg met de stafofficier Jeugdzaken kunnen worden
belast met het onderzoek in diefstallen door minderjarigen gepleegd, in ze-
denzaken waarbij minderjarigen betrakken zijn, bij wangedrag en het weglopen
van jeugdigen. Voorts kan zij worden ingeschakeld bij het preventieve werk
door stimulering van het verenigingsleven en het interesseren van de jeugd
daarvoor en bij de voorlichting aan het publiek. Als derde deeltaak zou de
assistente in overleg controlewerkzaamhelen kunnen verrichten op kanpeerter-
reinen en in dansgelegenheden."

87 Najaar 1973 nam mevr. Baars - na zich bij de kinderpolitie Den Haagover het alaaar gehanteende syste=n te hebben georienteerd - kontakt op methet Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Cent:rum van het ministerie
van Justitie. Dit met het verzoek behulpzaam te willen zijn bij het opzetten
van een landelijk registratiesysteem jeugdzaken voor de rijkspolitie. Het
registratiesysteem van de kinderpolitie Den Haag was enig in zijn soort. Eendergelijk systeem maakte het mogelijk een goed gedokumenteerd jaarverslag
samen te stellen (Van Der Pol/Hoekema/Buiskool, 1971).

Eertweg (1975) deed in het distrikt Groningen onderzoek naar de werkzaamhe-
den van een stafofficier Jeugdzaken. Deze was voor haar informatie sterk af-
hankelijk van de door de landgroepen verstrekte gegevens. Het onderzoek wees
uit, dat de kammunikatie te wensen overliet. Deels kon dit worden verklaard
door het ontbreken van een duidelijk registratiesysteem.

Najaar 1979 kreeg een werkgroep 'administratie jeugdzaken' de opdracht teonderzoeken welke werkzaamheden naar de centrale dist:riktsadministratie kon-den worden overgeheveld en wat bij jeugdzaken moest blijven. Het rapport
verscheen medio 1980. De werkgroep typeerde de administratie bij jeugdzakenals 'een puinhoop'. Geadviseerd  werd  het op handen zijnde Rapport Proef-
distrikten af te wachten. Hierin waren reorganisatievoorstellen opgencmen,
die oak de afdeling Jeugdzaken betroffen.
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"De taak van het huidige kader vrouwelijke stafofficieren Jeugdzaken zou dan

kunnen worden toegespitst op de werkzaarheden verband houdend met algemene

jeugivraagstukken, gericht op beleid en uitvoering van de politietaak, voor-

lichting, infonnatie en adviezen. In incidentele gevallen het daadwerkelijk

steun verlenen in het executieve vlak en werkzaan'heden gericht cp de externe

relaties   van het korps. De inhoud   van de functie zou daarmee belangrijk  ho-
mogenerworden."(Kleyn, 1971, blz. 6-7).88

Waren de meningen over de noodzaak van vrouwelijke rechercheurs aanvan-

kelijk nog verdeeld, in 1968 onderschreef elke officier Jeugdzaken de wense-

lijkheid an te kcmen tot de aanstelling van assistenten Jeugdzaken. In deze
ontwikkeling vormde - naast de wassende stroam assistentieverzoeken - oak de

aktuele diskussie over 'de vrouw bij de politie' een stimulans am de werving

van lager vrouwelijk politiepersoneel te bepleiten.89 In verband hiermee had

mej.  Boam eind  1968 een onderhoud  op het parket  van de procureur-generaal  te

Amsterdam, waar op verzoek van de algemeen inspecteur een rapport over de

onderhavige problematiek werd opgesteld. Zij voncl een gewillig oor en deed
het voorstel am - als experiment - enkele vrouwelijke assistenten Jeugdzaken

te benoemen. Oven:ogen werd kandidaten van minimaal 25 jaar (met Mavo als
vooropleiding, politiediplana A, Kinderbescherming A en enige ervaring met

jeugdigen)  aan te stellen  in de rang van wadhtmeester (eerste klas).  Eind

1969 zond de cammissie 'Lagere politievrouwen' een nota aan de korpsleiding,

die medio 1970 kon berichten, dat de minister van Justitie akkoord was ge-

gaan met het aanstellen van assistenten jeugdzaken.90

88 In de visie van Van Andel (1979) was voor de politie een belangrij-
ke rol weggelegd met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het
plaatselijk jeugdbeleid. Naar zijn mening had de politie - als geen ander-
kontakt met en kennis van de plaatselijke jeugd. Deze positie dwong tot een
aktieve opstelling jegens bestuur en justitie.

89 ook in Belgie werd - met name op 'het damein jeugd en gezin' - een

pleidooi gehouden voor de aanstelling van (meer) vrouwen binnen de politie.

Verhulst-Seurinck (1972) bracht naar voren, dat de taak van de vrouwelijke
maatschappelijke assistente zich zou moeten richten op het verhoor van jonge
vrouwen en kinderen (in zedenzaken), het instellen van milieu-onderzoeken en
het verrichten van preventieve aktiviteiten (blz. 74-76).

90 In de loop van 1970 bleek, dat zich voor de funktie van assistente

Jeugdzaken 13 kandidaten hadden aangemeld. Slechts een enkeling bezat erva-
ring in het kinderpolitiewerk, opgedaan bij een gemeentelijk politiekorps.
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In april 1971 vand de benoeming plaats van de eerste (negen) vrouwelijke as-
sistenten Jeugdzaken in de rang van wachtn¥=:ter der rijkspolitie. Zij wer-
den tewerkgesteld in het distrikt Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Den Bosch,
Eindhoven, Nijmegen, Roermand, Utrecht en Zwolle. Allen waren voordien werk-
zaam geweest bij de gemeentepolitie.91 Direkt na hun indiensttreding volgden

zij cp de Kaderschool rijkspolitie te An=terdam een introduktiekursus van
een maand.92 Afgesproken werd, dat daarna zou warden bezien of en aan welke

bijscholing nader behoefte best:ond. Al spoedig bleek, dat deze assistenten
Jeugdzaken graag een dag bij elkaar wilden kamen. Dit am de opgedane werker-
varingen uit te kunnen wisselen. Deze bijeenkcmst bleek een groot sukses en
vormde de aanzet tot de halfjaarlijkse themadagen waarop (bij toerbeurt) een
recherche«technisch of een sociaal-maatschaFpelijk onderwerp ter sprake kon
kamen.93

91 Ten aanzien van gehuy·Kle sollicitanten kwam de vraag naar voren, of
de aard van de werkzaamheden bij de afdeling Jeugdzaken zich liet kambineren
met de gehuwde staat. De officieren Jeugdzaken waren van mening, dat vooralhet onregelmatige karakter van de werkzaamheden bezwaarlijk zou kunnen zijn.

92 Het programma van de introduktiekursus amvatte de onderdelen:

1.   Het kind als delinkwent; vormen van
jeugdcriminaliteit. : P.K. de Geus

2.   De geestelijke en lichamelijke ont-
wikkeling van het kind. : mej.drs. A. Luitjes

3.   Inleiding gezins- en andere
milieu-invloeden. : drs. J.J. Spelberg

4.   Achtergronden van het sexuele
delikt. : mej.dr. H.J.A. Verhage

: dr. L. Willet
5.   Algemene inleiding organisatie

korps rijkspolitie. : adj. D. van Buren
6.   Jeugdzaken (plaats in het korps,

funktionele aspekten). : mej. N.B. Olthof
7.   Sexuele delikten. : mej. C.M. Zwaan
8.   Inleiding kinderrecht en kinder-

besche ing. : mej. S.A. van Kamp
9.   Gesprekstechniek; verhoortechniek. : mej. J.M. Lenssen
10.  het kind als benadeelde bij de

sexuele delikien. : mej. M. P. Baars11.  Rapportage, theorie en praktijk. : mej. M.A. van Haselen
12.  Bijwoning van een civiele en strafzitting van de kinderrechter.
13.  Bezoek aan een kinderbeschermingstehuis.

93 Zo werd medio mei 1972 een lezing verzorgd over de raakvlakken tus-
sen de afdeling Jeugdzaken en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).
Met name stond men stil bij de opsporing van minderjarigen die zich (vermoe-delijk) in het buitenland bevonden, modils operandi systemen, dactyloscopie
en verdovende middelen.
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Gestimuleerd door alle informatie, die hen op dergelijke dagen werd aange-

reikt, kwam al snel de vraag naar voren, of de assistenten Jeugdzaken aan

bestaande danwel nieuw op te zetten kursussen zauden kunnen deelnemen. Met

het oog hierop werd voorjaar 1972 kontakt opgencinen met de direkl--rr van de

Rechercheschool, die echter op korte termijn am kapaciteitsredenen geen as-

sistenten Jeugdzaken cp de recherchekursus kan toelaten.94

Ook drongen de assistenten Jeugdzaken aan op uitbreiding van hun juri-

dische kennis, elementaire vorming in maatschappij- en menswetenschappen en

meer  bekendheid met de 'sociale kaart'. Deze initiatieven droegen ertoe  bij,

dat de introduktiekursus voor 1973 werd herzien, terwijl er tevens een ver-

volgkursus   kwam   in   de   vorm   van een stageprogramma. Ook kregen de themadagen

een wat ander karakter. Besloten werd - mede gelet op de grote verscheiden-

heid van onderwerpen - in het vervolg twee dagen bij elkaar te kcmen. Boven-

dien bleek, dat in toenemende mate moest worden afgestemd op de sociaalmaat-

schappelijke alctualiteit, zoals het groeiende aantal weglopers, de opkcnist

van de alternatieve hulpverlening etc.

Voorjaar 1973 werden opnieuw (zeven) vrouwelijke agenten van gemeente-

politie voor de funktie van assistente Jeugdzaken aangetrokken. Dit bleek

nodig, amdat er inmiddels evenzavele vakatures waren ontstaan. Zes assisten-

ten namen ontslag.     Ean    van hen bleek ongeschikt    en   werd     (met haar goedvin-

den) overgeplaatst naar een landgroep.

94 Najaar 1972 kwam tijdens de VVHP-vergadering de wenselijkheid naar
voren op de Rechercheschool een kursus kinder- en zedenpolitie te organise-
ren. Twee jaar later vond een proefkursus plaats. Het programma amvatte kin-
derrecht, strafrecht, gedrag van jeugdigen, kinderpsychiatrie, jeugdagres-
sie, kriminologie, taak en plaats van de kinderpolitie binnen de kinderbe-

scherming, delikten met het kind als slachtoffer, kontaktuele vaardigheden,
verhoor van minderjarigen, raprtage, verdovende middelen, achtergronden

van zedendelikten, enkele excursies. Aan deze proefkursus namen 18 kursis-
ten, werkzaam bij een afdeling kinderpolitie c.q. Jeugdzaken, deel.

De gunstige ervaringen gaven aanleiding an jaarlijks drieinaal een der-
gelijke kursus te organiseren. Dit met ingang van september 1975. Op elke
kursus  konden 5 rijkspolitiefunktionarissen, zawel van de afdeling Jeugdza-
ken    als    van de landgroepen, worden geplaatst. Gaandeweg verwierf de kursus
kinderpolitie een vaste plaats in het opleidingsprogramma van de Recherche-
school. Dit mede dankzij de inzet van mevr. E.L.A.M. de Kerf, aanvankelijk
als gastdocente, sedert medio 1975 als hoofd bijzondere opleidingen aan de
Rechercheschool verbonden.

Van Andel (1975) juichte het zeer toe, dat op de Rechercheschool een kursus

voor kinderpolitie-rechercheurs van start was gegaan. In het bijzonder toon-

de hij zich ingenanen met het geschakeerde programna. Gelet op de feitelij-
ke werkzaamheden bij de afdeling kinderpolitie achtte hij het erg wenselijk,
dat de eenzijdige strafrechtelijke oridntatie werd doorbroken.
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Raim een jaar later maakten de officieren Jeugdzaken voorlopig de balans op.
Van de negen assistenten voldeden er drie uitstekend, terwijl zes matig tot
redelijk funktioneer(len. In het licht van de steeds gekampliceerder wordende
problema'tia van jongeren en de toename van jeugdzaken op de landgroepen be-
tekende dit, dat de minder goed funktionerende assistenten Jeugdzaken eerder
een taakverzwaring dan een taakverlichting vormden voor de officieren. Voor-
al een onvoldoende vooropleiding was hieraan debet. De primaire politie-op-
leiding (politiediplcma A), gevolgd door enige jaren surveillance- of ver-
keersdienst, bleek echter een onvoldoende basis. Dit ondanks de introduktie-
en vervolgkursussen op het terrein van jeugdzaken. Het lag dan ook voor de
hand, dat de officieren Jeugdzaken zich (najaar 1974) schriftelijk tot de
korpsleiding wendden inzake de werving, opleiding en funktiebeschrijving van
assistenten Jeugdzaken. Voorgesteld werd kandidaten, die over relevante

95

kennis en ervaring beschikten, direkt als assistente Jeugdzaken aan te stel-
len. Een dergelijke plaatsing zou op proef dienen te geschieden. Er werd ge-
dacht aan een periode van 6-12 maanden. Dit op voorwaarde dat, bij gebleken
ongeschiktheid of bij gebrek aan werkvreugde, overplaatsing binnen het korps
rijkspolitie zou volgen.

96

Voorts waren de officieren Jeugdzaken van mening, dat de tijd rijp was
om (naast de vrouwelijke assistenten Jeugdzaken) ook tot de aanstelling van
mannelijke rechercheurs Jeugdzaken aver te gaan. Wel stelden zij daarbij een
verdeling van werkzaamheden voor. De assistenten Jeugdzaken zouden moeten
worden belast met de sociale problematiek, terwijl de rechercheurs Jeugdza-
ken hun arbeidsveld voornamelijk in de strafrechtelijke sektor dienden te
vinden.97

95 De werving van geschikte kandidaten was een punt van aanhoudende
zorg. De officieren Jeugdzaken waren echter van mening, dat niet doorgegaan
kon worden met het aantrekken van bij de gemeentepolitie opgeleide kandida-
ten. Overigens stelde men zich op het standpunt, dat - met het aanvaarden
van assistenten Jeugdzaken - het primair een verantwoordelijkheid voor de
korpsleiding was geworden am in deze vakatures te voorzien.

96 In het Algemeen Politieblad van 16 augustus 1975 verscheen voor het
eerst een personeelsadvertentie met een dergelijke strekking. Mede in ver-
band met de voor assistenten Jeugdzaken toepasselijke relatief hoge onregel-matigheidstoelage reageerden 31 sollicitanten, 15 afkamstig van gemeente- en
16 van rijkspolitie.

97 In de loop van 1973 werd de eerste mannelijke assistent Jeugdzaken
aangesteld. Deze ontwikkeling hield verband met de toename van jeugdkrimina-
liteit en de daling van slachtoffers van zedendelikten. Voor het horen van
(jor,ge) zedenslachtoffers bleef evenwel de voorkeur uitgaan naar vrouwelijke
assistenten     (Huiz ing,     1976)  .
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Aan het formuleren en realiseren van een funktiebeschrijving voor assisten-

ten Jeugdzaken besteedden officieren Jeugdzaken sedert 1970 veel energie.

Alhoewel over diverse konsepten intensief en langdurig overleg met de korps-

leiding plaatsvond, werd nooit een officiele amschrijving vastgesteld. 98

98 De konsept f ktie-anschrijving assistent Jeugdzaken (1974) luidde:

1.   Het verlenen van assistentie aan de onderdelen van het korps in het

district bij de behandeling van jeugdzaken, uitgewerkt in:
a. Verhoor inzake strafbare feiten.
b. Onderzoek in de woning.
c. Opsporen, aanhouden en begeleiden van minderjarigen, die aan het

wettig gezag zijn onttrokken.
d. Verlenen van assistentie bij het opvorderen van minderjarigen.
e. Horen van burgerrechtelijke minderjarigen als getuige/slachtoffer in

zedenzaken, kindermishandeling/verwaarlozing e.d.
f. Horen van getuigen (onder wie minderjarigen) teneinde inzicht te

verkrijgen bijvoorbeeld m.b.t. problematiek in jeugdcentra.
g. Uitvoeren van specifiek aan vrouwelijke ambtenaren in politierang op

te dragen taken.

2.   a. Mondeling en schriftelijk rapporteren van bevindingen (milieu-onder
zoeken, controles en bijzonderheden).

b. Opmaken van processen-verbaal.
c. Uithrengen van rapporten ten behoeve van bevoegde instanties.

3.   Regulerend optreden en treffen van maatregelen en voorzieningen met be-
trekking tot miderjarigen in gevallen als:
- weglapen van huis.
- conflictsituaties thuis, op school of op het werk.
- wangedrag.
- strafbare feiten van geringe aard.

4.    Voeren van gesprekken met ouders, voogden e.a. am te kanen tot verwij-
zing, hulpverlening, maatregel e.d.

5.         Opsporen van oorzaken  van de moeilijkheden  van een minderjarige  en  na-
gaan of er sprake is van affectieve venaarlozing of onvoldoende ver-
zorging, alsnede het doen van aanbevelingen aan opvoeders terzake van
deze oorzaken.

6.   Kunnen interpreteren en uitdragen van het gevoerde beleid met betrek-

king tot jeugdzaken; in staat zijn in deze een eigen inbreng te hebben.

7.   Blijk geven zich op de hoogte te willen stellen van de maatschappelijke
ontwikkelingen ap het gebied van de jeugdzorg.

8.   Administratief afwerken van rapporten, processen-verbaal e.d.

9.   (Doen) vastleggen van gegevens amtrent personen en zaken.

10. onderhouden en bevorderen van interne functionele contacten met execu-
tieve onderdelen/groepen binnen en buiten het district.

11.  Onderhouden van externe contacten met relevante instellingen.
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7.2  De dienst Jeugdzaken

Thezending van het evaluatieraFPort 'Assisterlten Jeugdzaken' aan de Algemene
Inspectie wekte de belangstelling van de korpsleiding. Najaar 1974 nam de
algemeen inspecte,lr del aan een werkvergadering van officieren Jeugdzaken.
Met name werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de (toekcmstige) posi-
tie van de afdeling Jeugdzaken binnen de rijkspolitie.99 Door de officieren
Jeugdzaken werd de noodzaak benadrukt cm binnen de districtsstaf een 'groep
Jeugdzaken' te formeren. De wassende strocm assistentieverzoeken vanuit de
landgroepen maakte dit zeer gewenst. In het bijzonder dwong de sterke toena-
me van de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit tot bezinning op de meest wen-
selijke politiale aanpak. Naar analogie van de recherchegroep drongen zij
aan op personele uitbreiding. Mininaal zou men per dist:rikt over twee assi-
stenten en een administratieve kracht moeten kunnen beschikken. Ook zou aan-
wijzing van een 'kontaktfiguur' op de landgroep, belast met de eerste behan-

deling van jeugdzaken, ertoe kunnen leiden dat de kammunikatie met de afde-
ling Jeugdzaken zou verbeteren.100 Over de voorgestelde opzet merkte de al-

gemeen inspecteur op, dat jeugdzaken primair thuishoren in het takenpakket
van een landgroep. De afdeling Jeugdzaken zou daarbij een sekundaire rol
moeten vervullen, ook al konden kanttekeningen worden geplaatst bij de hui-
dige kapaciteit van landgroepen. In dat verband wezen de officieren Jeugd-
zaken er op, dat tal van bekwame rechercheurs, die voorheen de jeugdzaken
op de landgroep behartigden, intussen deel waren gaan uitmaken van de dis-
triktsrecherche. Dit kwalitatieve verlies zou in verband met de instroom
van nieuw en veelal jong personeel pas op termijn kunnen worden opgeheven.

In april 1975 besloot de korpsleiding een werkgroep in te stellen, die
tot taak kreeg een advies uit te brengen over de volgende vragen:

a.   Wordt de jeugdcriminaliteit in het korps rijkspolitie voldoende bestre-
den?

b.   Behoeft die bestrijding verbetering?
c.   Behoeft de organisatie van het korps rijkspolitie wijziging en/of aan-

passing in verband met de bestrijding van de jeugdcriminaliteit?

99
Gestimuleerd door reorganisatieplannen binnen de rijkspolitie, hiel-den de officieren Jeugcizaken zich geruime tijd intensief bezig met de toe-

kamstige ontwikkeling van de afdeling Jeugdzaken. Begin 1973 resulteerde dit
in een voorkeur voor een zelfstandige groep Jeugdzaken.

100 MArlio 1975 was in het distrikt Den Haag op elke landgroep een der-
gelijke kontaktpersoon aangewezen.     In veel gevallen betrof   het een groeps-
rechercheur aan wie de behandeling van jeugdzaken toch al formeel was opge-
dragen.
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Van deze (naar zijn voorzitter genoemde) werkgroep Feijlbrief maakte mej.

olthof (als oudste stafofficier Jeugdzaken) deel uit. De werkgroep baseerde

zich met name op het jaarverslag Jeugdzaken 1973 en het evaluatieraI:port

'Assistenten Jeugdzaken' zcnder zelf een nader onderzoek in te stellen. In

de (voorlopige) Nota Jeugdzaken, die in december 1975 aan de korpsleiding

werd aangeboden, konstateerde de werkgroep dat de personele groei bij afde-

ling Jeugdzaken geen gelijke tred had gehouden met de toegencmen werkzaamhe-
den.101  i,Vergeleken  bij de ontwikkeling  van de districtsrecherche  en  de  evo-
lutie tot recherchegroep, voortgesproten uit de aanpassingsnoodzaak aan de

praktijkontwikkeling, is het niet moeilijk te constateren dat jeugdzaken in

feite geen enkele aanpassing van betekenis heeft ondergaan met betrekking

tot het voor haar rekening kanende deel van de sinds 1951 enorm gegroeide

totale criminaliteit. Dit heeft tot gevolg gehad dat de functie van stafof-

ficier Jeugdzaken beperkt gebleven is tot het verrichten van de uitvoerende

taak op het dagelijks werkniveau. Nu steeds meer een beroep op haar wordt

gedaan door de werkzaamheden voortvloeiende uit de ontwikkelingen, onder an-

dere op het maatschappelijke vlak, blijkt de daarvoor noodzakelijke werkeen-

heid te ontbreken. Gesteld moet worden dat het 'instituut Jeugdzaken' dat in

1951 zo hoopvol begon, in 1975 in feite - door gel:rek aan personeel - niet

of nauwelijks functioneert."

Om hierin verandering te brengen st:elde de werkgroep voor "een werkeen-

heid te belasten met de bestrijding van de jeugdcriminaliteit op het dage-

lijks uitvoerende werkniveau". Deze groep Jeugdzaken   zou een sektie Jeugd-
zaken    en een sektie Sociale interventie moeten amvatten.      "Naar onze mening

dient onderscheid te worden gemaakt tussen een aantal medewerkers voorname-

lijk werkzaam in de 'strafrechtelijke sfeer' en een aantal medewerkers in de

sfeer van de 'sociale interventie'."

101 In juni 1975 bracht de werkgroep een interim-advies uit, waarin de
volgende voorstellen werden geriaan:

1.            Er   moet een aparte groep Jeugdzaken kcmen op distriktsniveau.
2. Uitgegaan wordt voorlopig   van een minimale opzet, cevattend   twee   re-

chercheurs (mannelijk of vrouwelijk) en 6dn volledige administratieve
kracht.

3.   Op de Algemene Inspectie wordt een koordinerend officier Jeugdzaken
toegevoegd aan het hoofd Toezicht Recherchediensten.

4.   Op de landgroepen kant een 'kontaktfiguur' voor jeugdzaken. Dit zal bij
voorkeur een groepsrechercheur zijn.
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"Ten aanzien van de strafrechtelijke sfeer menen wij dat er een principieel
onderscheid is tussen minderjarigen beneden 12 jaar, strafrechtelijk minder-

jarigen van 12-18 jaar, zedenzaken met minderjarige getuigen en jeugdcrimi-
naliteit in grotere verbanden (groepen, gangs etc.), die in een aantal ge-

vallen ook raakvlakken hebben met de volwassencriminaliteit. Bovendien dient

er aandacht te kunnen worden geschonken aan de algemene jeugdproblematiek.
Naar cnze mening dienen er in aanvangscpzet 6 medewerkers ter beschikking te
staan, waarbij er vocrlopig van wordt uitgegaan, dat twee medewerkers voor
het specialisme Jeugdzaken tot 12 jaar, twee medewerkers voor het spec:ialis-
me Jeugdzaken van 12-18 jaar en twee medewerkers voor de zedenzaken met min-
derjarige getuigen en voor jeugdcriminaliteit in groepsverband nodig zijn.
Naast de sectie Jeugdzaken dient er een sectie Sociale interventie te zijn

met als doel hulpverlening in het raam van 'jeugdzaken', waarbij gedacht kan
worden aan een minimale sterkte van twee medewerkers (mogelijk maatschappe-
lijk werkers). "

In februari 1976 gaf de korpsleiding uiting aan haar twijfel over de voor-
stellen van de werkgroep Feijlbrief en legde aan de districtscommandanten de
volgende vraag voor. "Acht U opsporing in misdrijven, gepleegd door st:raf-
rechtelijk minderjarigen een zodanig gespecialiseerde taak dat daarvoor een

afzonderlijke organisatie in de uitvoerende sfeer bij het Korps Rijkspolitie
moet worden geinstitutionaliseerd? Of bent U van mening, dat volstaan kan
worden met specialisten (event:ueel ook maatschappelijk werkers) op stafni-
veau binnen de Justitiale Dienst, zawel bij Uw staf als bij mijn staf, in
welk geval het uitvoerende werk gedaan wordt door thans bestaande en even-
tueel uit te breiden, recherchegroepen?"102

Medio mei 1976 werd in de vergadering van de korpsleiding met de dis-
triktsconmandanten uitvoerig over de positie van de afdeling Jeugdzaken ge-
sproken. Eensluitende konklusies konden niet worden getrokken, reden waarcm
de materie opnieuw   ter   advisering   naar de werkgroep Feij 11:rief werd terug-
gewezen. In oktober 1976 schreef de algemeen inspecteur, dat ter vergadering
overeenstenming bestond over de noodzaak de formatie van de afdeling Jeugd-
zaken uit te breiden en de rangsmogelijkheden daarin te vergroten.

102 Bij de officieren Jeugdzaken wekte deze briefwisseling wrevel. Men
vroeg zich af welke reden de korpsleiding kon hebben cm een dergelijke vraag
alsnog aan de distriktsccm ndanten voor te leggen. Besloten weni toch met
de werkgroep Jeugdzaken door te gaan en de distriktscommandanten zoveel m>
gelijk konform te adviseren.
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Een dergelijk voorstel stuitte evenwel ten departemente op financiele en or-

ganisatorische bezwaren. Aldaar bleek men slechts bereid tot een bescheiden

uitbreiding van twee naar drie assistenten per distrikt. Echter het formeren

van een aparte groep Jeugdzaken werd voorshands niet efficient geacht. Van

departenentale zijde werd als voorlopige oplossing voorgesteld de drie assi-

tenten Jeugdzaken onder te brengen in een afzonderlijke 'dienst Jeugdzaken'.

Onder de gegeven aristandigheden was de korpsleiding van mening het karpro-
misvoorstel   van de minister van Just:itie te moeten aanvaarden. "Het alterna-

tief zou immers zijn geweest dat mijn voorstellen geheel zouden zijn afgewe-

zen en dat ook in 1977 geen uitJxeiding voor het specialisme 'Jeugdzaken'

zou zijn bereikt, noch de mogelijkheid tot bevordering van de assistentes

mogelijk was geweest. Ik blijf intussen de 'dienst Jeugdzaken' binnen de re-

cherchegroepen, zoals die binnenkort door de Minister van Justitie, in over-

eenstemming met zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken, in de 'organisatie-

beschikkirg landdistri cten    1977' zal worden vastgelegd,     als een voorlopige

oplossing zien. De assistenten zullen als overgangsmaatregel voor 1977 admi-

nistratief ingedeeld worden bij de recherchegroepen, doch hun politiedienst

blijven uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de stafofficieren Jeugdza-
ken. Intussen zal het interne averleg bij het Korps over de positie van het

specialisme 'jeugdzaken' worden voortgezet am voor 1978 tot een definitieve

oplossing te geraken."

Eind mei 1977 bood de werkgroep Feijlbrief de korpsleiding haar eindrapport

aan.       " In antwoord     op     de     drie     door de Algemeen Inspecteur gestelde    vragen

concludeert de werkgroep dat hoewel Jeugdzaken de eerste specialisatie bin-

nen het Korps was, zij in groei en ontwikkeling ver is achter gebleven bij

de andere specialisaties.

a. De vraag of jeugdcriminaliteit door het Korps Rijkspolitie voldoende

bestreden wordt kan dus volmondig beantwoord worden met: NEEN.

b.   Door de inzet van meer gespecialiseerd personeel, waardoor - de drin-

gend vereiste - aandacht kan worden besteed aan onder andere doannen-

tatie, voorlichting en preventie, aan beter overleg met bestuurlijke,

justitiale en politiale autoriteiten over te voeren jeugdbeleid, zou

het antwoord onder a. ja kunnen zijn.
C. De vraag, of de organisatie wijziging behoeft, wordt door de werkgroep

beaamd. Er dient een aparte groep Jeugdzaken te kanen."
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Intussen waren assistenten Jeugdzaken met ingang van januari 1977 an rechts-

positionele redenen administratief ingedeeld bij de recherchegroepen. 103 Het

lag in de bedoeling van de korpsleiding deze voorlopige maatregel weer onge-
da,n te maken zodra de personele bezetting van de afdelingen Jeugdzaken vol-
doende groot  was  cm als aparte groep Jeugdzaken te hnnen funktioneren. 104

Aldus ontstond binnen de distriktsorganisatie een aparte dienst Jeugd-

zaken, bestaande uit een hoofd Jeugdzaken (de voormalige stafofficier Jeugd-

zaken), een hoofd dienst Jeugdzaken, drie rechercheurs Jeugdzaken en een

part-time administratieve kracht.105 Deze dienst, die qua samenstelling tot

1984 ongewijzigd zou blijven, ging organisatorisch ressorteren onder de Jus-

titidle dienst van het distrikt. Deze herschikking bracht everwel in de fei-

telijke aanpak van jeugdzaken geen verandering teweeg.

103
Kandidaten, die na 1-1-77 waren benoeind als rechercheur Jeugdzaken,

werden - in verband met hun karriarever::loop - oak beoordeeld op geschiktheid
am als distriktsrechercheur te worden aangesteld. E,4n van de eisen betrofeen politie-ervaring van tenminste vier jaar, opgedaan bij de rijks- of ge-
meentepolitie.

104
De personele uitbreiding beperkte zich aanvankelijk tot twee, later

(1978) drie rechercheurs Jeugdzaken per distrikt. Gezien de personele onder-
bezetting bij het korps rijkspolitie bleven geruime tijd een groot aantal
plaatsen vakant. Een dergelijk probleem deed zich eveneens voor ten aanzien
van de funktie 'hoofd dienst Jeugdzaken'. Vooralsnog waren er geen geschikte
kandidaten, die geheel en al aan de gestelde eisen konden voldoen. Het duur-
de dan ook tot eind 1979 alvorens de eerste hoofden dienst Jeugdzaken werden
aangewezen.

105 Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat sinds 1978 een maatschappe-

lijk werker in de organieke star-kte van een afdeling Jeugdzaken was opgeno-
men. Feitelijk bleef deze formatieplaats echter onvervuld.
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De totstandkaning op 1 januari 1977 van de dienst Jeugdzaken was (zeker in

het   licht  van de rapportage  van de werkgroep Feij 11:rief) een bescheiden  po-

ging cm recht te doen aan de plaats en taak van de afdeling Jeugdzaken bin-

nen het korps rijkspolitie. Dat deze voarlcpige oplossing niet het eindpunt

vormde van een al vele jaren voortdurende strijd bleek spoedig.

In het kader van een zich landelijk aftekenend veranderingsproces bij

de politie 06 ontplooide ook de Algemene Inspectie van het korps rijkspoli-

tie de nodige initiatieven.107 Medio april 1978 kreeg het stafbureau organi-

satie en ontwikkeling van het ministerie van Justitie de opdracht een onder-

zoek in te stellen naar het staforgaan van een distrikt van het korps rijks-

politie te land.

106 In de zeventiger jaren groeide de (wetenschappelijke) belangstel-

ling voor de politie sterk. Naast de (vanouds) juridische studies was er een

duidelijke toename van meer enpirisch georianteerd onderzoek naar plaats en
taak van de politie in de samenleving. Dergelijke publikaties lieten uiter-
aard ook de rijkspolitie niet onberoerd. De WODC-studie "Een observatie-
onderzoek naar het werk van de politiesurveillance" (jan. 1977) had een on-
miskenbare invloed op de grotere aandacht  binnen de rijkspolitie voor de

landgroep (RP-Magazine, 1978 en 1979).

107 Kuntze (1979) kwam - na een kritische bespreking van het ' sterkte-

rapport'- tot de konklusie, dat de rijkspolitie als organisatie een goede
basis bezit tot de voorgestane decentralisatie en despecialisatie te kcmen.

Centrale doelstelling zou moeten zijn het bevorderen van een grote mate van

zelfstandigheid van de landgroepen. Bij de realisatie daarvan voorzag hij-

gelet op de veelal centralistische oriantatie van districtsstaven - wel de
nodige problemen.

Frackers (TVP, 1979) plaatst:e deze ontwikkeling in een historisch perspek-
tief. Zijn stelling (blz.  62) , dat het handhaven van de algemene politietaak
door de landgroepen en het ven van specialismen en beheersproblemen
in belangrijke mate is gestimizleerd door de uitkcmsten van de Werkgroep Of-
ficieren Bestand (WOB-rapport, 1974) was voor Elzinga (TvP, 1979) aanleiding
tot onverkorte publikatie over te gaan van het WOB-rapport "teneinde een
aantal heersende misverstanden uit de weg te ruimen" (blz. 117) .

Lutken (TVP, 1979) wees erop, dat de strekking van het rapport Werkgroep Of-
ficieren Bestand (1974) en het rapport Beleidsmodel Samenwerkingsverbanden

(1975) goed aansloot bij pleidooien - binnen en bui'ten de politie - am de
veranderende visie op taak en plaats van de politie experimenteel gestalte

te gaan geven.
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De voorgeschieden:is gaat terug tot 1969-1970, een periode waarin de rijkspc»
litie een ingrijpende reorganisatie doorvoerde. De vijf territoriale inspec-
ties werden opgeheven en het aantal distrikten gaandeweg teruggebracht van
23 naar 17. Tegelijkertijd maakte men een begin met de aarpassing van de

108

organieke sterkte van een landgroep aan het inwoneraantal van de desbetref-
fende gemeente(n). Dit resulteerde   in een strukturele onderbezetting  van  het
per'soneel, waardoor de dagelijkse werksituatie behoorlijk onder druk kwam te
staan. Elk distrikt stelde pogingen in het werk aan deze inpasse te ontko-

men. Het gevolg hiervan was, dat een 'wildgroei' van veranderingsprocessen
dreigde.

Om deze (orwenselijk geachte) situatie in goede banen te leiden wees de
minister van Just:itie medio 1977 de distrikten Breda en Dordrecht aan als
zgn. proefdistrikten. Daar kon met (ingezette) veranderingen verda worden
geexperimenteerd. Gedurende de proefperiode zou (naast een gewijzigde orga-
nisatietiestruktuur van de staf) ook ervaring kunnen worden opgedaan met in-
formatieverwerking en -verstrekking ten behoeve van zowel het beleid als de
uitvoering. Daartoe werden de beide distrikten opgencmen in het projekt
A.G.S. (Autcmatische Gegevensverwerking ten behoeve van de Surveillance).

108 Mede onder invloed van de Politiewet 1957 ontwikkelde het korps
rijkspolitie zich gaandeweg van een (aanvankelijk) militaristische naar eenmeer gemeentelijk georidnteerde organisatie. Dit alles onder eindverantwoor-
delijkheid van de Algemene Inspectie, die -via de territoriale inspecteurs-
de beschikking had over vijf vooruitgeschoven posten voor het conptabel- enmaterieelbeheer (Hoogkamer,  1970). De opheffing in 1969 van deze territoria-
le inspecties leidde echter niet tot een grotere zelfstandigheid van de dis-trikten. Integendeel, in plaats    van het beheer te deconcentreren    "vond    een
centralisatieproces plaats, waarbij de Algemene Inspectie de middelpuntvlie-dende kracht   werd". Deze beleidskeuze bleek geen onverdeeld sukses. "Gelei-
delijk kwamen - mele door de niet onaanzienlijke groei van het Korps en dooruitbreiding van taken en toename van het pakket hulpmiddelen - de nadelenvan deze situatie aan het licht" (Frackers,  1985).

Over de beweegredenen  tot de reorgani satie  in 1969 maakte de Jubileumuitga-ve Korps Rijkspolitie (1970) nauwelijks melding. Daarentegen werd wel ruime
aandacht besteed aan de veranderende opvattingen over aard en inhoud van de
politietaak.

Hulsman (1970) oefende kritiek uit op de traditionele interpretatie van art.
28 Politiewet. Hij stelde een herbezinning voor op de politiefunktie, herin-terpreteerde taakbestanddelen, wees op de noodzaak van 'kontrole op de poli-tie' vanwege haar geweldsmonopolie en benadrukte een verregaande kwaliteits-
verhoging van de politie-opleiding.

Naar de mening van Hustinx (1970) zou de politietaak zich, als onderdeel van
de overheidstaak, primair moeten richten op welzijnsbehartiging. Het optre-den van de politie diende daarin zijn oriantatie te vinden. Hij bepleitte"een wetshandhaving, die de maatschappij voonrit brengt, effecten sorteert
en madr welzijn bevordert." (blz. 32) .
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Teneinde de verkregen ervaringen te systematiseren stelde men een werkgroep

sazen, bestaande uit   verteger,woordigers    van    de    Algemene    Inspectie,     de    beide

proefdistrikten en het stafbureau organisatie en efficiancy. Deze werkgroep

kreeg als opdracht "advies uit te brengen over de basisstructuur van de

staf van een district te land, hetgeen inhoudt dat criteria zullen worden

ontwikkeld, welke bepalend zijn voor de structuur en formatie van een dis-

trictsstaf. Bij het onderzoek zou rekening gehouden moeten wor(len met:

- wensen en ontwikkelingen betreffende de organisatie van de recherche;

- het uitgangspunt dat exec:utieve taken cp een zo laag mogelijk niveau

in de organisatie van een district worden verricht en voorwaarden-

scheppende taken  op  een  zo hoog mogelijk niveau."

Nadat in de distrikten Breda el Dordrecht een probleenstellend vooronderzoek

was gehouden, besloot de werkgroep binnen het korps rijkspolitie een gedach-

tenwisseling te entameren over de werkwijze en organisatie van de in een

distrikt werkzame eenheden, te weten de landgroepen en de centraal georgani-

seerde onderdelen. Als richtsnoer voor deze diskussie diende de nota 'Per-

spectief Rijkspolitie 1980-1990', die voorjaar 1979 verscheen. Een tweetal

basisuitgangspunten stond in deze nota centraal:

1.   Uitvoering van de politietaak vindt in principe plaats aan de voet van

de organisatie (de landgroep).

2.        Behartiging  van de totale politiezorg  door alle leden  van de groep.   In

principe dus geen specialisme op groepsniveau.

Ten aanzien van de justitiale politietaak werd gesteld, dat alle groepsleden

de zong hebben voor alle onderzoeken op het gebied van algemene rechercheza-

ken, jeugdzaken en vreerielingenzaken. "Vanuit de gedachte dat binnen de al-

gemene recherche een breedtespecialisatie plaatsvindt, krijgt het specialis-

me 'Jeugizaken' inhaudelijk de volgende taken:

- Ondersteunen in strafrechtelijke onderzoeken tegen jeugdige verdachten.

- Ondersteunen/overnemen in/van maatschappelijke onderzoeken.

- Hulpverlening (sociale interventie).

- Verwijzingsfunctie.

Het traditionele opsporingsonderzoek waarbij minderjarige(n) zijn betrokken

behoort tot de algemene recherchetaak."

In mei 1979 vond ave:leg plaats met de hoof(len JustitiSle Dienst en Jeugd-

zaken over de diskussienota. Daarbij bleek, dat een nadere bezinning op de

taak en plaats van de afdeling Jeugdzaken noodzakelijk was.
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Afgespraken werd, dat de hoofden Jeugdzaken kritisch kammentaar konden leve-

ren, terwijl de stafafdeling organisatie en efficiancy een onderzoek zou in-
stellen naar de positie van de afdeling Jeugdzaken. Met name zou de mening
van officieren en medewerkers Jeugdzaken, kinderrechters en leden van het
openbaar ministerie worden gevraagd.

Eind juni 1979 brachten de hoofden Jeugdzaken hun kammentaar ter kennis
van de Algemene Inspectie. Hun kritiek spitste zich toe op het voorstel in
de diskussienota am de afdeling Jeugdzaken niet langer te betrekken bij het
feitelijke opsporingsonderzoek tegen strafrechtelijk minderjarigen. De in de
nota geponeerde stelling achtten de hoofden Jeugdzaken volstrekt onvoldoende
geargumenteerd. Ook de toelichting die tijdens de bijeenkansten in mei was
gegeven had weinig opheldering verschaft. Derhalve kon men inhoudelijk niet
inhaken op de argumenten, die ten grondslag lagen aan de nota. De officieren
Jeugdzaken zagen zich gekonfronteerd met een typerend voorbeeld van 'amge-
keerde bewijslast' : "Een aantal organisatieveranderingen worden  in de vorm
van stellingen gepresenteerd, waarna de verschillende onderdelen van de te
veranderen organisatie worden uitgenodigd hun bestaansrecht te bewijzen".

Niettenin waren zij - noodgedwongen - toch bereid de betekenis van de
afdeling Jeugdzaken voor het korps rijkspolitie naar voren te brengen. Gewe-
zen werd op de juridische en maatschappelijke inbedding van het instituut
Jeugdzaken, dat sinds 1951 binnen de rijkspolitie had geijverd voor een spe-
cifieke benadering van de minderjarige, gericht op diens persoonlijkheid, de
ontwikkelingsfase en achteryronden. "Juist door het grote aantal funktionele
kontakten tussen Jeugdzaken en tal van naatschappelijke instellingen is de
afdeling Jeugdzaken bij uitstek het politie-onderdeel, dat in staat is om de

signalen met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen
te registreren en in beleidsmatige zin te vertalen naar politie-optreden in
de dagelijkse praktijk. (...) Daarnaast doet zich de noodzaak gevoelen om de
garanties te scheppen voor een optimale relatie tussen de politie, het apen-
baar ministerie, de kinderrechter, de raad voor de kinderbescherming, hulp-
verlenende instellingen en andere op het terrein van jeugdzorg werkzame in-
stanties".

Sprekend over de taak en plaats van de afdeling Jeugdzaken stelden de
hoofden Jeugdzaken zich ap het standpunt, dat het traditionele apsporingson-
derzoek waarbij meerderjarigen en/of minderjarigen betrokken zijn tot de
justitidle politietaak behoort. "Als taken op het gebied van jeugdzaken kun-
nen genoemi worden:

a.   Opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, gepleegd door minderjari-
gen.
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b.   Participeren in opsporingsonderzoeken, waarbij minderjarigen als getui-

ge/slachtoffer zijn betrakken.

c.   Opsporen van weggelopen en vermiste minderjarigen, alsmede het in over-

leg met de daarvoor aangewezen personen/instanties zoeken naar een ade-

kwate oplossing van het probleem.

d.   Onderzoeken en adviseren/verwijzen in relationele situaties, waarvan

minderjarigen het slachtoffer zijn dan wel dreigen te worden.

e.   Signaleren van lacunes in de noodzakelijke voorzieningen, zoals hulp-

verlening, onderdak, wetgeving, best:uurlijk beleid etc., alsmede het

geven van terzake dienende adviezen.

f.   De voorbereiding van en vormgeving aan het politiale beleid met betrek-

king tot de voorkaming en bestrijding van jeugdkriminaliteit.

g.   Het leggen, voeden en onderhouden van kontakten met andere korpsonder-

delen, gemeentelijke politiekorpsen, justiti5le organen, bestuurlijke

autoriteiten, hulpverlenende instanties en andere betrokken personen

en/of instellingen.

h.   Participeren in het tot stand kamen van een jeugdbeleid, zawel op 10-

kaal, provinciaal als centraal (overheids)niveau."

De konklusie van de hoofden Jeugdzaken lag voor de hand: het was essentieel

am binnen het korps rijkspolitie een gespecialiseerd onderdeel met de behan-

deling van jeugdzaken te belasten. "Rekening houdend met het uitgangspunt
van diepte-specialisatie en met de binnen andere arganen/instanties organi-

satorische plaatsbepaling van jeugdzaken verdient het ons inziens sterke

aanbeveling dat de ten behoeve van jeugdzaken te verrichten werkzagheden

ondergebracht worden in een aparte afdeling. Aan deze afdeling dienen zawel
taken op executief als beleidsniveau toegekend te worden."

De nota 'Perspectief Rijkspolitie 1980- 1990' en de daarop binnengekamen re-
akties werden tijdens een aantal bijeenkansten roet de distriktskammandanten,
en de diensthoofden (algemene dienst, justitiale dienst, administratie en

beheer) doorgesproken. Een en ander resulteerde tenslotte in het 'Rapport
inzake de structuur en formatie van het staforgaan van een district te land

van het Korps Rijkspolitie',  dat  op  1  juli  1980  aan de algemeen inspecteur

werd aangeboden. Dit zogenaamde Rapport Proefdistricten bevatte reorganisa-

tievoorstellen met betrekking tot de werkwijze, de organisatie en de rela-

ties tussen de onderdelen van een landdistrikt. Decentralisatie en despeci-

alisatie als uitgangspunten nemend, werd de vanouds primaire positie van de

landgroep benadrukt. De op distriktsniveau centraal werkende stafdiensten

zouden vooral het aksent moeten leggen   op voonaardenscheppende taken.
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Nadat het Rapport Proefdistrikten uitvoerig met de distriktskamandanten en
hun diensthoofden was besproken en door hen in hoofdlijnen angewijzigd was

aanvaard, bracht de karpsleiding dit medio november 1980 officieel ter ken-
nis van het korps rijkspolitie. 109 In zijn begeleidend schrijven wees de al-

gemeen inspecteur ex:p, dat hij op korte termijn een eindadvies zou uitbren-

gen aan de minister van Justitie.
110

8.1     Een  andere  visie:   van  uitvoering  naar  ondersteuning

De in het Rapport Proefdistrikten (RPD) beoogde reorganisatie had uiteraard

ook korsekwenties voor de politietaak ten aanzien van jeugdigen. Immers de

afhandeling van jeugdzaken zou in het beginsel tot de generale taakstelling

van de landgroep gaan behoren. Daarentegen kreeg de afdeling Jeugdzaken, die

alleen nog in bijzondere gevallen direkte assistentie aan de landgroepen zou

geven, vooral een beleidsondersteunende funktie.

Overigens werd het best-aansrecht van een specialisme jeugdzaken in dit
rapport niet betwist.111

109 Na het verschijnen van de nota 'perspectief Rijkspolitie 80/90'
ging binnen het korps al snel het gerucht, dat de afdelingen Jeugdzaken
zouden worden opgeheven. Voor de medewerkers van deze afdelingen was dit
aanleiding in een landelijke bijeenkanst uitvoerig stil te st:aan bi j moge-
lijke toekamstige ontwikkelingen.

Aangezien er onduidelijkheid bestond over de formele status van deze
nota en de daarin vervatte voorstellen, besloot men in april 1980 een brief
te    zenden   aan de algemeen inspecteur. Daarin   werd   hem am opheldering   over   de
toekanstige positie van de afdelingen Jeugdzaken verzocht. Naar later bleek
weigerde de korpsleiding deze brief te beantwoorden, omdat het schrijven
niet via de hierarchieke weg was aangeboder.

Begin mei 1980 werd een landelijke delegatie, gevormd door vier recher-
cheurs Jeugdzaken, samengesteld am de dreigende opheffing van de afdelingen
Jeugdzaken tegen te gaan ( Logger, 1984, blz. 44).

110 De integrale tekst van het rapport is toegezonden aan een beperkt

aantal geadresseerden. In hoeverre ieder korpslid in de gelegenheid was ken-
nis te nemen van de inhoud is niet duidelijk. Wel werd een korte bespreking
gepubliceerd in het korpsblad (RP-Magazine, november 1980, blz. 20-21).

111 Lutken en Van Hulst (1981) beklemtoonden, dat tijdens de diskus-
sies over de samenstelling van het Rapport Proefdistricten uitvoerig aan-
dacht is gegeven aan de formatie, taak en werkwijze van de afdeling Jeugd-
zaken (in het rapport: sectie Jeugdcriminaliteit en Hulpverlening).

"Wij menen, dat de voorbereiding en vormgeving aan het politiebeleid
met betrekking tot voorkaning en bestrijding van jeugdcriminaliteit de hoog-
ste prioriteit heeft. Het leveren van een bijdrage vanuit de politie aan de
totstandkaming van een jeugdwelzijnsbeleid, het adviseren met betrekking tot
de verwijzingsproblematiek en de begeleiding en bijscholing van leden van de
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"In de opsporingsfase moet een minderjarige benaderd worden in de geest van
het civiele kinderrecht   en het kinderstraf(proces) recht. Het specialisme
jeugdzaken heeft hierdoor repas vanaf de beginjaren deel uitgemaakt van de

organisatie. ( . . ) Aanvankelijk hield de stafofficier Jeugdzaken zich bezig
met het horen van kinderen, die als dader of slachtoffer betrakken waren bij

een misdrijf. In de zeventiger jaren werd deze taak goeddeels overgencmen

door (eerst assistenten later) distriktrechercheurs Jeugdzaken, die - als de

dienst Jeugdzaken - administratief waren ingedeeld bij de redherchegroep.
Organisatorisdh en werkinhoudelijk ontstond evenwel een onduidelijke situa-
tie, waarbij de executieve verantwoordelijkheid van de ccmnandant recher-

chegroep in de relatie tussen het hoofd dienst Jeugdzaken en de stafofficier

Jeugdzaken werd beperkt."   (RPD,  blz.  90-91) .
Voorgesteld werd de dienst Jeugdzaken in haar huidige vorm op te heffen

door de afdeling Jeugdzaken te splitsen en de dienst Jeugdzaken op te laten

gaan in de taktische recherche en de adviserende en voorwaardenscheppende
werkzaarrhe(len onder te brengen    in   een    staftureau Justitiale Dienst. Invoe-

ring hiervan betekende voor de afdeling Jeugdzaken, dat zij niet langer exe-

cutief belast zou zijn met het opsporingsonderzoek; de afdeling werd opgehe-

ven en zou als (sterk gereduceerde) sektie deel gaan uitmaken van het staf-

buro Justiti8le Dienst; de nadruk kwam nu te liggen op beleidsmatige, kwali-

tatief ondersteunende en voonaardescheppende taken; zij diende zich ook te

gaan bezig houden met hulpverlening aan meerderjarigen. 112

Tijdens de besprekingen van het rapport met de distriktkonmandanten re-

zen met betrekking tot de taak en plaats van de sektie Jeugdzaken en Hulp-

verlening een tweetal vragen:

a.   Moeten uitvoerende werkzaamheden op het terrein van jeugdzaken, incluis

opsporingsaktiviteiten, worden verricht door de recherche op het land-

groep- en/of distriktsnivo, of door de landgroep in samenwerking met de
afdeling Jeugdzaken?

b.   Moeten de aktiviteiten van de huidige afdeling Jeugdzaken ondergebracht

worden in een sektie van het stafbureau Justitiale Dienst of in een

zelfstandige afdeling Jeugdzaken?

landgroepen en afdeling tactische recherche zijn onderwerpen die bij voor-
keur niet door een executief gerichte afdeling gedaan moeten worden. De hui-
dige afdeling Jeugdzaken  zal  dan  ook   in onze visie  als (staf) bureau moeten
terugkeren in de nieuwe organisatie."  (blz.  95).

112) Het voorstel   am  de   zorg  voor de hulpverlenende   taak   van de politie
op te nemen in de herziene taakstelling van de sektie Jeugdcriminaliteit en
Hulpverlening' sloot overigens goed aan bij de werkinhoudelijke ontwikkelin-
gen binnen de afdelingen Jeugdzaken.
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Uit de diskussies kwam naar voren, dat de meeste distriktskammandanten zich

wel konden vinden in de nieuwe taakamschrijving, roaar over de plaats van de
afdeling Jeugdzaken in de organisatie liepen de meningen nogal uiteen. Ten-

slotte bleek er een meerderheid voorstander van een zelfstandige afdeling.

In zijn eindadvies (dec. 1980) aan de minister van Justitie st:elde de alge-

meen inspecteur zich cp het standpunt, dat de jeugdzorg en de daaraan gekoF=
pelde hulpverlening in beginsel del uitmaken van de generale taakstelling
van de landgroep. Het formuleren van het op dit terrein gewenste beleid, het

geven van richtlijnen en het - waar nodig - daadwerkelijk ondersteunen van
de landgroep achtte hij de taak voor de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening.
In tegenstelling tot de mee=te distriktskammandanten was de korpsleiding van

mening, dat binnen het stafbureau Justitiale Dienst de beleidsmatige taken

van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening beter tot hun recht zouden kunnen

kanen.

Op 20 februari 1981 zonden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

een voorlopige reaktie   op het "Rapport Proefdistrikten"   aan de Tweede Kalner.

Daarin gaven zij blijk van hun waardering voor de gepresenteerde uitgangs-
punten en voorstellen. Aangezien het rapport nog voorwerp van studie was kon

door de ministers niet gedetailleerd op de aanbevelingen worden ingegaan.
Evenmin kwam de voorgestelde reorganisatie van de afdelingen Jeugdzaken ex-
pliciet ter sprake.

Desondanks zagen een aantal Jeugdzaken-medewerkers hierin voldoende

aanleiding zich tot de vaste Kamerkcmmissie voor de Politie te wenden en de-

ze op de hoogte te stellen van de voorgenamen veranderingen. Hen werd meege-

deeld, dat de kammissieleden aan de onderhavig kwestie aandacht zouden ge-
ven. Op die toezegging werd teruggegrepen tijdens het kongres 'Grenzen van

de jeugd' dat in mei 1981 plaats vond aan de Vrije Universiteit. Enkele daar

aanwezige kamerleden, die opnieuw door jeugdzakenfunktionarig=en over de op

handen zijnde opheffing van de afdeling Jeugdzaken werden benaderd, stelden

in mei en juli 1981 aan de minister van Justitie schriftelijke vragen. 113

113
Uit de kamervragen sprak een grote bezorgdheid. Opgebouwde deskun-

digheid, met name inzake de voorkaming en bestrijding van jeugdcrimininali-
teit, dreigde bij opheffing c.q. reorganisatie van de afdelingen Jeugdzaken
goeddeels verloren te gaan. Gewezen werd op het advies van de meeste dis-
triktscammandan'ten aan de korpsleiding om - in het kader van de reorganisa-
tie - de afdelingen jeugdzaken als zelfstandige dienst te laten voortbestaan
naast de technische recherche, de algemene recherche, de centrale inlichtin-
gendienst en de herkenningsdienst. Dit advies lag in het verlengde van de in
1977 gG*lane voorstellen   door de werkgroep Feij1brief.
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Daarin werd er met klem op aangedrongen zich pas definitief over het Rapport

Proefdistrikten uit te spreken, nadat de vaste Kamerkcmmissie voor de Poli-
tie was gehoord en desgewenst de inhaud van het rapport zou zijn gewijzigd.
De minister stemde hiermee in. Zo was de besluitvorming over de reorganisa-
tie een politieke aangelegenheid geworden.

8.2       De   recrganisatie:    een   vociEristel   wordt   werioelij]dpid

Begin februari 1983 zond de minister van Justitie de Tweede Kamer zijn 'No-

titie over de uitgangspunten voor de werkwijze, de organisatie alsmede de

relaties tussen de onderdelen van een district te land van het Korps Rijks-

politie'. Daarin gaf de minister zijn standpunt inzake het Rapport Proefdis-
tricten. Sprekend over de organisatie van de Justitiale Dienst merkte hij114

artrent de taak en plaats van de afdeling Jeugdzaken het volgende op:
"Binnen de recherchegroep verridhten twee onderdelen cpsporingsactivi-

teiten, te weten de Recherchedienst en de dienst Jeugdzaken, waarbij de

leeftijd   van de daders het enige onderscheidend criterium   is. De hulpverle-
ning in gevallen van jeugdmisdadigheid geschiedt door de landgroep en/of de

dienst Jeugdzaken. De beleidsvorming behoort tot  de taak van de officier

Jeugdzaken. Met betrekking tot deze taakverdeling merk ik op dat ik het niet

efficidnt acht, dat twee afzonderlijke onderdelen binnen de huidige recher-

chegroep met opsporingsactiviteiten zijn belast. Gelet op de specifieke des-

kundigheid dient voor zover dit niet door de lai%prfp geschiedt uitsluitend

de rederchedienst met de opsporing te warden belast.

Het door mij onderschreven uitgangspunt dat de landgroep de politie-
taak zo volledig mogelijk en op een zo zelfstandig mogelijke wijze dient te

verrichten, betekent voor de voorkcming en bestrijding van de jeugdcrimina-
liteit, die een aanzienlijk deel uit=naken van de totale criminaliteit, dat
in principe de landgroep hiermede dient te worden belast."

Kamervragen       van de leden Wessel-Tuinstra, Roethof, Faber, Buikema       en
Nijpels. Tweede Kamer, zitting 1980-1981, Vragen (26/5/81 en 14/7/81).

114 Op 14 februari 1983 bracht de algemeen inspecteur de notitie van de
minister van Justitie ter kennis    van de district:sccirmandanten.      In    de    bege-
leidende brief deelde de korpsleiding    mee,     dat de minister van Justitie   op-
dracht had gegeven an "voor 1 juli 1983 nadere formatievoorstellen te doen
opdat de effectuering zoveel als mogelijk   dit   jaar kan plaatshebben".    De
voorstellen betreffende de formatie van het bureau Algemene dienst werden
gelijktijdig toegezonden. Ten aanzien van de Justiti6le Dienst (waaronder de
afdeling Jeugdzaken) zou zo spoedig mogelijk worden gereageerd.
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"De opsporing van en hulpverlening aan minderjarige plegers van strafbare
feiten behoort derhalve zoveel mogelijk door de landgroepen te worden ver-
richt. 115 Voor de taak en de positie van de dienst Jeugdzaken betekent dit

enerzijds dat de opsporing uit zijn takenpakket grotendeels verdwijnt en

anderzijds dat de nadruk cp de ondersteuning van de landgroep bij de hulp-
verlening kamt te liggen.116

Gelet op het eerder genocide uitgangspunt van een zo zelfstandig moge-
lijk functionerende landgroep dient de taak van de dienst Jeugdzaken tweele-

dig te zijn. In de eerste plaats amvat deze taak het scheppen van voorwaar-

den voor een juiste taakuitvoering door de landgroep op dit gebied; hierbij

kan onder meer worden gedacht aan het zorg dragen voor een gewenst niveau

van deskundigheid en het opstellen en bewaken van richtlijnen voor de taak-

uitvoering. In de tweede plaats zal de dienst Jeugdzaken in bijzondere am-

standigheden ondersteuning dienen te geven bij de daadwerkelijke uitvoering

van de door de landgroep te verrichten taken op het gebied van de opsporing

en hulpverlening.117 Onduidelijk   is  nog in welke verhouding de beide  taak-

elementen staan, dit vooral amdat de eerstgenoemde taak, die naar zijn aard

ondergebracht dient te worden bij de staf van het district, nog niet volle-

dig gestalte heeft gekregen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent

dit naar verwachting, dat voor wat betreft de uitvoering een verschuiving
zal plaatsvinden van de dienst Jeugdzaken naar de landgroepen."(blz.  5-7).

115 Uit het rapport 'De justitiale Politiezorg op de lanclgroep' waarin
verslag werd gedaan van een onderzoek naar het funktioneren van de Justitia-
le Dienst (waaronder de afdeling Jeugdzaken) in het distrikt Dordrecht kwam
naar voren, dat ruim 90% van alle geregistreerde misdrijven gerekend kon
worden tot de zogenaamde kleine of veel voorkcmende kriminaliteit. Driekwart
daarvan betrof diefstallen en vernielingen, veelal gepleegd door beneden 18-
jarigen. Van de bekend geworden daders woonde ruim 80% in de regio waar het
misdrijf werd gepleegd (Huizing, 1981).

116 Het voornemen van de minister am de rol van de afdeling Jeugdzaken
terug te dringen tot een louter adviserende werd door Delfos/Doek (1983)
ernstig betreurd. "De politieman/-vrouw bij de plaatselijke groep is niet
toegerust voor het afhandelen van de meer bewerkelijke (ernstige c.q. gecom-
pliceerde) kinderzaken. Derhalve wordt thans veel uitvoerend werk door de
dienst Jeugdzaken verricht. Bouwt men dit af dan zal men de plaatselijke po-
litieman/-vrouw beter moeten toerusten voor de afhandeling van jeugdzaken;
een kostbare en niet zo doeltreffende aanpak." (blz. 59).

117 De dagelijkse politiepraktijk wees uit, dat een aanzienlijk aantal
politiekontakten betrekking heeft op hulpvragen van burgers.

Jongh (1984) stelde, dat in 1983 het werk van de sektie Jeugdzaken en Hulp-
verlening in het distrikt Den Haag voor 25% bestond uit hulpverlening (blz.
69). Een soortgelijke konstatering is te vinden in de studie van De Jongh en
Van Wijk  (1981) , besproken in RP-Magazine (Aartsna 1981) .



117

De minister was van mening, dat eerst een aantal jaren (2 tot 3) met deze
nieuwe taakstelling ervaring zou moeten worden opgedaan. Daardoor kon oak

meer duidelijkheid worden verkregen over de konsekwent:ies voor de personele
bezetting van de nieziw te vormen sekties Jeugdzaken en Hulpverlening. Voors-

hands werd uitgegaan van de bestaande formatie van de dienst Jeugdzaken.

Tegen de vaorgencrneIl inkrinping van de taak van de afdelingen Jeugdzaken tot
(nagenoeg) uitsluitend hulpverlening en beleid rees landelijk verzet.118

De Raad voor het Jeugdbeleid publiceerde medio juni 1983 de nota 'Jeugdpo-
litie niet naar de achtergrond', waarin nadrukkelijk stelling werd gencmen

tegen de plannen  van de minister. 119     Het  door  de  Raad  voor het Jeugdbeleid

gevoerde pleidooi kreeg bijval vanuit de Tweede Kamer. Tijdens het mondeling
overleg op 22 juni 1983 van de vaste Kamercanmissie voor de Politie met de

minister van Justitie werd door diverse leden bezwaar gemaakt tegen de voor-

gencmen opheffing van de afdelingen Jeugdzaken bij het korps rijkspol itie.

Op aandrang van de commissie deed de minister de toezegging schriftelijk na-

der te zullen reageren. 120

In de op 28 oktober 1983 aan de Tweede Kamer gezonden 'Notitie over de

organisatie en werkwijze van jeugdzaken bij het korps rijkspolitie' wees de

minister erop, dat mogelijk de (op 22-6-'83) gebruikte formulering aanlei-

ding had gegeven tot onduidelijkheden. Hij stelde nadrukkelijk   (blz.   3-5):
"Het is ninmer mijn bedoeling geweest de afdeling Jeugdzaken op districtsni-

veau op te heffen. Mijn streven is erop gericht am in het kader van de gene-

rale taakstelling de jeugdzorg op landgroepniveau daaraan aan te passen."

118) De plannen van de minister van Justitie wekten alam beroering.

Naast de politiek en de media reageerden ook een aantal kinderrechters ver-
ontwaardigd. Per brief verzochten zij de minister de afdelingen Jeugdzaken
in hun huidige vorm executief te laten werken.

Hudig    (TVP   1983,   blz.    349)    nam als oud-kinderrechter en emeritus-hoogleraar
kinderrecht fel stelling tegen de reorganisatie van de afdeling Jeugdzaken.
Zij vreesde voor een minder adekwate, pedagogisch onverantwoorde aanpak van
jeugdproblematiek. Bovendien was ze van mening, dat de politie als eerste-

lijnsvoorziening voldoende ( jeugd) deskundigheid   in huis moest hebben  en  hou-
den. De voorstellen impliceerden een verarming van ervaringskennis    en   een
verlies van het totaalaverzicht.

119 Bij bespreking van deze nota uitte Schellekens (1983) de vrees,
"dat bij toename van het politiewerk de justitiale taken een hogere priori-
teit zullen krijgen dan de hulpverlenende-sociale aanpak."(blz.  663) .

120  Verslag  van het mondeling overleg d.d. 22-6-1983, vastgesteld  1-9-
1983. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600 hfdskn VI en VII, nr. 41.
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"Behalve de directe ondersteuning van landgroepen bij opsporing van en hulp-
verlening aan minderjarigen, zou het accent gelegd moeten warden cp de voor-
waardenscheppende  en  advi c:prende werkzaamhArion, zoals  o.m. de apleiding  van
landgroeppersoneel en toezicht. 121 Op grond hiervan  kan  de  taak  van  de  sec-
tie Jeugdzaken en Hulpverlening in de volgende elementen worden onderschei-
den:

-   Het voorbereiden van en varm geven aan het politiebeleid inzake voorko-

ming en bestrijding van jeugdcriminaliteit. 122

-    Het verlenen van ondersteuning bij opsparingsonderzoeken gericht op ze-
dendelicten en het verlenen van hulp aan zedenslachtoffers.123

-   Het leggen en onderhouden van contacten met andere korpsonderdelen, ge-

meentelijke politiekorpsen, justitiale organen, bestuurlijke autoritei-

ten, hulpverlenende instellingen en andere pensonen en instellingen die

zich op enigerlei wijze bezighouden met de jeugd en zijn sociale arge-
ving.

124

121 , Met het oog op kwaliteitsverbetering van het werk van Jeugdzaken
(zowel in voonaardenscheppende, adviserende als uitvoerende zin) heb ik in
1982 besloten personeelsleden ingedeeld bij de Mdelingen Jeugdzaken in het
kader van de studiefaciliteitenregeling in de gelegenheid te stellen een Ho-
gere Beroepsopleiding Maatschappelijk Werk of een Middelbare Beroepsoplei-
ding Sociale Dienstverlening te volgen. Tenslotte worden de functionarissen
Jeugdzaken in ruime mate in de gelegenheid gesteld vakgerichte themadagen
(in korpsverband georganiseerd), externe studiedagen, symposia e.d.  bij  te
wonen."(Notitie d.d. 28-10-1983, blz. 7) .

122 De toegencmen aandacht voor preventie van (jeugd)kriminaliteit (me-
de gestimuleerd door de cp landelijk, regionaal en distriktsniveau werkzame
afdelingen Voorkaming Misdrijven) leidde ook binnen het korps rijkspolitie
tot opnerkelijke initiatieven. Bekendheid verwierf het projekt 'Vandalisme,
ongezond gedrag op straat', dat voorjaar 1981 in Waddinxveen plaats vond.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering bleek de lokale kennis en betrokken-
heid van de landgroep een belangrijke faktor bij de socio-preventieve aanpak
van vandalistisch jeugdgedrag (Van Der Spoel/Olthof, 1983).

123 Alhoewel over de aard en amvang van sexueel kontakt tussen ouderen
en kinderen weinig feitelijke gegevens bekend waren, deden de ervaringen bij

hulpverleningsinstanties vennoeden dat er sprake zou zijn van een aanzien-
lijk 'dark-number'. Voor Wolters e.a. (1982) was dit aanleiding een oriante-
rend onderzoek in te stellen. Het onderzoeksmateriaal betrof zedenzaken, ge-
meld bij de bureau's van de officieren Jeugdzaken in de periode jan. 1978-
jan   1979.   Van  de   123 ter beschikking gestelde gevallen  was het slachtoffer
overwegend (86%) beneden de leeftijd van 12 jaar. De verhouding jongen/meis-
je was 1 : 4. Het merendeel van de kontakten bleek tamelijk onschuldig.

124 Het belangrijke aksent, dat binnen het werk van een afdeling Jeugd-

zaken ligt op hulpverlenende aspekten bracht Van Den Berg en Salet (1981)
ertoe in de alledaagse praktijk een samerwerkingsverband te ontwikkelen tus-
sen het Medisch Opvoedkundig Bureau en de afdeling Jeugdzaken in het dis-
trikt Den Bosch.
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-    Het participeren in het tot stand kcmen van een jeugdwelzijnsbeleid zo-

wel op lokaal, provinciaal als centraal (overheids)niveau.
-    Het signaleren van lacunes in noodzakelijke voorzieningen zoals hulp-

verlening, onderdak, wetgeving, bestuurlijk beleid, alsnede het geven
van advies ter zake.

-    Het onderzoeken, adviseren en verwijzen bij problemen die ontstaan uit

verstoorde intermenselijke relaties waarbij zowel meerderjarigen als
minderjarigen het slachtoffer zijn, danwel dreigden te worden (sociale
interventie).

-    Het door middel van het geven van opleidingen en het houden van toe-

zicht bevorderen van een zodanige beroepshouding en vaardigheid dat

jongeren cp een juiste wijze door de politie worden benaderd."

(zie bijlage 1: Orgaanbeschrijving Sec:tie Jeugdzaken en Hulpverlening)

Met betrekking tot plaats en fcr:ratic van dc scktic Jeugdzaken en Hulpverle-
ning maakte de minister bekend, dat hij had besloten bij het voorgencmen on-
onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve formatie van de verschillen-

de recherche-onderdelen ook de afdeling Jeugdzaken te betrekken. Dit am aan-

passing en/of bijstelling van de onderscheiden formaties zoveel mogelijk ge-
lijktijdig te kunnen realiseren.125

In een afzonderlijk paragraaf over "cpleiding en vorming" werd erop ge-

wezen, dat nog slechts een zeer beperkt aantal landgroepfunktionarissen een

aanvullende opleiding cp het terrein van jeugdzaken had genoten. Wel zou in

toenemende mate tijdens de primaire en vervolg-opleiding daaraan aandacht

worden best-ee,1  126 „Bovendien worden binnen de districten   door de afdelingen
Jeugdzaken en het Bureau Cpleiding en Vorming ten behoeve van de landgroepen

de volgende activiteiten ontplooid (blz. 6):

125 Lugger (1984, blz. 51-53) plaatste - kijkend naar de praktische

konsekwenties - enkele kritische kanttekeningen. Hij achtte het idee, dat
landgroepfunktionarissen voldoende deskundigheid bezitten cm zelfstandig
zedenzaken te kunnen behandelen voorlopig nog een utopie. In het belang van
dader en slachtoffer zou de sectie in een zo vroeg mogelijk stadium inge-
schakeld dienen te worden. Dit betekende overigens een uitbreiding van werk-
zaamheden.

126 Uit een interview met Ferida de Jongh-Wieth (red RP-Magazine, aug.
1983) ,  die  in het kader van haar prcmotie-onderzoek tien maanden rordkeek
bij de politie in Grenoble, bleek dat een straatagent aldaar na een primai-
re opleiding van vijf maanden gevolgd door vier maanden praktijkstage (zon-
der enige specifieke jeugdkennis) op het publiek werd losgelaten.
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-    Thenadagen voor groepsrechercheurs, (gericht cp thematische behandeling

van problemen en achtergronden waarmee groepsrechercheurs te maken

krijgen, bijvoarbeeld alcohol/drugs, kindermishandeling).
-               Introductiecursus voor nia* wachtmeesters, (gericht op kennismaking

met het werk van de afdeling Jeugdzaken, verkenning sociale kaart).

-    Oridntatiecursus voor kaderleden, (gericht op taak afdeling Jeugdzaken,

achtergrondinformatie over jeugdproblematiek, sepot-beleid, samenwer-

king).
-    Instructiebijeenkcmsten,  (geridht op behandeling van bepaalde soorten

problemen, wetswijzigingen, sepot-beleid e.d.).

-    Probleemgerichte cursussen,  (gericht op specifieke problemen,  zoals

bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers).

-   Knipselkrant, (gericht op vakinformatie)."

Nadat de vaste Issie voor de Politie op 22 december 1983 over de
notitie had vergaderd en deze als zodanig was aanvaard, viel het politieke
besluit tot reorganisatie   van het korps rijkspolitie. Dit betekende   voor   de
afdelingen Jeugdzaken, dat zij - met ingang van april 1984 - een andere naam

(sectie Jeugdzaken en Hulpverlening), plaats en taak zouden krijgen.



9 SAMENVATTING

arieiitatiefase (1949-1951)

Begin 1949 werd varTu:it het ministerie van Justitie kontakt opgencmen met de

algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie am na te gaan, of en in hoe-

verre het wenselijk was specialisten op het gebied van kinder-/zedenpolitie

aan te stellen. Direkte aanleiding daartoe vonnie een door deskundigen ge-
uite bezorgdheid over de maatschappelijke verwildering van de opgroeiende

jeugd.

Dit initiatief leidde ertoe, dat mej. L.J.M. Kleyn op 1 mei 1951 voor

de duur van zes maanden te werk werd gesteld bij de rijkspolitie in het ge-
west Den Haag. Zij kreeg de opdracht zich uitvoerig te oridnteren hoe het
kinderpolitiewerk bij de rijkspolitie (inhoudelijk en organisatorisch) ge-
stalte zou kunnen krijgen. De ervaringen, opgedaan als oud-inspectrice van

de kinderpolitie, brachten haar tot de overtuiging, dat er alle aanleiding
was op landelijk, gewestelijk en distriktelijk nivo deskundigen voor jeugd-

zaken aan te stellen. Er bleek in de rijkspolitiepraktijk (naast informatie

over het kinderrecht en de kinderbescherming) vooral behoefte te bestaan aan

,  advisering antrent de aanpak van zedenzaken, voorlichting over de verwijzing
naar (niet) justitiale instanties en over het opnaken van milieurapportage.
Mej. Kleyn legde haar waarnemingen, konklusies en aanbevelingen vast in een

Voorlopig Rapport (november 1951),  dat na een uitvoerige diskussie tenslotte

onverkort werd aanvaard. De daarin vervatte voorstellen zouden jarenlang be-

palend zijn voor het instituut Jeugdzaken bij het korps rijkspolitie.

Opbarwfase (1952-1969)

Medio 1952 begon Me j. Kleyn met de opbouw van het 'instituut Jeugdzaken'. Om

zo snel mogelijk daadwerkelijk van start te kunnen gaan werd door haar veel

tijd en energie gestoken in het aantrekken van jeugdzakendeskundigen (eerst)
op gewestelijk en (later) op distriktelijk nivo.

127 Bedacht moet worden, dat deze historische studie voornamelijk is
gebaseerd op dossieranalyse (zie 3.2.). Het daarbij gehanteerde onderzoeks-
materiaal bood (uiteraard) geen volledig objektief beeld van de onderzochte
werkelijkheid. Bavendien heeft - als gevolg van de zeer pregnante rol, die
de officieren Jeugdzaken hebben vervuld - hun aandeel in de beschreven ont-
wikkeling een relatief groot aksent gekregen.
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Ondanks het feit, dat het vervullen van vakatures sars erg moeizaam verliep
in verband met de relatief lage salari&ring (gelet cp vocropleiding en werk-

ervaring) van geschikte kandidaten, waren eind 1969 niettemin 15 officieren

Jeugdzaken in de diverse distrikten als zodanig werkzaam.

Tijdens deze periode van personele uitbouw groeide bij de officieren

Jeugdzaken gaandeweg het besef, dat zij (in verhouding tot hun mannelijke

kollega's) binnen het korps rijkspolitie een ongunstige rechtspositie had-

den. Alhoewel talloze pogingen *rden ondernanen an hierin verandering te

brengen, bleven tastbare resultaten vele jaren uit. Pas aan het eind van de
zeventiger jaren kwam hierin een werkelijke doorbraak tot stand.

De taak van de officieren Jeugdzaken droeg een tweeledig karakter. Binnen de

rijkspolitie betrof dit zowel de voorlichting, advisering als assistentie.

Daarnaast werd op plaatselijk en provinciaal nivo zaveel mogelijk informatie

gegeven over de politiale bemoeienis met jeugdigen alsmede de noodzakelijke

(verwijzings)kontakten gelesId. Ook beijverden zij zich op de politiescholen
de    aandacht te vestigen    op het kinderrecht    en de kinderbescherming. Voorts

werd nadrukkelijk gepoogd het politiepersoneel (werkzaam op de landgroepen)

beter toe te rusten en te motiveren tot een adekwatere aanpak van jeugdpro-
blematiek.

De adviserende taak had niet alleen een incidenteel karakter. Onder an-

dere door het opstellen van richtlijnen ondernamen de officieren pogingen cm

de bejegening van minderjarigen in goede banen te leiden. Dat gold met name

de aanpak van jeugdstrafzaken (wijze van verhoor, verbaliseringsbeleid, mi-

lieurapportage en registratie).

De assisterende taak concentreerde zich van meet af aan op het verhoor

van de minderjarige zedenslachtoffers. Vanwege de kamplexiteit van deze pro-

blematiek begin 1955 een werkgroep zedenzaken opgericht, die onder leiding

stond van een kinderpsychiater. Het rapport van deze werkgroep, dat in juni

1958 werd gepubliceerd, bevatte kritische noties over het verhoor van min-

derjarigen door politie en justitie. Vooral het mogelijke nadeel, dat kinde-

ren konden ondervinden van een ondeskundig verhoor baarde veel opzien.

Uitbouwfase (1970-1979)

Onverdroten bleven de officieren Jeugdzaken streven naar een gelijkwaardige

rechtspositie, een officiale funktie-anschrijving en een landelijke funktio-

naris voor jeugdzaken bij de Algemene Inspectie van de rijkspolitie.
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Met betrekking tot de rechtspositie richtte de energie zich in het bijzonder

op een gelijkwaardig bevorderingsbeleid alsmede cp het scheppen van de moge-
lijkheid door te kunnen stranen naar andere officiersfunkties. Cp initiatief
van de korpsleiding werden deze wensen gekcppeld aan het formuleren van een

relevante funktie-cinschrijving, die overigens door de officieren Jeugdzaken
bij herhaling werd opgesteld. Dit alles everwel zonder een duidelijk resul-
taat. Pas nadat zij hun wensen publiekelijk hadden gemaakt (het doen stel-
len van kamervragen en het inschakelen van de politiebonden) ontstond er bij
de Algemene Inspectie een redle bereidheid tot nader overleg. Een voorgen>
men reorganisatie betekende echter opnieuw uitstel. Meer sukses hadden de

officieren Jeugdzaken met hun verzoek am een landelijke jeugdzaken-funktio-
naris. In januari 1976 volgde de aanwijzing van mevr. S. van Kamp tot hoofd
toezicht JeugA,aken bij de Algemene Inspectie.

Intussen spanden de officieren Je,«.Aken zich op allerlei :ranieren in cm
aan hun werk meer ruchtbaarheid te geven. Met name grepen zij het 25-jarig
Jeugdzaken-jubileum (1976) aan am tijdens een studiedag - onder het motto
'Hennandad op welzijnspad' - de afdeling Jeugdzaken in de publieke schijn-
werper te plaatsen. Door de oudste stafofficier Jeugdzaken werd in niet mis

te verstane bewoordingen de balans opganaakt en op noodzakelijke verbete-

ringen aangedrongen.

Werkinhoudelijk richtte de aandacht zich in het bijzonder op kindermishande-

ling, kinderstrafrecht, wegloopproblematiek en zedenzaken. In verband met de

aanpak van kindermishandeling werd kontakt gezocht met het buro vertroziwens-
arts en volgden enkele officieren Jeugdzaken een bijscholingskursus.

In het kader van de in 1975 ingestelde commissie kinderstrafzaken (De-
lescen) diskussieerden zij nadrukkelijk over het te voeren opsporings-/ver-

volgingsbeleid. De officieren Jeugdzaken stonden sceptisch ten aanzien van
de verplichte registratie van alle (ook bagatel) kinderstrafzaken. Met het

oog op een goede voorlichting over de jeugdige daders gaven zij de voorkeur

aan een algehele invoering van het zogenaamde enquetesysteem bij de raden

voor de kinderbescherming.

Alhoewel het vooral grootstedelijke problematiek betrof ging de lande-

lijke beroering over de (politiale) bejegening van jeugdige weglopers niet
aan de officieren Jeugdzaken voorbij. Zich wijzigende opvattingen over de

ouderlijke macht en de rechtspositie van minderjarigen dwong ook de rijkspo-

litie tot bezinning.
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Veranderende maatschappelijke inzichten dienden zich eveneens aan met be-

trekking tot de de aanpak van zedenzaken. Kritische kanttekeningen werden

geplaatst bij (de mogelijk negatieve effekten van) het politieverhoor voor

(jeugdige)  zedenslachtoffers. Ook werden de officieren Jeugdzaken - mede

onder invloed van de werkzaamheden van de adviescammissie Zedelijkheidswet-
geving (cie Melai) - uitgenodigd een standpunt in te nemen over een eventue-

le liberalisering van de strafwetgeving. Omtrent pedofilie kantten zij zich
nadrukkelijk tegen de-kriminalisering.

De toegenamen werkdruk maakte een personele uitbreiding zeer noodzakelijk.
Nadat vanaf 1963 hi.erom stelselmatig was verzocht, konden tenslotte sinds

april 1971 (aanvankelijk nog op beperkte schaal) vrouwelijke (sinds 1973 ook

mannelijke) assistenten Jeugdzaken worden aangesteld. In eerste instantie

betekende dit echter voor de officieren Jeugdzaken een taakverzwaring, daar

zawel aan de opleiding als aan de werkbegeleiding van assistenten Jeugdzaken

moest nog vorm en inhoud worden gegeven. Bovendien ontbrak er een duidelijke

funktie-cmschrijving. Het gevolg was, dat in elk distrikt hieraan op eigen

wijze invulling werd gegeven.

Aangezien in toenemende mate een beroep op hen werd gerlaan, pleitten de
officieren Jeugdzaken bij de korpsleiding voor het formeren van een afzon-

derlijke groep Jeugdzaken. Naast de officier Jeugdzaken zou deze werkeenheid

minimaal moe'ten bestaan uit twee assistenten en een administratief medewer-

ker. Dit voorstel leidde in 1975 tot de instelling van de werkgroep (Feijl-

brief) ,  die  (mei 1977) konkludeerde,  dat de per'sonele groei geen gelijke
tred had gehouclen met de sterke toename van het aantal jeugdzaken en der-

halve een formatie-uitbreiding (minimaal 6 medewerkers) zeer wenselijk was.
De korpsleiding stelde zich echter op het standpunt, dat het formeren

van een afzonderlijke groep Jeugdzaken niet zinvol was. Er zou slechts spra-

ke kunnen zijn van een beperkte uitbreiding van twee naar drie assistenten

per distrikt. Aldus onstond in de loop van 1977 een aparte dienst Jeugdza-

ken, bestaande uit een hoofd Jeugdzaken (officier), een hoofd dienst Jeugd-

zaken,  drie rechercheurs Jeugdzaken en een  (part-time)  administratieve

kracht.

Herari ntatiefase (1980-1983)

In de loop van 1980 verscheen het 'Rapport inzake de structuur en format:ie

van het staforgaan van een district te land van het Korps Rijkspolitie'.
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Daarin werden  reorganisatievoorstellen gedaan met betrekking tot de werk-

wijze, de organisatie en de relaties tussen de onderdelen van een laryirlis-
trikt. Decentralisatie en despecialisatie als het uitgangspunt nemend zou de

vanouds primaire positie van de landgroep (basispolitiezorg) opnieuw moeten
worden benadrukt, terwijl de cp distriktsnivo werkende stafdiens·ten zich met
name   dienden   toe te leggen cp voorwaardenscheppende taken.

Voor de afdeling Jeugdzaken van een distrikt betekende dit, dat recher-

cheurs Jeugdzaken nog maar in bescheiden mate daadwerkelijk bemoeienis zou
hebben met jeugdigen. Tegen een degelijke gedachtengang rees binnen en bli-
ten het korps rijkspolitie fel verzet. Dit resulteerde ondermeer in schrif-

telijke kamervragen aan de minister van Justitie, die er tenslotte mee in-

stemde  am zich pas definitief over het rapport uit te zullen spreken nadat

hi j de vaste Karnercammi ssie voar de Politie had gehoord. Met deze toezegging

van de minister was de besluitvorming over de reorganisatie bij de rijkspo-

litie een politieke aangelegenheid geworden.

Voorjaar 1983 niaakte de minister van Justitie in een notitie aan de TWeede

Kamer zijn standpunt kenbaar en onderschreef hij (opnieuw) de uitgangspunten
en voorstellen van het Rapport Proefdistricten. Tegen de voorgencmen inkrim-

ping van de taak van de afdelingen Jeugdzaken rees landelijk verzet, hetgeen
politiek werd verwoord tijdens een in juni 1983 gehouden vergadering van de
vaste Kamercommissie voor de Politie. De minister van Justitie zegde bij die

gelegenheid toe op de ingebrachte bezwaren schriftelijk te zullen reageren.
Eind oktober 1983 zond hij de Tweede Kamer de 'Notitie over de organi-

satie en werkwijze van jeugdzaken bij het korps rijkspolitie'. Daarin wees

hij erop, dat het nimmer zijn bedoeling was geweest de afdelingen Jeugdzaken
op distriktsnivo op te heffen. Zijn streven zou er op zijn gericht - in het

kader van de generale taakstelling - de werkzaamheden van de afdeling Jeugd-

zaken daaraan aan te passen.

Nadat de vaste Kamerkammissie voor de Politie op 22-12-'83 over de notitie

met de minister van Justitie had vergaderd, viel het politieke besluit tot

reorganisatie van de afdelingen Jeugdzaken. Dit met ingang van april 1984.
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Een probleemgerichte aanpak van
jeugdig delikt-gedrag

Onderzoeksverslag van het projekt politidle jeugdzorg'
bij de rijkspolitie Breda tijdens de periode 1984-1988

Yhh ki,zilerstrafrecht is iiiet iii de eerste platits gericht op het straffen

rati i,ii,iderjarige,1, die delicten begaan: het gaat er reel meer 0,77 te
oticierzoekeii hoe z.ij hiertc,e gekomen zijn e,i dan tot eell belia,ideling
te kinne,1, waardo ,r z.ii lere,1 hun gedrag te herzie,1.
Hulp bij oproeili,ig is bela,igrilker da,1 st, affen

Aky. A/.A. R<knn
(;oect. clcit er (kinder)1)olitie is.
C),1,/er.5 „11 A'It, „zei /906', hlz. 46'.



10  THEORETISCHE HENADERINGEN VAN JEIXI)IG DETTKI- FORAS

10.1 Een rechtskundige benadering

De oorspronkelijke doelstelling van het jeugdrecht was vooral gericht op de

bescherming van het kind, een visie die zeker in de eerste helft van deze

eeuw vrij letterlijk werd opgevat. Kinderbescherming   had    in die periode    een

(goedbedoeld) paternalistisch karakter, hetgeen ondermeer tot uiting kwam in

termen als (gezins) voogdij en patronaat. Met een beroep op 'het belang van

het kind' werd beslist wat goed voor hen zou zijn. 128

Geleidelijk ontstond er echter de nodige twijfel aan de 'toverformule'.

Wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen trachten een

voorheen haast onaantastbare kinderbeschenning in opspraak. Machtsstrukturen

werden ter diskussie gesteld en men ging op zoek naar nieuwe werkvonnen.

Kortam, de klassieke doelstelling van het kinderrecht verloor terrein en de

kinderbescherming evolueerde gaandeweg tot jeugdbescherming, gericht op de

harmonische ontplooiing van de minderjarige. 129

Dit emancipatieproces kreeg krachtig steun    van de commissie Wiarda,     die     in

haar rapport 'J,eugdbeschenningsrecht' (1971) sterk aandrong op verzelfstan-

diging van de rechtspositie van minderjarigen. Jongeren zouden vanaf een be-

paalde leeftijd zelf over de invulling van hun leefsituatie moeten kunnen

(mee)beslissen. Gedacht werd aan een systeem van geleidelijke rechtsverkrij-

ging, te beginnen vanaf het twaalfde levensjaar en oplopend tot hun civiel-

rechtelijke meerderjarigheid (Jeugdbeschermingsrecht 1971,  blz.  53-61) .

128 In de tweede helft van de 19e eeuw tekende zich een groeiende be-

langstelling af voor de problematiek van verwaarloosde en misdadige jeugd.

Road-de Boer (Jeugdstrafrecht als jeugrl crhermingsrecht?, 1986, blz. 1-25)
wijst erop, dat naast de opkamst van de gedragswetenschappen ook christelijk

filantropische bewegingen onder de (dames van de) gegoede burgerij alsmede

politieke diskussies over de zogenaamde 'sociale kwestie' resulteerden in
een andere visie op de rol van de overheid bij de bestrijding hiervan.

129 Door Bartels (1980) zijn de jaren 1955-1980 voor de jeugdbescher-
ming getypeerd als een periode van kritiek, vertwijfeling en bezinning. De
professionalisering nam sterk toe, er was alam sprake van herstrukturering,
harmonisatie en integratie. Daarnaast eisten zawel belangengroepen   van   min-
derjarigen als veldwerkers inspraak. Deze ontwikkelingen gingen gepaard met
een stortvloed van nota's en rapporten.
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Uiteraard hebben deze ontwikkelingen het jeugdstrafrecht niet onberoerd ge-
laten. Ook daar was een tendens afstand te nemen van de klassieke kinderbe-

schermingsidee en manifesteerde zich in toenemende mate de behoefte an het
(in 1965 herziene) kinderstrafrecht te 'herijken' op de nieuwe uitgangspun-
ten van het (civiele) jeugdrecht.

Sedert de zeventiger jaren heeft er een herbezinning plaats gevonden op

het oorspronkelijke uitgangspunt van het jeugdstrafrecht: cpvoeden in plaats
van straffen. Daarbij werd ondermeer betoogd, dat de door de wetgever beoog-
de pedagogische aanpak van jeugdige delinkwenten in de kinderstrafrechtsple-
ging   maar    zeer    ten    dele   kon worden gerealiseerd. Bovendien    zou    door   de    ide
van (her) opvoeding   en/of (her) aanpassing het werkelijke vergeldingskarakter
van het jeugdstrafrecht alleen maar warden genaskeerd. De kritiek richtte
zich in het bijzonder tegen de "bijkans structurele tweeslachtigheid in het
kinderstrafrecht: het willen   zijn van middel  tot (her) opvoeding  van  de  de-
linkwente minderjarige en het moeten zijn van middel tot handhaving van de
bestaande (rechts) orde."   (Doek  1981,   blz.   33) .

In de theorie en praktijk van  het jeugdstrafrecht heeft dit geleid tot een
richtingenstrijd in termen van 'welzijnsmodel' en 'rechtsmodel'. Alhoewel de
gevoerde polemieken ongetwijfeld heN·pri bijgedragen tot een helder explici-
teren van de tweesporigheid, dat altijd een belangrijk kenmerk is geweest
van het jeugdstrafrecht, kan de vraag worden gesteld in hoeverre deze gepo-
lariseerde stellingname heeft geleid tot een daadwerkelijke toename van het
'recht en welzijn' voor de betrokken minderjarigen. 130

130
In 1983 was de jaarvergadering van de vereniging voor familie- en

jeugdrecht gewijd aan het thema 'Recht en welzijn in het jeugdstrafrecht'.
Als pre-adviseurs traden daarbij op mevr. dr. J. Junger-Tas ('Kinderrecht en
kinderwelzijn in historisch perspectief') en mr. T.M. Schalken ('Jeugdstraf-
recht tussen welzijn en de eis van een behoorlijke rechtspleging').

Junger-Tas (1983-a) toonde zich - op grond van historisch onderzoek naar de
positie   van  het   kind   in de samenleving - voorstander   van het welzijnsmodel.
Zij pleitte evenwel voor een meer evenwichtige verhouding van welzijnsaspek-
ten, die op de bescherming (jeugdwelzijnszong) respektievelijk de ontplooi-
ing van een jeugdige (rechtspositie) zijn gericht. Deze koppeling van wel-
zijn en recht zou in de kamende decennia meer gestalte moeten krijgen.

Schalken  (1983) , die recht en welzijn als twee immanente begrippen  ziet,
ging in op de vraag hoe het recht op welzijn vorm dient te krijgen en op
welke wijze een jeugdige op de verwezenlijking daarvan zelfstandig invloed
kan uitoefenen. Voor een jeugdige verdachte achtte hij het verbeteren van derechtspositie van meer belang dan het aksentueren van het welzijnsmodel in
het jeugdrecht.
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10.1.1      Het  welzijn=rpr=rokti ef

Van meet af aan is in het jeugdstrafrecht de meeste aandacht uitgegaan naar

de persoon van de dader. Deze keuze kwam niet toevallig tot stand. Tegen het

ein:ie van de vorige eeuw wijzigden zich de denkbeelden over de zin van het

strafrecht. Dit onder irwloed van de spraakmakende uitkcmsten van krimino 10-

gisch onderzoek. Met name werd daarbij gewezen    op de betekenis van persoon-

lijke en sociale faktoren  voor het ontstaan van kriminaliteit. Mede hierdoor

raakte de vergeldingsidee enigszins in diskrediet en kwam het aksent in toe-

nemende mate te liggen cp de speciale preventie.

Deze 'Nieziwe Richting' was oak van invloed op de ontwikkeling van het

jeugd(straf)recht. De Kinderwetten van 1901/05 werden in belangrijke mate op

de ide van de speciale preventie gebaseerd. Niet langer moest primair wor-

den uitgegaan van het strafrechtelijke verwijt, dat de jeugdige dader kon

worden g€maakt. De meeste nadruk diende te worden gelegd op de (vooronder-

stelde) gedragsbeinvloedende werking op het toekanstige gedrag van de dader.

Hieraan lag de visie ten grondslag, dat het jeugdige delikt-gedrag opgevat

kon warden als de uiting van een tekortschietende opvoeding, waarop de over-

heid 'in het belang van het kind' een pedagogisch verantwoorde reaktie dien-

de te geven.

Een dergelijke koerswijziging leidde er weliswaar toe, dat de vergel-

dingsgedadhte naar de achtergrond werd gedrongen, maar riep tegelijkertijd

de vraag op hoe het begrip 'speciale preventie' in de jeugdstrafrechtsple-

ging zo goed mogelijk zou kunnen worden gekonkretiseerd.    Bij het bepalen  wat

order een adekwate overheidsreaktie     ('in het belang    van    het    kind'     en    ' peda-

gogisch verantwoord') moest worden verstaan werd gaandeweg een nieuw dilemma

manifest: straffen en/of helpen.
131
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wordt niet altijd dezelfde betekenis toegekend aan de begrippen 'hulp' en
I €Crat' .

Binnen de pedagogisch georianteerde jeugdhulpverlening groeide al vrij
spoedig het inzicht, dat voor een daadwerkelijke aarpak van gedragsproblemen
(vrijwillige) medewerking van een kli5nt van essentieel belang is. Dit zgn.

'vrijwilligheidsvereiste' kan sams cp gespannen voet kcmen te staan met de

jeugdstrafrechtspleging, waar hulpverleningsaktiviteiten een (min of meer)

gedwongen karakter hebben en (primair) zijn gericht op sociale aanpassing.
Bovendien heeft een in de jeugdhulpverlening gehanteerde pedogogische straf
vooral tot doel het gedrag van een minderjprige te korrigeren door hem op
zi jn verantwoordeli jkheden te wilzen, terwill in het ]eugdstrafproces meer-
dere strafdoelen (waaronder vergelding) kunnen worden gehanteerd.
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In de eerste helft van deze eeuw werd - zawel in de theorie als de praktijk

van het jeugdrecht en de jeugdbescherming - de invulling van de begrippen
'pedagogisch verantwoord' en 'belang van het kind' sterk normatief, d.w. z.
vanuit een volwassenen-visie geinterpreteerd. Daarbij rekende de overheid
het (als werkgever) tot haar taak te zorgen voor een opvoed}adig geheel van
voorzieningen, die van belang konden worden geacht voor een optimale ontwik-
keling van de jeugdige tot een sociaal aangepaste volwassene. Het eigen oor-
deel van het desbetreffende kind speelde in de besluitvorming nog nauwelijks
een rol. In de zestiger jaren kak echter geleidelijk het besef door, dat
niet alleen het oordeel van volwassenen maar ook (en vooral) de Inening van
de betrakken minderjarige zelf belangrijk is am tot een pedagogische verant-
woorde invulling te kamen van het begrip 'belang van het kind'.132

In de (recente) jeugdstrafrechtelijke literatuur zijn slechts enkele publi-
katies aan te wijzen, die expliciet ingaan op 'het belang van het kind'.133

Volgens Doek (1981) blijkt uit de wetstekst, dat alleen bij het opleggen van

jeugdstrafrechtelijke maatregelen de opvoedingsidee een centrale rol speelten nadrukkelijk op het belang van het kind gericht zijn. De overige jeugd-
sankties (= straffen) zouden daarentegen in het teken staan van heropvoeding
door leedtoevoeging. Verder wijst hij erop, dat het jeugdstrafprocesrecht
een groot aantal bepalingen kent, gericht op de (klassieke) bescherming van
de minderjarige verdachte. Bartels (1988) is echter van mening, dat 'het be-
lang van het kind' nog steeds ten grondslag ligt aan het gehele jeugdstraf-
redht en ook als een fundamenteel uitgangspunt moet worden beschouwd. Hij
zet zich daaram scherp af tegen de aktuele tendens om het 'rechtsmodel' te

benadrukken ten koste van het 'welzijnsmodel'. Zijns inziens is het niet 'in
het belang van het kind' als de beschermingsgedachte in het jeugdstrafrecht
zou worden uitgehold.

132  In Nederland heeft met name Rood-de Boer zich intensief bezig ge-
houden met de (vooral privaatrechtelijke) betekenis van het rechtsbegrip
'het belang van het kind'  (1984). Rood-de Boer werd daartoe geinspireerd
door enkele opzienbarende publikaties van Goldstein/Freud/Solnit waarvan zijde nederlandstalige versie verzorgde. ('De toverformule:   in het belang  vanhet kind', 1979; 'Wanneer de toverformule: criteria voor overheidsinterven-
tie in het belang van het kind', 1984).

133
Recentelijk is door Heiner en Bartels (1989) getracht cm - vanuit

een ontwikkelingsperspektief - voor het jeugdstrafrecht een nadere cmschrij-ving te geven van het begrip 'belang van het kind'. Zij formuleerden de kon-
dities waaraan een optimale ontwikkeling van het kind zou moeten voldoen.
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10.1.2  Het juridiseringsperspektief

De invoering in 1965 van het herziene kinderstrafrecht kan worden beschouwd

als het begin van een toenemende belangstelling voor het rechtskarakter van

het jeugdstraf(praces)recht. Om aan een minderjarige verdachte straf te kun-

nen opleggen moest er sindsdien weer sprake zijn van toerekenhare schuld.

Weliswaar beoogde de wetgever van 1961 daarmee niet een terugkeer naar de

vergeldingsidee, maar de relatie tussen de ernst van het gepleegde feit en

de op te leggen straf werd hersteld door toepassing van het schuldprincipe.

Het kinderstrafrecht was niet langer primair kinderbeschermingsrecht, naar

ging opnieuw deel uitmaken van het kammune strafrecht. Als 'bijzonder del'

werd het weer opgencmen in de wetboeken van strafrecht en strafvordering.

Deze principidle koerswijziging heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat

de rechtspositionele aspekten van een jeugdige verdadhte sindsdien sterker

worden beraciruktz.

Het  proefschrift  van De Iangen ('Recht voor jeugdigen; onderzoek  naar  rech-

ten en rechtsbeginselen  in het jeugdrecht', 1973) vormde het startpunt  van

een straming in het jeugd(straf)recht, die de aandacht in het bijzonder

heeft gericht op de (vooral processuele) rechtspositie van jeugdigen. In de

studie is duidelijk de invloed aan te wijzen van Peters, die in zijn inaugu-

rale rede ('Het rechtskarakter van het strafrecht', 1972) kritiek uitoefende

op de (destijds in het strafrecht dominante) funktionele rechtsopvatting.

Een dergelijke visie zou ook het jeugdstrafrecht beheersen. Door zozeer de

nadruk te leggen op 'behandelen en opvoeden' in plaats van 'straffen' had de

overtuiging post kunnen vatten, dat er voor jeugdige verdachten minder de

behoefte zou bestaan   aan de redhtswaarborgen   uit het volwassenenstrafrecht.

Overeenkamstig de door Peters bepleite normatief-juridische rechtsop-

vatting toonde De Iangen aan, dat algemeen aanvaarde rechtsbeginselen zoals

het objektiviteitsbeginsel (gelijke gevallen moeten een gelijke behandeling

krijgen), het individualiteitsbeginsel (iedere burger is als individu drager

van rechten), het legaliteitsbeginsel (de individuele vrijheid mag slechts

op wettelijke gronden en volgens een wettelijke pr,ocedure worden beperkt) en
het effektiviteitsbeginsel (een inbreuk op de individuele vrijheid mag al-
leen op rationele gronden plaatsvinden) in het jeugdrecht lang niet altijd

van kracht zijn. "Het blijkt, dat reeds in de voorbereidende fase vele be-

leidsbeslissingen, zoals het selectiebeleid  van de raden voor de kinderbe-

scherming en het sepotbeleid van de kinderpolitie en van de officier van

justitie op subjectieve en oncontroleerbare criteria gencmen worden."
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"Sterker is dit nog in de beslissende fase, waar blijkt dat de objectivi-
teitseis st:eeds is teruggedrongen door het uitgangspunt van de gespeciali-
seerde rechter.Alle voorschriften, waarin het strafproces tegen jeugdigen
afwijkt van het algemene strafproces, tonen aan dat deze afwijkingen steeds

cp de parens patriae opvatting gebaseerd zijn, waarbij bepaalde procesrech-

telijke waarborgen voor objectiviteit veronachtzaamd worden. Ook ontbreekt

het door de ruime rechtsgronden voor het ingrijpen, die voor· velerlei sub-

jectieve interpretatie vatbaar zijn, veelal aan materiele waarborgen voor de
objectiviteit. "   (blz.  234) .

Sindsdien zijn er in Nederland een toenemend aantal publikaties verschenen
over de rechtspositie van de jeugdige verdachte in het strafproces. Aanvan-

kelijk vroeg men zich daarin af, of de van het volwassenen strafprocesrecht

afwijkende regeling wel noodzakelijk was cm het pedagogische karakter van

het jeugdstrafrecht tot zijn recht te laten kcmen en of dan ook steeds een

voldoende afweging plaatsvond van de pedagogische belangen ten opzichte van
de rechtswaarborgen. Recentelijk heeft de aandacht zich evenwel verlegd naar
de vraag in welke mate het jeugdstrafprocesrecht in overeenstemming is met
internationale rechtsbeginselen (Hudig 1976, Wijermans en Savelkouls 1976,
Bartels en Fokkens 1977, Slagter 1978, Hudig 1980, Wever 1980 en 1983, Wever

en Andriessen 1983, Von Brucken Fock 1984, Breukelen-van Aarnhem 1986, Wever

1986).

Ook het rapport ' Sanctierecht voor jeugdigen'(1982) draagt duidelijk de

sporen van deze ontwikkeling. De door de ccitmissie Anneveldt geformuleerde

voorstellen tot herziening van het jeugdstraf(proces)recht zijn voornamelijk

gericht op het ver:ruimen van rechtswaarborgen door - zoveel als mogelijk -
de toepassing te bepleiten van algemene strafrechtsregels op de minderjarige

verdachten. Nadrukkelijk ligt daarbij het aksent op een versterking van de
134processuele positie van de jeugdige dader.

134
Door Van Sloun (1987) is scherpe kritiek geleverd op het tweeslach-

tige karakter van het rapport Anneveldt. Hij spreekt van "een juridischeequilibrist  op  twee  sporen  met  ongelijke  leggers".
Enerzijds wordt in het rapport uitgegaan van de toegencmen juridische

mondigheid van de jeugdige verdachte en streeft men dienovereenkamstig naar
dezelfde waarborgen als in het volwassen strafprocesrecht (rechtsmodel).

Anderszijds stelt men - blijkens het pegagogisch georidnteerde karakter
van jeugdsankties - in het materidle jeugdstrafrecht de opvoedingsgedachteboven de schuldvraag en wordt daarmee het gebrek aan verantwoordelijkheids-
zin  (c.q. de onnodigheid) bij jeugdigen benadrukt  (welzijnsnodel) .
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10.1.3  Bet sociale integratieperspektief

De richtingenstrijd tussen de aanhangers van 'het welzijnsmodel' respektie-

velijk 'het rechtsmodel' is tot cp heden onbeslist gebleven. Beide perspek-

tieven kenmerken zich door eenzijdigheid en miskennen daarmee de intrinsieke

tweesporigheid van het jeugdstrafrecht. In het hedendaagse denken over (de
theorie en praktijk van) het jeugdstrafrecht is sprake van een pat:stelling,
gesymboliseerd door de dissertaties van Gelinck  (1987)  en van Sloun (1988).

Gelinck stelt zich op het standpunt, dat de huidige strafrechtelijke benade-

ring tekort schiet. Wanneer jongeren met politie en just:itie in aanraking

kcmen, hinnen zij - onder invloed van het vigerende strafrechtelijk denken-

in onvoldoende mate rekenen op ondersteuning en begeleiding. Vooral voor de

jeugdige daders in de leeftijd van 16 tot 24 jaar zou de traditionele straf-

rechtelijke aanpak belemmerend (kunnen) werken op hun ontwikkelingsproces

naar psychische volwassenheid en maatschappelijke zelfstandigheid.
Delinkwente jongeren moeten niet langer primair strafrechtelijk maar

vooral ondersteunend (in pedagogische zin) benaderd worden. Gelinck verwijst

naar de 'Childrens Hearings' in Schotland, waar (sinds 1971) de jeugdstraf-
rechtspraak goeddeels is vervangen door een systeem van de jeugdpanels.135

Zij is van mening, dat het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en all-
tuur ook ten aanzien van het justitiale jongerenbeleid een ko8rdinerende rol

moet gaan vervullen. Daannee zouden betere garanties warden geschapen an de
door haar bepleite (pedagogisch georiiinteerde) aanpak van jeugdig delikt-

gedrag te kunnen effektueren.

135 Deze jeugdpanels richten  zich op jongeren (beneden  16  jaar) ,  die
worden verdacht van een misdrijf of bij wie het vermoeden bestaat dat zij
met verwaarlozing of zedelijke ondergang worden bedreigd.

De jeugdrechter heeft plaats gemaakt voor jeugdpanels, die zijn samen-
gesteld uit daartoe opgeleide vrijwilligers. Het zijn burgers, die zich ak-
tief betrokken voelen bij de problemen van kinderen en gezinnen in de maat-
schappij. Tijdens de 'hearings' worden de problemen  met de jongeren  en hun
ouders besproken. De jeugdpanels, die de bevoegdheid hebben am een maatregel
van zorg of opvoeding aan een gezin op te leggen, werken nauw samen met het
plaatselijk algemeen maatschappelijk werk.

Gelinck beveelt het Schotse systeen, dat stark gericht is op de positie

van jongeren binnen het gezin, niet zonder meer aan als een alternatief voor
de bestaande strafrechtelijke bejegening van jeugdige delinkwenten tussen de16 en 24 jaar. Zij verkeren imners in een leeftijdsfase, waarin de gezins-
band steeds lesser zal worden. Wel beschouwt zij de 'Childrens Hearings' als
een leerzaam voorbeeld hoe een buitengerechtelijke aanpak van de jeugdige
delinkwent tot stand kan worden gebracht.
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Van Sloun neemt krachtig stelling tegen de 'parens patriae'-gedachte, die
vanaf het begin (1901/05) cp het jeugd(straf)recht een onmiskenbaar st:empel
heeft gedrukt. De pedagogische doelstellingen van de straf waren maatgevend.
Hierin kwam - althans op legislatief nivo - verandering bij de herziening

van het kinderstrafrecht in 1961/65. Toen werd in de kinderstrafwet het be-

ginsel 'geen straf zonder schuld' opgencmen. Desalniett£inin bleef de opvoe-
dingsgedachte in de jeugdstrafrechtspleging damineren. Dit blijkt het duide-
lijkst uit het cptreden van de kinderrechter, wiens oordeelsvorming nog al-
tijd primair door opvoedkundige aspiraties wordt bepaald. "Los van het feit,
dat deze pedagogische benaderingswijze zich kenmerkt door paternalisme, mag
het niet uitgesloten worden geacht dat - wanneer het voorwetenschappelijke
kennisniveau van de pedagogiek overstegen wordt - er een scheiding kan op-
treden tussen het juridisch en pedagogisch denksysteem. Onvermijdelijk zal
men dan tot de fundamentele vraag kunnen kamen: wat legitimeert mij am van-
uit mijn visie in te grijpen in de cpvoeding van een jeugdige die mij daar-
toe uit eigen beweging niet verzoekt? Het juridisch denken, dat verstrengeld
is met pedagogische intuities, resulteert in een ontbrekende eenduidigheid

met betrekking tot de inhoudelijke beteken:is van de begrippen schuld en

straf en de verhouding tussen beide. Tevens vormt deze verstrengeling de

voedingsbodem voor de drogredenering dat jeugdigen op een andere wijze beje-

gend dienen te worden dan volwassenen. De redenering an jeugdigen als een
aparte strafrechtelijke nornadressaat te beschouwen, berust cp de pedagogi-
sche antithese tussen kind en volwassene. In het strafredhtelijk denken
vormt deze tegenstelling een vanzelfsprekend uitgangspunt."  (blz.  254) .

Van Sloun is van mening, dat het contradictoire karakter van het jeugd-

strafproces moet worden versterkt ten nadele van de maserade 'het belang van

het kind'. Hij toont zich claarbij een uitgesproken voorstander van verder-
gaande juridisering van het jeugdstrafrecht. 136

136
Kooprtans (1988)  typeert de huidige juridiseringstendens als een

vorm  van ' juridisch post-modernisme'.   Na een periode waarin sterk  wed  aan-
geleund tegen meta-juridische vakken lijkt het zelfvertrouwen in het juridi-
sche vakmanschap weer terug te keren. Minder dan voorheen zouden juristen
thans geinteresseerd zijn in de ontwikkeling van het recht als reflex van
maatschappelijke verandering of als een instrument van veranderingsproces-
sen. Er is weer een zeker geloof, dat het aanleren en uitoefenen van juridi-
sche vaardigheden kan bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen. Dit blijkt vooral uit de toegencmen aandacht voor de rechtspositie
van het individu en voor de rol van het recht als autonocm beschermingsme-
chanisme.
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Bovengenoemde patstelling vindt zijn oorzaak in het eenzijdig benadrukken
van inhoudelijke (welzijnsperspektief) of formele (juridiseringsperspektief)
aspekten van het jeugdstrafrecht. Betwijfeld kan worden, of deze (voorname-

lijk theoretische) polarisatie metterdaad aan het 'recht en welzijn' van de

jeugdige delinkwenten in de jeugdstrafrechtspleging heeft bijgedragen.

Het verdient juist met het oog cp de dagelijkse (rechts)praktijk dan

ook de voorkeur het jeugdstrafrecht te beschouwen als een juridisch suhsys-
teem, dat kan bijdragen aan de sociale integratie van jeugdige verdachten in

de   naatschappij.    Deze ( instrumentele) rechtscpvatting wordt gebaseerd   op   de

vooronderstelling, dat het jeugdstrafproces (naar vorm en inhoud) als een
adekwaat middel kan worden gehanteerd am sociaal wenselijk gedrag te bevor-

137deren. Dit sociale integratieperspektief is er niet op gericht de diskus-

sie tussen de aanhangers van het 'welzijnsmodel' of het 'rechtsmodel' te

elirnineren, maar moet vooral worden gezien als een poging de (theorie en

praktijk) van het jeugdstrafrecht (mede) in een jeugdkriminologisch kader te

plaatsen. 138

137 Onze huidige maatschappij kan worden opgevat als een geheel van
grote en kleine samenlevingsverbanden, bijeengehouden door uiteenlopende
sociale systemen, zoals het politiek systeem, het ekoncinisch systeem en het
rechtssyteem. Elk stelsel tracht op zijn eigen wijze een bijdrage te leveren
aan    het tot stand brengen    en in stand houden    van de beoogde sociale    orde.
Daartoe wordt met name gebruik gemaakt van kultuuroverdracht, positietoewij-
zing, kollektief ritueel en sanktionering. Dit met het doel am bepaalde ge-
dragswaarden, gedragsnormen en gedragsregels te bewerkstelligen waardoor het
mogelijk wordt wenselijk sociaal gedrag te realiseren.

Het rechtsstelsel is - als sociaal systeem - opgebouwd uit drie elemen-
ten, te weten een geheel van regels, normen en beginselen (betekenissys-
teem), een geheel van instanties en daarin werkzame personen (organisatie-
systeem),een geheel van konkrete handelingen en beslissingen (besluitvor-
mingssysteem). Deze subsystemen pogen in onderlinge samenhang zoveel moge-
lijk te bevorderen, dat mensen zich jegens elkaar rechtmatig (en daarmee te-
vens sociaal) gedragen. Daartoe zijn in het betekenissystw,m - als gepositi-
veerd stelsel van rechtswaarden en rechtsnormen - een groot aantal aspekten
van intennenselijke betrekkingen in rechtsregels vastgelegd (Schuyt 1983,
blz. 9-23).

138 Het jeugdstrafrecht vormt een onlosmakelijk onderdeel van het
jeugdrecht, een 'smeltkroes' van zowel privaatrechtelijke (individueel be-
lang) als publiekrechtelijke (algemeen belang) kartponenten met betrekking
tot een speciale kategorie kurgers (minderjarigen). Het (volwassenen) straf-
recht daarentegen is (nagenoeg geheel) publiekrechtelijk georianteerd en be-
oogt het (scms uit min of meer tegerstrijdige aspekten bestaande) algemeen
belang te dienen.

Voorts heeft het jeugd(straf)recht een overwegend positieve ori@ntatie,
gericht op de bescherming en ontplooiing van een minderjarige. Daardoor zal
het onmiskenbaar (enigermate) cp gespannen voet staan met het (volwassenen)
strafrecht, dat als negatief sanktiestelsel (primair) een leedtoevoegend ka-
rakter heeft.
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10.2 Een gedkagskundige benadering

Rond 1960 is (o.a. in Nederland) een begin gemaakt met het onderzoek naar de

verborgen, dus ongeregistreerde kriminaliteit. Deze zogenaamde dark nimlber-
studies hebben de wetenschappelijke inzichten in het verschijnsel jeugdkri-
minaliteit aanzienlijk gewijzigd. 139

Zo bleek de werkelijke amvang van de kriminaliteit een veelvaud te zijn

van de tot dan toe gehanteerde officiale aantallen. Bovendien wezen de stu-

dies uit, dat vrij veel jeugdigen (wel eens) een strafhaar feit plegen. Om

die reden kon worden gesproken van 'statistisch normaal' gedrag. Het plegen

van een delikt zou veelal moeten worden apgevat als een uiting van grensver-
kennend jeugdgedrag. Vaak viel het deliktspatroon samen met (ander) provoce-

rend gedrag binnen het gezin, de school, de vriendenkring. Door zich af te
zetten tegen de hem ar[ringende wereld zou een jongere vorm tradhten te geven
aan zijn identiteit. Met het bereiken van de (psychische) volwassenheid gaat
dit gedrag zichtbaar afnemen, sams mede dankzij een tijdelijke interventie.

De konstatering, dat de delinkwente gedragsvorm niet (zoals lange tijd

werd gedacht) voornamelijk het privilege zou zijn van jongeren uit de lagere
sociale klassen, vormde eveneens een opmerkelijke uitkanst van bovengenoemd

onderzoek. Integendeel, de jeugdkriminaliteit bleek ongeveer gelijkelijk te
zijn verdeeld over alle lagen van de jeugdige bevolking. Vooral deze konsta-

tering was aanleiding de onderzoeksaandacht nadrukkelijker te gaan richten

op het beleid van politie en justitie.

overigens blijkt uit desbetreffend onderzoek, dat aan de politie niet
meer dan 15% van alle jeugdige daders bekend wordt. De (door de politie) re-

registreerde jeugdkriminaliteit heeft dus maar betrekking op een fraktie van

het totaal. Deze kwantitatieve relativering maakt de vraag hoe politie en

justitie op jeugdig delikt-gedrag (behoren te) reageren niet minder interes-

sant.

139 Voor het beeld van de geregistreerde kriminaliteit worden met name
C.B.S.-statistieken gehanteerd. Deze officiale cijfers zijn afkamstig van
politie en justitie en moeten (vanwege de onvolledige registratiesystemen)
met terughoudendheid warden gehanteerd.

Bij onderzoek naar de ongeregistreerde /verborgen kriminaliteit wordt
gebruik genaakt van zogenaamde 'dark number'-studies. Daarbij la:ijgt jaar-
lijks een representatieve groep burgers van 15 jaar en ouder de vraag voor-
gelegd, of zij zich in een bepaalde periode wel eens aan een strafbaar feit
schuldig hebben gemaakt     (' self report' -studies) danwel daarvan slachtoffer
zijn geworden ('victim surveys'). Ook de 'dark number'-studies geven slechts
een relatief betrouwbaar beeld amtrent de werkelijke cmvang van en ontwikke-
ling in de kriminaliteit.
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10.2.1  Bet verklaren van jeugdig delikt-gedrag

Sinds jaar en dag wordt in de kriminol«lie onderzoek gedaan naar faktoren,
die als oorzaak kunnen worden aangewezen voor het ontstaan (criminogeen) of

het voortduren (criminoconsoliderend) van kriminaliteit. Veel anderzoeksak-

tiviteiten hel:ben betrekking cp jeugdig delikt-gedrag, zodat de aetiologie

(oorzakenleer) in belangrijke mate jeugcIkriminologisch geori6nteerd is.140
In de aetiologische literatuur kunnen een viertal visies warden onderschei-

den: de bio-psychologische benadering, de sociaal-strukturele benadering, de

sociale reaktie benadering en de bio-sociale benadering. De eerste twee be-

naderingen bevatten klassieke visies op kriminaliteit, waarbij delikt-gedrag

wordt opgevat als afwijkend gedrag. In de laatste twee benaderingen gaat men

uit van de gedachte, dat delikt-gedrag een signaalfunktie verv
ult. 141

De bio-psychologische benadering beschouwt delikt-gedrag als een afwijking /

ziekte, waarvoor biologische en/of psychologische oorzaken zijn aan te wij-

zen. Deze opvatting wordt gekenmerkt door het aksentueren van de kamponent

'aanleg', een sterke individu-gerichtheid, een medische denktrant en termi-

nologie, het benadrukken van 'behandelen' in plaats van 'straffen'.142

140 Sinds het midden van de vorige eeuw was er zawel in Amerika als in

Ellropa een groeiende bezorgheid over de aard en amvang van de jeugdmisdadig-
heid. Bij pogingen daarin verbetering te brengen steunde men graag op weten-
schappelijk onderzoek ter verklaring (en bestrijding) van jeugddelinkwentie.

141 De tweedeling 'klassieke visies'- 'moderne visies' houdt verband
met uitkansten van dark number onderzoek, waardoor niet alleen het beeld met
betrekking tot aard en amvang van de kriminaliteit een wijziging onderging,
maar er ook een heroriantatie plaats vond op de aetiologische theoriean. Men
werd zich gaandeweg bewust, dat veel klassiek aetiologisch onderzoek onder
specifieke groepen (jeugdige) delinkwenten was verricht, zodat de verkregen
resultaten veeleer stereotiep dan algemeen geldend genoend kunnen worden.

142 In de bio-psychologische benadering spelen vier psychologische

subdisciplines een belangrijke rol:

*  De leerpsychologie ('konditionering'),   die zich richt  op de anstandigheden
waaronder betrekkelijk duurzame gedragsveranderingen tot stand kcmen.
*  De  persoonlijkheidspsychologie (' individualisering'),   die zich bezig houdt
met het bestuderen van karakteristieke gedrags- en denkpatronen op grond
waarvan mensen zich van elkaar onderscheiden.
* De sociale psychologie ('de-individualisering'), die de invloed onderzoekt
van situationele en interaktionele kamponenten op menselijk gedrag.
* De ontwikkelingspsychologie ('socialisering'), waarbij wordt nagegaan hoe
bepaalde psychologische processen in de loop van een mensenleven kunnen ont-
staan en veranderen. Daarbij st:aan de opvoeding en de leefsituatie oentraal.
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In de sociaal-strukturele benadering wordt delikt-gedrag opgevat als een

vol:m van sociale onaangepastheid. Deze (klassieke) sociologische benadering
richt zich vooral op milieufaktoren, is groepsgericht en maatschappelijk ge-
orianteerd. Voorondersteld wordt, dat verandering van sociale strukturen we-
zenlijker bijdraagt aan het terugdringen van kriminaliteit dan straffen. 143

De sociale reaktie benadering legt het akient op de symboolfunktie van het
delikt-gedrag. Deze sociologisch georitteerde visie is sterk bernvloed door

het symbolisch interaktionisme en wordt gekenmerkt door een tweetal invals-
hoeken. Enerzijds  is  er het 'dader-perspektief ', waarbij delikt-gedrag poojlut

opgevat als een uiting van (individueel of kollektief) verzet tegen sociale
ongelijkheid. Anderzijds bepleit men vanuit het 'slachtoffer-perspektief',
dat de sociale kontrole in de maatschappij dient te worden versterkt.144

De bio-sociale benadering ziet delikt-gedrag als de resultante van persoons-
en situatiegebonden faktoren:  D-G = f(Pi,Si). Behalve door dit interdisci-
plinaire uitgangspunt wordt deze visie ook gekenmerkt door het differentiale

principe (delikt-gedrag is veelvormig), het ontwikkelingsprincipe (delikt-
gedrag kamt niet zo rnaar uit de lucht allen) en het konsekwentieprincipe
(delikt-gedrag moet bestraft worden).

143 In de sociaal-strukturele benadering staat de sociale amgeving (ge-
zin / familie, buurt / wijk, school, vrienden / vrijetijd, werk) centraal.
Ten aanzien van de theorievorming (nagenoeg geheel afkcmstig uit Amerika)
kan een driedeling worden onderscheiden:

* de funktionalistische theoriean   van Durkheim (ananie) en Merton (stress).
* de kultuuroverdrachtstheoriean van Shaw/Mc Kay (sociale ecologie) en van

Sutherland (differenti le associatie).
* de subkulturele theoriedn van Cohen (status-frustatie / reaktie-formatie),

Cloward en Ohlin (differentiale gelegenheid), Miller (groepskultuur),
Sykes en Madza (neutralisatie-tprhnieken)  en Downes (dissociatie).

144 Voor het 'dader-perspektief' is vooral de labellingtheorie (Iamert
en Goffman) van veel betekenis geweest. Daarin wordt gesteld, dat - als op
het plegen van een delikt (primaire deviantie) een sociale reaktie volgt-
dit kan leiden tot sekundaire deviantie, d.w. z. de dader voelt zich gestig-
matiseerd en gaat door met het plegen van delikten.

Vooral op het politidle en justitidle beleid ten aanzien van (relatief)minder ernst:ige strafbare feiten is de invloed van deze theorie aanzienlijk
geweest. Dit betreft zowel de toegencmen bereidheid am bepaalde strafzaken
te seponeren als het stimuleren van diversieprojekten en alternatieve sank-
ties.
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10.2.2  Bet beheersen van jaulig delikt=gedrag

In recente beleidsstukken zijn voorstellen gedaan an de zogenaamde kleine of

veel voorkamende (voarnamelijk door jeugdige daders gepleegde) kriminaliteit

terug te dringen. 145 Daarbij werd met name een pleidooi gehouden de sociale

kontrole  in de samenleving te versterken. 146
Deze beleidsopvatting is vooral gebaseerd op de wetenschappelijke in-

zichten   van de amerikaanse kriminoloog Hirschi,    die   zich   - in tegenstelling
tot de klassieke sociologen (sociaal-strukturele benadering) - niet bezig
hield met de vraag waarcm (jeugdige) daders een delikt plegen, maar wat hen

ervan zal weerhouden am strafbare feiten te begaan (Junger-Tas  1985).147

145 zie: het Interimrapport van de Carmissie kleine criminaliteit (cie.
Roethof  1984) , de Beleidsnota Samenleving en Criminaliteit (1985) alsmede
het EindraRport rrmmiqqie kleine criminaliteit  (1986) .

146 Buikhuisen (1987) is van mening, dat de aanbevelingen van de can-
missie Roethof, die vooral gericht zijn op het bevorderen van sociale pre-
ventie, weinig zullen uithalen. Daarvoor voert hij een tweetal redenen aan.
Allereerst staat of valt sociale kontrole met het gezag van ouders over hun
kinderen, iets waarvan nog maar in beperkte mate sprake zou zijn. Voorts
zouden de twee belangrijkste kategoriean daders, de vroegdelinkwenten en de
verslaafde delinkwenten, nauwelijks gevoelig zijn voor sociale kontrole. Eh
juist deze daders zijn verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van
de veel voorkamende kriminaliteit.

Ook Jongman (1988) staat kritisch ten aanzien van de beleidspretenties van
de overheid. Hij wijst erop, dat (als gevolg van de toegencmen relatieve de-
privatie van de onderlaag in de sarnenleving) bij deze groepering de motieven
tot het plegen van kriminaliteit sterker zijn geworden. Een toenemend aantal
burgers is niet meer voldoende in staat bepaalde basisbehoeften te verwerven
en zal zich het morele recht toekennen te stelen (bijv. proletarisch winke-
len). De huidige regeringsmaatregelen gaan volgens Jongman teveel aan deze
realiteit voorbij en leggen tezeer de nadruk op formele externe (dwz. door
politie en just:itie uit te voeren) vonnen van sociale kontrole.

147 De 'strain'-theoriean gaan ervan uit dat de mens geneigd is tot het

goede, maar (wanneer hi j in een kansarme positie verkeert en zich tekort ge-
daan voelt) tot delikt-gedrag kan kcmen. De aanhangers van deze deprivatie-
gedachte beweren dan ook, dat met het verbeteren van de levenscmstandigheden
tevens de neiging am delikten te plegen zal afnemen.

De vertegemgoordigers van de 'control'-theoriean zijn everwel van me-
ning, dat de mens geneigd is tot het kwade en derhalve geleerd moet worden
zich sociaal te gedragen. Dit zou moeten plaats vinden tijdens het sociali-
satieproces Het kamt echter voor dat dit mislukt, hetzij amdat het sociale
leerproces mis;loopt, hetzij doordat betrokkene de verkeerde dingen leert. In
beide gevallen moet door middel van sociale kontrole worden ingegrepen.
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Op grond van uitvoerig literatuuronderzoek formuleerde Hirschi de hypothese,
dat de bereidheid tot (jeugdig) delikt-gedrag cmgekeerd evenredig is aan de
mate van sociale integratie, d.w. z. hoe meer een jongere zich met de samen-

leving verbonden voelt, hoe minder hij geneigd zal zijn delikten te plegen.
Op basis van deze vooronderstelling ontwikkelde hij zijn 'social control'-

theorie     ( 1972)  ,     die een (overwegend) sociologisch geori teerde verklaring
biedt voor de (met name lichtere vormen van) jeugddelinkwentie. 148

Hirschi onderscheidt vier elementen, die bepalend zijn voor de vraag of
149

iemand zich konform de regels van zijn amgeving zal gedragen:

a. Attachment : de emotionele gehechtheid van een jongere aan signifi-

kante personen (zoals ouders of vrienden), die een be-

langrijke rol spelen bij de internalisatie van waarden

en normen alsmede bij de gewetensvorming.

b. Commitment : het instenmen met de bestaande maatschappelijke orde,

ondermeer blijkend uit een positieve houding ten aanzien

van konventionele subsystemen (zoals school of werk)

c.           Involvement       : het daadwerkelijk    (en met sukses) funktioneren binnen  de

konventionele subsystemen (bijv. de schoolsituatie).
d. Beliefs : het hebben van vertrouwen in de konventionele waarden en

normen van de samenleving.

148 Door Hirschi en tal van andere onderzoekers kon de theoretische re-
levantie van de 'social control'-theorie enpirisch worden vastgesteld en

waar nodig verbeterd.

149 Van der Hoeven (1987) is - onder verwijzing naar recent onderzoek-
van mening, dat de 'social control'-theorie weliswaar tot op zekere hoogte
bruikbaar is, maar haar verklaringskracht zou een aantal theoretische en
empirische beperkingen hebben.

De theorie is meer beschrijvend van aard dan verklarend, het verband
tussen maatschappelijke bindingen en (jeugdig) delikt-gedrag wordt te onge-
diffentieerd gepresenteerd en de operationalisering van de bindingselementen
is niet eenduidig. Tevens lijkt Hirschi voorbij te gaan aan de betekenis van
'motivatie' voor het ontstaan c.q. voorkamen van (jeugd)delinkwentie. Voorts
worrit te weinig benadrukt, dat de re:nende invloed van bindingen kan varie-
ren naar type delikt en samenleving (in verband met strukturele en kulturele
verschillen), naar leeftijd en cinvang van kriminaliteit (een sterke stijging
tussen 12 en 20 jaar; een scherpe daling tussen 20 en 25 jaar; een lichte
daling boven 25 jaar), en naar hoeveelheid delinkwentie (een groot deel van
de kriminaliteit wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep recidivis-
ten).

Volgens van der Hoeven zou de verklaringskracht van de social control-
theorie aanzienlijk kunnen worden vergroot door een verdergaande nuancering,
door integratie van verschillende kriminologische theorie  en door het ex-
pliciet betrekken van andere sociale wetenschappen (dan de sociologie) bij
verder onderzoek.
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Later heeft Hirschi (1983) het zogenaamde 'Oregon-model' ontwikkeld. Hiermee

meende hij beter aan te kunnen sluiten bij de grondgedachte van zijn 'social

control'-theorie, dat jeugdkriminaliteit kan worden voorkcmen door kinderen

te leren zich aan de maatschappelijke gedragsregels te houden. Hij nam daar-

bij het standpunt in, dat het welslagen van een dergelijk socialisatieproces
afhankelijk is van een viertal voorwaarden waaraan opvoeders moeten voldoen:
1. Affection : genegenheid en zorg hebben voor het kind.

2. Monitor : op de hoogte zijn/blijven van het gedrag van het kind.

3. Recognition : het tijdig herkennen van (eventueel) deviant gedrag.

4. Punish : het onmiddellijk sanktioneren van deviant gedrag.

De praktijkrelevantie van de 'social control'-theorie heeft in Amerika ge-

leid  tot het concipi&ren  van een sociaal ontwikkelingsmodel. Daarin  werd   "de

ontwikkeling van zowel wetsovertredend gedrag als afwijkende sociale normen

en waarden causaal in verband gebracht met het problematisch functioneren

van de gezinssituatie, de schoolsituatie en de aanwezigheid van een delin-

quente vriendengroep. Het model wordt gebruikt bij de ontwikkeling van over-

heidsbeleid met betrekking tot de maatschappelijke reactie op wetsovertre-

dend gedrag van jeugdigen." (Scholte 1988, blz. 114). In Neder]and heeft

Junger«ras (1983-b, blz. 70) een sociaal-integratiemodel ontworpen, waarin

de ontwikkeling van jeugdig wetsovertredend gedrag gerelateerd werd aan een
slecht verlopende sociale integratie in de maatschappij.

Figuur 6: Het sociale integratiemodel
. . . . . . . . . Socio - demografische variabelen..............11
V V

GEZIN SCHOOL
band, func· band, inzet

:

,  Weglopen  i_
tioneren functioneren

Spilbelen

1 k%-1
Waarden en <-> Vriendengroep <-> Vrljetilds

normen besteding

1   L.  1   1
1 DELINQUENTIE             C

V

...........> JUSTITIEEL CONTACT             <................



144

10.2.3 De jaulsanktie als middel tot sociale integratie

Aanvankelijk was er bij de beoefenaren van het jeugdstrafrecht weinig inte-

resse voor de jeugdsanktie als middel tot sociale integratie. Wellicht hield

dit  verband  met de schaarse kennis binnen  de ( jeugd) kriminologie  over  de  ef-
fektiviteit van (buiten)gerechtelijke sankties cp het gedrag van (jeugdige)
daders. Het weinige onderzoeksmateriaal had bovendien vrijwel uitsluitend
betrekking op gedragsbeinvloedende aspekten van de door de rechter opgelegde

(vrijheids)straffen. De resultaten daarvan waren teleurstellend: de speciaal

preventieve werking van gerechtelijke sankties op het (toekcmstige) gedrag
van (jeugdige) delinkwenten kon nauwelijks warden aangetoond (d'Anjou, De
Jonge en Van der Kaaden, 1975; Van der Werf, 1979).

Sinds het midden van de jaren zeventig is er in (de theorie en praktijk) van

het jeugdstrafrecht evenwel sprake van een groeiende belangstelling voor de

effektiviteit van diverse (overheids) interventies op jeugdig delikt-gedrag.
Naast de meer theoretisch georianteerde studies (Andriessen 1978-a, 1981,
1982, 1985, 1986; Aussers 1988; J.Bartels 1980, 1982; Drost 1981; Fokkens

1981; Rood-de Boer 1981-a, 1981-b) verschenen er publikaties waarin verslag
werd gedaan van zowel de totstandkaning als de (wetenschappelijk onderzoch-

te) resultaten van projekten in het kader van diversie en/of alternatieve

sankties (Andriessen 1977, 1978-b, 1985; A.Bartels 1986; Boonstra 1988; Van

Hees   1984,    1987;   Van  der  Laan  1986,    1987;   Van  der  Iaan  en Van Hecke   1984;
Peer   1983; De Vries   1986).

Deze ontwikkeling hield verband met uitkamsten van gedragswetenschappe-

lijk onderzoek naar mogelijke effekten van sankties op gedrag. Dit had mede

geleid tot het inzicht, dat (onder bepaalde voonaarden) van straf een spe-

ciaal preventieve werking kon uitgaan. Met name leerpsychologen hebben zich

nadrukkelijk hiennee bezig gehouden. Zij stelden zich op het standpunt, dat
alle gedrag is aangeleerd en daaran ook weer afgeleerd dan wel door ander

gedrag vervangen kan warden. Experimenteel werd door hen aangetoond, dat een

(sociaal) leerproces in wezen neerkamt op het herhaaldelijk versterken van
gedrag. De ervaringen, die daarbij door de betrokkene als aangename gevolgen
van zijn gedrag worden beleefd, verhogen aamnerkelijk de kans op herhaling
van dat gedrag.150

150 Sommige kriminologen gingen ter verklaring van delikt-gedrag even-
eens    uit    van dit leerprincipe. Zawel Sutherland (differential association)
als Cloward en Ohlin (differential opportunity) baseerden hun kultuurover-
drachtstheorie mede op leertheoretische gronden.
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Bepalend voor de effektiviteit van sankties bleken te zijn: het mcment van

de bestraffing, de zwaarte van de straf, de aard van het te bestraffen ge-

drag, de relatie t, is:ts;en straffer en bestrafte. Met name bij jeugdigen speelt

het tijdsverloop tussen gedrag en straf een essentiale rol. De kans op her-

haling (b)lijkt groter naarmate langer met straf wordt gewacht. Bovendien

heeft    een     ( in verhouding    tot    het te sanktioneren gedrag)     door de bestrafte

als zwaar ervaren sanktie meer effekt op het voorkanen van herhaling dan een

relatief milde reaktie. Hierbij moet wel warden opgemerkt, dat niet zozeer

de objektieve zwaarte van de sanktie maar vooral de subjektieve strafbele-

ving gedragsbepalend is.

Voorts bleek uit onderzoek naar de mogelijke invloed van de kans op een

straf,     dat de subjektieve strafverwachting een belangrijker rol speelt   dan
de feitelijk aanwezige strafkans. Anders gezegd, in geval van ontdekking van

een strafbare gedraging mag van een konsekwente (maar adekwate) interventie

een duidelijke invloed op toekanstig gedrag worden verwacht. Daarbij moet
worden bedacht, dat naal:mate gedrag vaker is gepleegd en voor de dader aan-

gename gevolgen had dit gedrag moeilijker zal kunnen worden tegengegaan. Een

dergelijke situatie doet zich vooral voor bij het ontlxeken van gedragsal-

ternatieven, die aan de bestrafte evenzeer aangename ervaringen kan bezor-

gen. Tenslotte blijkt de effektiviteit van sankties sterk afhankelijk van de

persoonlijke relatie tussen de st:raffer en de bestrafte. Hoe meer deze zich

met de straffer verbonden voelt hoe harder hij zich er voor zal willen in-

spannen cm de verstoorde relatie te herstellen. Voorts heeft ook de intensi-

teit van de relatie invloed op de subjektief ervaren zwaarte van straf.

Wanneer we deze leertheoretische kriteria betrekken op de feitelijke gang

van zaken in het huidige jeugdstrafproces ligt de konklusie voor de hand,

dat met het doorlopen van de diverse processtadia een afname valt te ver-

wachten van de (potentieel aartwezige) speciaal-preventieve effekten van
sankties. Stellig biedt in dat opzicht de opsporingsfase nog de meeste per-

perspektieven. Het politie-cptreden vormt voor de jeugdige dader een eerste

(buitengerechtelijke) sanktie op diens delikt-gedrag. Deze voorhoedepositie

geeft de politie de mogelijkheid am snel en adekwaat te reageren cp jeugdde-

linkwentie. De politiale reaktie zou belangrijk aan betekenis kunnen winnen

door - zowel bij het verhoor van jeugdige daders als de verdere afdoening

van een jeugdstrafzaak - gebruik te maken van de leertheoretische principes,

gericht op de sociale integratie van jeugdige daders (Walgrave 1981; Willem-

se 1981).
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10.3 Een politiekunlige benadering

Als konkrete aanleiding tot het politiekontakt appelleert het delikt-gedrag
aan de rechtsordehandhavende taak van de politie. Daartoe worden cpsporings-

handelingen verricht, waarbij van de politieman in zijn hoedanigheid van op-

sporingsambtenaar verwacht wordt, dat hij een feitelijk en juridisch zorg-
vuldig onderzoek instelt naar de juiste toedracht van het deliktsgebeuren.

Aanhouding van de vermoedelijke dader resulteert in een voorgeleiding aan de
151hulpofficier van justitie en ophotyling voor verhoor op het politiekuro.

In deze justitieel georianteerde fase zijn (vooral) strafrechtelijke aspek-
ten, zoals de ernst van het delikt, het daardoor geschonden maatschappelijke

belang, de veroorzaakte schade aan persoon en/of goed, de richtlijnen van
het openbaar ministerie alsmede de rechtspositie van de jeugdige verdachte
bepalend   voor   de   aard en am\eng   van   de politiale bemoeienis. Daarnaast   spe-
len ook het beleid (op de afdeling) van een politiekorps en de individuele

opvattingen van de desbetreffende politiefunktionaris een belangrijke rol.

Dit onderdeel van de politiezorg heeft een overwegend technisch-zakelijk
karakter (cure) en het geheel van deze opsporingsaktiviteiten beweegt zich
binnen de (in beginsel) nauw cmschreven bevoegdheden van het strafproces.
Kortan, de onderhavige politiezorg is direktief van aard en gericht op het

verzamelen van konkrete opsporingsgegevens.

151 Over de indruk, die een aanhouding en verhoor door de politie op

jeugdige verdachten maakt, is in Nederland vrij weinig gepubliceerd.

Willemse (1970) interviewde in 1965 en 1968 een vijftigtal jeugdige verdach-
ten, die preventief gedetineerd waren in het Lloydhotel te Amsterdam. Daar-
bij bleek, dat de aanhozylingssituatie gevoelens van angst, verlamning en op-
apluchting opriep en door de meeste jongeren als traumatiserend was ervaren.
Op het verhoor door de kinderpolitie, dat hen weer terughracht tot de reali-
teit, werd veelal met regressie of met milde vormen van verzet gereageerd.
Tijdens dit politieverhoor stelden de meeste jeugdige verdachten zich - mede
door het vaderlijke en empatische gedrag van de kinderpolitierechercheurs-
tamelijk ondergeschikt en ko6perat:ief op.

Bij een vergelijkend onderzoek (Schulpen 1972) onder 180 jeugdigen in Hil-
versuin naar hun houding ten opzichte van de politie bleek, dat jongeren met
politiekontakten (90) - ondanks een negatieve houding jegens de politie - in
meerderheid (75%) zich toch positief uitlieten over het politieverhoor.

Matthijs (1982, 1983), die bij een tweetal landgroepen van de rijkspo-

litie Amsterdam en bij de kinderpolitie Amsterdam 44 delinkwente jongeren na
het politieverhoor interviewde over het beeld dat zij van de politie hadden,
kwam tot soortgelijke resultaten. Ook nu werd het politieverhoor als vrij
positief gekenschetst. Wel bestond er enige kritiek op de sans kleinerende
houding van de verbalisant tijdens het verhoor.
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Het jeugdige delikt-gedrag is echter oak een 'zorgwekkend' teken waardoor de

aandacht wordt gevestigd op de persoon van de dader (Heesters 1986) . Imners

naast de 'kollektieve beschermingsfunktie' (rechtsordehandhaving) gaat het

bij de subjekt-gerichte politiezorg am de bestuurlijk georienteerde 'sociale

welzijnsfunktie' van de politie. Strikt genaneil staat dit taakaspekt los van

de strafrechtelijke opsporingsaktiviteiten. Afstemming op het beleid van het

openbaar ministerie is derhalve niet vereist, maar in het kader van een goe-

de samenwerking tussen politie en justitie wel gewenst (Alhprs 1983).

Om deze op het wel en wee van de jeugdige wetsovertreder afgestem:ie po-

litiezorg zo goed mogelijk te kunnen realiseren is - naast een oriantatie op

de (plaatselijke) jeugdhulpverlening - vooral de wijze waarop de relevante

gegevens over de leefsituatie van minderjarige verdachten worden verkregen

en vervolgens bij de politiale afdoening betrokken van essenti6le betekenis.

Sinds jaar en dag voegt de politie (min of mee:) uitvoerige informatie over

de persoon van de (jeugdige) verdachte bij het proces-verbaal. Deze gegevens

staan te dienste van de officier van just:itie, die - alleen in de gevallen

waarin hij niet aanstonds afziet van onvoorwaardelijke vervolging - op grond
van artikel 495 wet:boek van strafvordering verplicht is bij de raad voor de

kinderbescherming inlichtingen in te winnen cmtrent de persoonlijkheid en de
levensamstandigheden van de minderjarige verdachte. Onvrede met deze wet:te-

lijk voorgeschreven, roaar vaak ontijdige en onvolledige rapportagevorm heeft

ertoe geleid, dat sinds 1969 bij de raden voor de kinderbescherming een zgn.

enquetesysteem (als informatievorm) tot ontwikkeling is gekcmen.152

Kort na elk politiekontakt met een jeugdige verdachte, dat leidt tot

een aan de officier van justitie toe te zenden proces-verbaal, wordt  door

een medewerker van de raad voor de kinderbescherming een gestruktureerd in-

terview gehouden met de minderjarige verdachte en diens ouders/verzorgers.

152 Uitgaande van de idee, dat het wezen van de voorlichtingsrapportage
door de raad voor de kinderbescherming bestaat uit het verrichten van een
sociaal onderzoek en het stellen van een 'soc:iale diagnose', werd gezocht
naar een snelle en doeltreffende methode am vast te kunnen stellen inhoever-
re er sprake was van een verstoring  in de relatie 'kind-gezin-samenleving'.
Literatuuronderzoek leidde tot het opstellen van een vragenlijst, waarin de
de belangrijkste sociale clusters (gezinsstruktuur, gezinsrelaties, school-
of werksituatie en vrijetijdsbesteding) waren apgencmen. Door de verkregen
antwoorden an te rekenen via een gestandaardiseerde methode kon de mate van
sociale verstoring worden bepaald (Van der Hoeven 1972).

De basisgedachte van dit enquetesysteem vertoont grote overeenkist met
de 'social control'-theorie van Hirschi. In beide benaderingen wordt veel
nadruk gelegd op de aanwezigheid van adekwate sociale bindingen als remmende
faktoren bij het ontstaan van jeugddelinkwentie.
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Zowel de raad voor de kinderbescherming als de officier van justitie heb-
ben    cp    deze   wij ze (veel sneller dan voorheen) de beschikking    over de nodige
gegevens. 153

Hudig (1980, blz. 616) heeft voorgesteld, dat "deze enqueteformulieren,
die iets uitgebreider zijn dan de gebruikelijke stat:en van inlichtingen, die
bij een proces-verbaal worden gevoegd, door de verbalisanten zouden warden
ingevuld."   Ora  aan  de in artikel 28 Politiewet geformuleerde hulpverlenings-
+aak van de politie recht te Anen kan een dergelijke vragenlijst uitstekende
diensten bewijzen. Gegevens over het gezin, de school, het werk en de vrije

tijd worden stelselmatig verzameld en bieden een redelijk betrouwbaar beeld
van de leveriscinstandigheden van de jeugdige verdachte. Cp grond hiervan kan
de subjektgerichte politiezorg op goede grorxien worden gerealiseerd.

In de gevallen, waarin hulpverlening aangewezen lijkt, behoort het on-

getwijfeld ook tot de taak van de politie am hulpverlenende instanties in te
schakelen zonder  zich (als politie) zelf daadwerkelijk  met ( jeugd) hulpverle-
ning in te laten. Deze verwijzingsfunktie vergt averigens van een politie-
funktionaris de nodige sociale vaardigheden en kennis van de (lokale) socia-
le kaart.

153 Willese (1980) ontwierp op verzoek van het ministerie van Justitie
en onder begeleiding van de Ccmmissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbe-
scherming een gevalideerde vragenlijst.

Hiertoe werden van 1200 minderjarige verdachten een groot aantal gege-
vens verzameld amtrent hun persoon, amgeving, verleden enz. Deze gegevens
zijn verkregen door het afnemen van een voorlopige vragenlijst bij de be-
trokken minderjarigen en hun ouders. Twee jaar later werd vastgesteld wie
van de (destijds) ondervraagde jeugdigen wedercm een misdrijf had gepleegd.
Door de gegevens van de voorlopige vragenlijst in verband te brengen met het
optreden van recidive kon worden bepaald wat de kenmerken zijn van poten-tiale recidivisten. Op grond van diskriminant-analyse werd vervolgens vast-
gesteld, dat (met behulp van een zevental variabelen) de recidivisten rede-
lijk van de niet-recidivisten kunnen worden onderscheiden. Dit gold voor 2/3
van de onderzoeksgroep.

De onderzoeker plaatste evenwel enkele relativerende kanttekeningen bij
de uitkamsten van zijn onderzoek. Hij wees erop, dat het praiktieve verm>
gen van de gehanteerde variabelen zeker niet perfekt is; de diskriminantsco-
res een hulpmiddel vormen, dat slechts in kambinatie met andere (aanvullen-
de) informatie waarde heeft bij het nemen van beleidsbeslissingen; regelma-
tige toetsing van het ontwikkelde instrument noodzakelijk blijft.
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10.3.1 De funktic,Ele analyse van jaulig delikt-gedrag 54

Een goede mogelijkheid cm inzicht te krijgen in achterliggende oorzaken van

het gedrag van een mixierjarige, die met de politie in aanraking kat, biedt

de    uit de gedragstherapie afkamstige funktionele analyse. Deze methodiek    is

gebaseerd cp de sociale leertheorie en gaat ervan uit dat aan elk gedrag zo-

wel aangename als onaangenaxne gevolgen (kunnen) zitten. Een mens ervaart de

positieve of negatieve reakties in zijn cmgeving en natuurlijk bij zichzelf.

Aangezien iedereen streeft naar zoveel mogelijk belcning en zo min mogelijk
straf vormen deze reakties een leerproces, gericht     op het ontwikkelen    van

(min    of meer) sociaal gedrag. Dit proces gaat uiteraard niet buiten    de    be-

trokken persoon an. Anders dan het dier doet de mens op grond van zijn ver-

stand, gevoel en ervaring bepaalde keuzes. Daarbij zullen de door hem ver-

wachte (aangename en onaangename) gevolgen van zijn gedrag een (grote) rol

spelen (Orlemans 1978).

Menselijk gedrag kan warden amschreven als 'het produkt van motivatie en mo-

gelijkheden'.   Wie een warenhuis binnengaat (de delikt-situatie)   waar  veel

koopwaar op een aantrekkelijke manier ligt uitgestald zal zich ertoe aange-

zet kunnen voelen (stimulans) an bezitter te worden van een of meer van die

goederen.  Dat kan legaal (kopen) of illegaal (stelen). Wie kocpt maakt dan

gel:ruik van zijn geld (de gelegenheid), wie steelt van zijn boodschappentas

(de vaardigheid). Ook kan het zo zijn, dat de behoefte cm zijn geld te spa-

ren dan wel de angst cm gepakt te warden (remmingen) ertoe leiden, dat men

van de aankoop of diefstal afziet.

SITMULANSEN

MOTIVATIE
---
0-- RE *miGEN

GEIN 

i GELEGENHEID*--
MOGELIJKHEDEN *-0

VAARDIGHEID

154 Met dank aan drs. P.A. Struijk, docent (arbeids- en organisatie)
psychologie aan de Nederlandse Politie Academie, die mij op het spoor zette
van de 'funktionele analyse'. Zijn adviezen speelden een belangrijke rol bij
het ontwikkelen van het konsept 'funktionele analyse van jeugdig delikt-
gedrag'.



150

De funktionele analyse van jeugdig delikt-gedrag (zie figuur 7, blz. 151) is
gericht op de vraag welke (psychologische) funktie dit gedrag voor de jeug-
dige dader vervult. Het gaat er hierbij dus niet am wat een ander (bijv. de

verhorende politieman) van het onderhavige gedrag vindt, maar hoe de dade
dit zelf ervaart. Alleen op die manier is het mogelijk een duidelijk beeld

te krijgen van de faktoren, die bepalend (kunnen) zijn geweest voor de door
155de jeugdige verdachte gemaakte gedragskeuze (motivatiepatroon).

Bij het bepalen van het motivatiepatroon zijn vooral de gevolgen  (= C),  die
(cp korte en lange termijn) aan het delikt-gedrag verbonden (kunnen) zijn,
van belang. Dergelijke al dan niet gerealiseerde (+ of -) gevolgen, zullen

door betrokkene als aangenaam dan wel onaangenaam (+ of -) worden ervaren.
In het voorbeeld van de winkeldiefstal is het in bezit krijgen van (bijv.)

een radio voor de dader een gerealiseerd (+) en aangenaam (+) gevolg (+C+).
Misschien betreurt hij het, dat hij er niet in slaagde tegelijkertijd enige
batterijen weg te nemen, een gemist  (-) maar aangenaam (+) gevolg (-C+). De
aanhouding en het verhoor door de politie ervaart de verdachte wellicht als

een gerealiseerd (+) maar onaangenaam (-) gevolg (+C-) van zijn gedrag. Mo-
gelijk blijkt  (bij enig doorvragen),  dat de jeugdige dader tot zijn delikt

is gekomen, amdat hij bijvoorbeeld niet order wilde doen voor zijn (eveneens

delinkwente) klasgenoten. Door iets te stelen hoopte hij te vermijden, dat
ze hem als groepslid zouden afwijzen, een gemist (-)  en onaangenaam (-) ge-
volg (-C-).

Een dergelijke aanpak is nodig am tot een effektieve, gedragsbeinvloe-

dende aanpak te kunnen kamen (demativeringsplan). Immers, wanneer een duide-

lijk inzicht bestaat in de motieven voor het delikt-gedrag, kunnen de nega-

tief ervaren gevolgen worden benadrukt (bijv. aanhouding door de politie),
kan het belang an (middels het plegen van een delikt) van de vriendengroep
deel uit te (blijven) maken worden gerelativeerd en dienen zich wellicht po-

sitieve gedragsalternatieven voor de minderjarige verdachte aan.

155
Niet iedereen kamt - onder dezelfde amstandigheden - tot eenzelfdegedragskeuze. Daarbij speelt ondermeer iemand's persoonlijkheid een rol. Een

micldelbare scholier zal waarschijnlijk op een slimmere manier stelen dan een
LBO-leerling en loopt zodoende minder snel tegen de lamp. Dit verschil in de
persoonlijkheid (in casu: intelligentie) vormt dan ook een belangrijke ver-
klaring voor het feit, dat zich onder de (aan politie en justitie) bekend
geworden jeugdige daders meer LBO-scholieren bevinden, die bovendien vaak
afkamstig zijn uit de lagere sociale milieus.
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Figuur 7: De funktionele analyse van jeugdig delikt-gedrag

delikt-gedrag :R/
gedrag\

delikt-situatie :S

 rIVATIEPRIROM

\gereal
aangenaam : +C+l

|                1281*12& '. 42-
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--* onaangenaam : -C-
PJIALYSE

verbinden met C-
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C+ 'neutraliseren' door\
benadrukken van C+.

gedrag leren am gemiste C+ toch te krijgen.

DEMYrIVERINZPLAN- optreden ongewenst gedrag herformuleren

in termen van gewenst gedrag (C+).

-C- verzwakken door de vermeden situatie

minder negatief te maken en betrokkene

leren er adekwater mee an te gaan.

NB.  R (response) = het desbetreffende delikt-gedrag.

S (stimilus) = de situatie, die aanleiding gaf tot delikt-gedrag.

C (consequence) = het gevolg, dat (gezien vanuit de jeugdige dade)
verband houdt met het delikt-gedrag.
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10.3.2 De funktirl'.1 A analyse in de  rhoorsituatie

Het verhoor van de jeugdige dader richt zich primair op het verzamelen van

gegevens over het door hem (vennoedelijk) gepleegde delikt. Een dergelijke
keuze ligt ook voor de hand. Immers het ophouden van een verdachte voor ver-

hoor   op   het buro gebeurt    in het kader   van een strafrechtelijk dwangmiddel.
Om dat te magen toepassen moet er sprake zijn van 'een redelijk vermoeden

van schuld aan enig strafbaar feit'  (27 Sv) .  Er is daarcm zawel in het be-

lang van de verdachte als van de verhorende politiefunktionaris veel aan ge-

legen, dat zo snel mogelijk blijkt of de minderjarige terecht als verdachte

moet worden aangemerkt. Zodra dit vaststaat kan de verklaring van de (veelal
bekennende) verdachte in een proces-verbaal van verhoor worden opgenamen.

Behalve uit juridisch-bewijstechnisch oogpunt is een nauwkeurige be-

schrijving van de feitelijke toedracht ook van belang voor de funktionele

analyse. Immers, uit de verklaring van de ver·dachte blijkt niet alleen am
welk delikt-gedrag (=R) het gaat, maar ook en vooral welke situatie (=S)
daartoe aanleiding gaf. Dergelijke informatie is eveneens essentieel    voor

het bepalen van het motivatiepatroon.

Wanneer over het strafbare feit voldoende gegevens zijn verzameld, kan de

aandacht van de politieman zich volledig gaan richten cp de persoonlijke am-

standigheden (leefsituatie) van de jeugdige dader. De vragen die dan gesteld

kunnen worden betreffen het gezin, de school of het werk, de vriendenkring

en de vrijetijdsbesteding. Op basis van de feitelijke toedracht enerzijds en
de persoonlijke leefanstandigheden anderzijds zal vervolgens worden stilge-
staan bij de mogelijke motieven ter verklaring van het delikt-gedrag.

WAT HEB JE GEDAAN : welk delikt-gedrag

1
PaIZI'IE ERIIXR IDE QAT HET MET JE : leefsituatie / milieu

WAAROM HEB JE HEr GEDAAN : Con)aangename gevolgen
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om tot een zo goed mogelijke funktionele analyse van het jeugdige deliktge-

drag te kunnen kamen zal een politieverhoor uit drie fasen moeten bestaan:

1.    Bet pcorbereir*-1 van het wr*ynr (de gesprekspunten vast:stellen).
Hierbij wordt ondermeer nagegaan, of de betrokken minderjarige al eens
eerder met de politie in kontakt is geweest, wat daartoe de aanleiding
vormde en hoe de politie in die situatie is opgetreden. Naast eventuele

recidive zijn voaral reeds beschikbare milieugegevens belangrijk.
Voor een duidelijk inzicht in het motivatiepatroon van de jeugdige

dader is het wenselijk, dat door de verhorende politiefunktionaris een

aantal (hypothetisch geformuleerde en mogelijk) relevante gevolgen van
het onderhavige delikt-gedrag worden bedacht, die tijdens het verhoor

aan de minderjarige ter (nadere) toetsing kunnen worden voorgelegd.

2.         Het   afne=an  van het verhoar (het motivatiepatroon inventariseren   en  de

mogelijkheden exploreren).

De jeugdige verdachte konfronteren roet zawel de aangename als de onaan-

gename gevolgen van diens delikt-gedrag, aan zijn verantwoordelijkheid

appelleren en met hem op zoek gaan naar eventuele oplossingen ter voor-

kerning van recidive.

Een dergelijke benadering vooronderstelt, dat de verhorende poli-

tiefunktionaris over de hauding, kennis en vaardigheden beschikt die

het hem mogelijk maken met de jeugdige een 'open attitude'-interview te

houden. Daartoe moet de verbalisant niet alleen een kindgerichte grond-

houding kunnen aannemen, maar ook de hiervoor vereiste gesprekstechniek
beheersen.

3.       Bet  evalueren  van het vertvy,r  (een demotiveringsplan opstellen).

Naar aanleiding van de gegevens, die bij de voorbereiding en de uitvoe-

ring van het politieverhoor naar voren zijn gekomen, wordt door de ver-

balisant het definitieve motivatiepatroon vastgesteld. Op basis daarvan

kan   vervolgens een demotiveringsplan worden opgesteld.
De desbetreffende politieman (of -vrouw) zal niet alleen in staat

moeten zijn am een funktionele analyse (technisch) adekwaat uit te voe-

ren, maar ook moet hij de verhoorgegevens in een rechtskundig (jeugd-
strafrecht) en gedragskundig (jeugdkriminologie) kader kunnen plaatsen.
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10.3.3 De flinkticnele reaktie op jagdig delikt-gedrag

Nadat het politieverhoor is afgerand moet er over de farmele afdoening van

de strafzaak tegen de jeugdige verdachte een eindbeslissing worden genamen.

Bij een konsekwente toepassing van de funktionele analyse docr de politie

zullen motivatiepatroon en denotiveringsplan maatgevend behoren te zijn bij

de verdere afhandeling van een jeugdstrafzaak door de politie. Hierbij gaat

het am de vraag inhoeverre de politiale afdoening kan worden gericht op de
sociale integratie van de jeugdige dader en bijgevolg als een funktionele

reaktie (d.w. z. speciaal-preventieve overheidsinterventie) op het jeugdige

delikt-gedrag is te beschouwen.

Dit besluitvormingsproces wordt beheerst door een tweetal karponen'ten,

de 'ernst-score' en de 'zorg-score'. Gelet op de ernst van het strafbare

feit (ernst-score) zal konform de richtlijnen van het openbaar ministerie

een beslissing tot sepot of proces-verbaal worden gencmen, terwijl in ver-
band met de persoonlijkheid en de levensamstandigheden van de jeugdige ver-

dachte (zorg-score) door de politie in voorkamende gevallen de noodzakelijk

geachte zorgverlening voor de jeugdige delinkwent op gang moet worclen ge-

bracht. 156

156 Door de vergadering van de procureurs-generaal zijn op 26-2-1986 de
'Uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van strafrechtelijk minderjari-
gen' vastgesteld. Aangezien een rigide toepassing van het geformuleerde be-

leid ongewenst werd geacht, is de onderhavige regelgeving niet als richtlijn
maar als een kader van beleidsuitgangspunten gepresenteerd. De procureurs-
generaal waren van mening, dat deze 'Uitgangspunten' in de ressorts zo nodig
nader zouden kunnen worden ingevuld of aangepast.

Gesteld wordt, dat het bij een strafzaak tegen een strafrechtelijk min-
derjarige verdachte steeds (met in achtneming van de grondbeginselen van het
jeugdrecht) gaat am een afweging van zawel de voor betrokkene meest geeigen-
de aanpak (pedagogisch middel) als van de algemene aspekten van het straf-
recht  (waar het jeugdstrafrecht immers deel van uitmaakt) . Het jeugdstraf-
recht is meer geindividualiseerd en de hulpverlening neemt er een grotere
plaats in dan in het volwassenen strafrecht, hetgeen niet wesmeemt dat bij
konsistent beleid een zekere mate van rechtsgelijkheid kan worden bereikt.

Een 'gefaseerde aanpak' wordt het Fest konsekwent en duidelijk geacht;
dwz. een strafzaak moet worden afgeriaan op het laagst mogelijke nivo, afhan-
kelijk van aard en c vang van het gepleegde delikt, de amstandigheden waar-
order dit werd gepleegd en de persoon van de verdachte. Daarbij vindt er een
afweging plaats tussen het belang van de minderjarige, het pedagogische ef-
fekt van de afdoening en de aard of ernst der feiten. In geval van recidive
wordt het nivo in beginsel steeds hoger. Uit pedagogisch oogpunt is het be-
belangrijk dit ook aan de minderjarige duidelijk te maken.
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a.   ERNSI'-SOORE: aan de hand van de richtlijnen van het openbaar ministerie

wordt nagegaan, of er reden is am de strafzaak onder de aandacht van de

justitie te brengen. 157

b.   ZOR>SCORE: op grand van de funktionele analyse wordt bepaald, of en zo

ja welke  vorm  van (in) formele zorg alsnog  aan de minderjarige verdachte

dient te worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan zowel het bena-

drukken van de ouderlijke zorg jegens de betrokken minderjarige als aan

het inschakelen van een professionele hulpverlener middels een verwij-

zing.

Figuur 8: De politiele afdoening van jeugdig delikt-gedrag

ernst-score
  zorg-score

laag seponeren registreren

hoog verbaliseren verwijzen

157    In    eerdergenoem:le 'Uitgangspunten', worden met betrekking    tot    de
politiale besluitvorming drie situaties onderscheiden:

1. Politierapport : in beginsel bij 12- tot 18-jarigen mogelijk, wanneer er
geen sprake is van een strafbaar feit maar wel aanlei-
ding tot het treffen van een jeugdbeschermingsmaatregel.

2. Politiesepot : in geval van een gering strafbaar feit en/of bij aanmer-
kelijk tijdsverloop tussen het plegen van het delikt en
de afdoening door de politie.

: verdachte is first-offender of recidivist-na-lange-tijd
en de schade is vergoed c.q. een regeling getroffen.

3. Proces-verbaal : in geval van inverzekeringstelling en/of inbeslagneming;
: bij overlijden van het slachtoffer, lichamelijk letsel
of een beduidende inbreuk ap iemands lichamelijke inte-
griteit;

: wanneer - gelet op de achterliggende amstandigheden in
verband met het delikt - een jeugdbeschermingsmaatregel
moet worden overwogen.

: als er meerdere verdachten zijn, ongeacht de leeftijd.

NB. Bij eenvoudige strafzaken met een bekennende verdachte
kan worden volstaan met een sl mier proces-verbaal.
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De politiale jeugdzarg ten aanzien van minderjarige verdachten beweegt zich
binnen het spanningsveld van de objektgerichte (delikt), justitieel georian-
teerde jeugdzorg enerzijds  en de subjektgerichte (delinkwent), bestuurlijk
georianteerde jeugdzorg anderzijds. Deze ambivalente situatie is kermerkend

voor het politiale besluitvormingsproces ten aanzien van jeugdstrafzaken 58

(Beyer-Iazonder en Hauber 1985; Van der Hoeven 1986; Van der Hoeven en Van

Loon 1987).

Met betrekking tot het verbaliseringsbeleid is de politie ondergeschikt

aan de visie van het openbaar ministerie. Binnen het kader van deze gezags-
verhouding heeft de politie evern,el het omiiskenbare recht op duidelijk ge-
formuleerde richtlijnen, gehaseerd op een evenwichtig vervolgingsbeleid. Een
goed vooroverleg tussen politie en justitie kan bovendien bijdragen aan een

efficiant opsporingsbeleid en voorkat onnodige verbaliseringsaktiviteit

alsmede daarmee samenhangende irritaties (Albers en Brouwer 1982; Beulen

1982;  Schalken 1984; Severein 1984; Besier 1986).

Ten aanzien van de (jeugd)hulpverlening mag de politie evennin een ge-

heel eigen en onafhankelijk beleid voeren, maar met zij zich er rekenschap

van geven, "dat de politietaak een integrerend onderdeel is van de bestuurs-

opdracht aan de overheid tot het bevorderen van het welzijn" (Peijster 1975,

blz 421) . Subjektgerichte politiezorg zal dus  (mede)  op het welzijnsbeleid

van het (plaatselijke) bestuur moeten warden afgestemd. Daarbij heeft de po-

litie de verantwoordelijkheid haar (eerstelijns) zorgfunktie adekwaat vorm

te geven binnen de (lokale) jeugdwelzijnszorg.

Om tot een suksesvolle probleemgerichte aanpak van jeugdige verdachten

te komen is een goede afstemming met justitie en bestuur nodig. Dit is met
name van belang in die gevallen, waarin het demotiveringsplan in een andere

richting wijst dan de richtlijnen van het openbaar ministerie aangeven. 159

Even noodzakelijk is het cm een adekwate overlegstruktuur te ontwikkelen met

de jeugdwelzijnssektor, waarbij het zorgaanbod van politie en andere zorg-

verleners is geLnventariseerd en per instantie heldere afspraken worden ge-

maakt over kriteria en procedures bij verwijzing van een jeugdige dader naar

(jeugd)hulpverleners.

158 De politiale afdoening heeft een tweeledig juridisch karakter. De
strafprocesrechtelijke beslissing tot sepot of proces-verbaal is een rechts-
handeling, maar het bestuursrechtelijke besluit tot registratie en/of ver-
wijzing naar de (jeugd)hulpverlening is (veelal) een feitelijke handeling.

159 Bij het aanbieden van de 'Uitgangspunten' hebben de procureurs-
generaal nadrukkelijk gepleit voor een intensivering van het overleg tussen
het openbaar ministerie en de politie inzake het politidle ses,onerings- en
verbaliseringsbeleid.
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In zijn op 28 oktober 1983 aan de T'weede Kamer gezonden 'Notitie over de

organisatie en weI,b,ijze van jeugdzaken bij het kor'ps rijkspolitie' stelde

de minister van Just:itie zich op het stanipunt "dat de landgroep als organi-

satorische eenheid de politietaak op een zo zelfstandig mogelijke wijze zal

dienen te verrichten (hetgeen inhoudt), dat de voorkaning en bestrijding van
jeugdcriminaliteit, daar onder mede verstaan de cpsporing van en de hulpver-
lening aan minderjarige plegers van strafbare feiten evenals de hulpverle-

ning aan slachtoffers, in principe tot de taak van de landgroepen moet wor-

den gerekend. Overigens brengt de lokale kennis en betrokkenheid van land-

groepen met zich mee, dat voor de uitvoering van de politiale jeugdzorg een
landgroep niet alleen het eerste aanspreekpunt voor de burger is, maar ook

de eerst aangewezen instantie, die handelend optreedt. De aanpak   van   een   op-

sporingsonderzoek waarin minderjarigen betrokken zijn, veronderstelt mede

een vorm van hulpverlening in te hauden. De toepassing van het kinderrecht

vereist dat bij het onderzoek het belang van de minderjarige wordt gediend.

Er zal steeds gekeken dienen te worden naar achterliggende oorzaken van het

gedrag van de minderjarige die met de politie in aanraking kcmt."

Met   name de laatste   zin in bovenvenneld citaat   is van principiale betekenis.

Letterlijk wordt hier gesteld, dat bij de aanpak van jeugdkriminaliteit door

de politie steeds nadrukkelijk aandacht zal moeten worden besteed aan moge-
lijke oorzaken ter verklaring van jeugdig delikt-gedrag. De stellingname van

de minister van Justitie vormde dan oak een gerele aanleiding am ten behoeve

van landgroepfunktionarissen een aanpak te ontwikkelen op basis waarvan door
hen een systematisch inzicht zou kunnen worden verkregen in de leefsituatie
van de jeugdige delinkwent en diens motivatie tot het delikt-gedrag. 160

160 In de Orgaanbeschrijving Sectie Jeugdzaken en Hulpverlening  (JZH),
die als bijlage was gevoegd bij de ministeri5le notitie van 28-10-83, werd
ondermeer gesteld, dat de sektie JZH niet alleen toezicht moest houden op
een juist verloop van het opsporingsonderzoek waarbij minderjarigen zijn
betrokken, maar ook zorg diende te dragen voor een adekwaat aanbod van rele-
vante (deskundigheidsbevorderende) opleidingsaktiviteiten ten behoeve van
landgroepfunktionarissen.
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Het projekt 'politiale jeugdzorg' (gericht op deskundigheidsbevordering van
landgroepfunktionarissen),  dat tot stand kwam onder de verantwoordelijkheid
van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening (JZH) bij de rijkspolitie Breda,
had een innovatief karakter en bestond uit een oriantatiefase, een voorbe-

reidingsfase, een uitvoeringsfase en een evaluatiefase.

Tijdens de criiintatiefase (januari 1984 - maart 1985) vond een inten-

sieve gedachteriwisseling plaats met de leden van de sektie JZH en werd een
verkennende literatuurstudie verricht naar de (theoretische) aspekten van de

probleemgerichte (speciaal-preventieve)  aanpak van jeugdig delikt-gedrag.

Deze aktiviteiten resulteerden in een interimverslag, waarin is voorgesteld

een deskundigheidsbevorderend projekt te ontwikkelen ten behoeve van land-

groepfunktionarissen en dit op een drietal landgroepen te beproeven.

Bij de marbereidingsfase (april 1985 - december 1986) lag de nadruk op

de presentatie van het projektplan aan de groepscarmandanten, de selektie

van de deelnemende landgroepen, de bijscholing van de medewerkers JZH en de

introduktie van het projekt bij de deelnemende landgroepfunktionarissen.
De uihoeringsfase (januari - december 1987) vormde het meest cruciale

deel van het projekt en bestcnd uit een samenhangend geheel van aktivitei-

ten, gecentreerd rondcm de bijscholing en de begeleiding door de sektie JZH

van de deelnemende landgroepfunktionarissen.

In de evaluatiefase (januari - december 1988) zijn de produktmatige en

procesmatige aspekten van dit projekt geinventariseerd. Om na te gaan, of en
in hoeverre de doelstelling van dit projekt kon worden gerealiseerd, is ge-

bruik gemaakt van zowel dossieronderzoek als (groeps) interviews. De aldus

verkregen onderzoeksresultaten zijn neergelegd in een evaluatieverslag.
161

Bij het beschrijven van het proces van deskundigheidsbevordering, dat in het

kader van het projekt 'politiale jeugdzong' gaandeweg gestalte kreeg, zal

zawel worden ingegaan op de vraag welke personen en instanties (direkt en

indirekt) bij het projekt betrokken waren (par. 11.1) alsmede welke deskun-

digheidsbevorderende aktiviteiten in het kader van het projekt zijn onderno-

men (par. 11.2).

161 Dit evaluatieverslag (mei 1988) werd geschreven met het oog op de
de huidige en toekcmstige status van het projekt. Mede op grond van de eva-
luatieresultaten is medio 1989 de beleidsbeslissing gencmen am de (verdere)
implementatie van het projekt te koppelen aan het opleidingsplan (zie:12.3).
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11.1     Bij het projekt betrokken perscnen en iIstanties

Alhoewel - in verband met het experimentele karakter van het projekt - be-

wust werd gekozen voor een kleinschalige opzet, waren niettemin diverse per-

sonen en instanties bij de voorbereiding en uitvoering betrokken. Gelet op
frekwentie en intensiteit van deelname kan onderscheid worden gemaakt tussen

direkt en indirekt betrokkenen.

11.1.1 De direkt  betrckkenen

Zawel het projektteam (projektleider/onderzoeker en de leden van de sektie

Jeugdzaken en Hulpverlening) als de projektgroepen (groepscctmaardant, kader-

lid en deelnemers) namen intensief aan het projekt deel.

Bet projektteam

De rol van de projektleider bestond prinlair uit het initiaren, ko6rdineren

en begeleiden van projektaktiviteiten. Dit had tot gevolg, dat door hem met

alle (direkt en indirekt) betrokken personen en instanties gedurende de ge-

hele projektperiode (1984-1988) meer of minder intensieve kontakten wen:len

opgebouwd en onderhouden. Tijdens de voorbereidingsfase richtte zijn aan-

dacht zich met name op het scheppen van een theoretisch kader voor het pro-

jekt, het informeren en motiveren van de averige teamleden en formuleren van

een projektplan. Gedurende de uitvoeringsfase lag het aksent vooral op de

ko8rdinatie en begeleiding van de projektaktiviteiten. In de evaluatiefase

verrichtte hij onderzoek naar de procesmatige en produktnatige aspekten van

het projekt, schreef een evaluatieverslag en was aktief betrakken bij de

presentatie daarvan aan personen en instanties, relevant voor de besluitvor-

ming over de voortgang van het projekt.

Ook het aandeel van de vier projektteamleden (sektie JZH) varieerde ge-

durende de projektperiode naar vorm en inhoud. Tijders de voorbereidingspe-

riode waren ze vooral een klankbord voor de projektleider. Diens denkbeelden

werden door hen (in het licht van de nieuwe taakamschrijving) op de prakti-

sche haalbaarheid getoetst. Tijdens de uitvoeringsfase vervulden de projekt-

teamleden achtereenvolgens de rol van kursist (de bijscholing van de meie-

werkers), intermediair (de selektie van de landgroepen), informant  (de  in-

troduktie bij de deelnemers), docent en trainer (de bijscholing van de deel-

nemers), coach (de begeleiding van de deelnemers). Gedurende de evaluatiefa-

se traden zij op als respondent (interview) en informant (evaluatieverslag).
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De lojektgroepen
Per deelnemende lair%rvep waren gemiddeld zes personeelsleden (onderwie een
kaderlid) bereid am in het projekt te participeren. Binnen elke deelnemers-
groep vervulde het kaderlid een ko6rdinerende rol, zowel intern (groepsstaf
en het over'ige personeel) als extern (naar de regio-medewerker van de sektie
Jeugdzaken en Hulpverlening, de regio-officier van justitie en de vertegen-
woordiger van het algemeen maatschappelijk werk). Als koardinator op de des-
betreffende landgroep had hij - naa«t bewaking van planning en organisatie-

vooral tot taak aan de deelneners direkte werkbegeleiding te geven. Daarbij
liet hij zich leiden door beleidsaariwijzingen van de groepsccirmandant, die
de eindverantwoordelijkheid droeg voor alle projektaktiviteiten binnen zijn
landgroep.

11.1.2 De indirekt betrokkenen

Naast het projektteam en de projektgroepen waren diverse andere personen en

instanties - in uiteenlopende mate - indirekt bij het projekt betrokken.
Sedert het verschijnen van het interim-verslag (voorjaar 1985), waarin door
de onderzoeker een projektvoorstel werd geformuleerd, nam de kring van indi-
rekt betrokkenen gestaag toe.

De rijkspolitie Breda
Dit betrof een aantal vertegenwoordigers uit de diverse gelederen van de
rijkspolitie Breda, zoals de distriktsstaf en de groepscc nandanten. Zi j
verleenden tijdens de projektfasen (ieder op eigen wijze) hun medewerking en
hadden aldus een belangrijke invloed op de voorbereiding en uitvoering van
het projekt.

Derden

Daarnaast stenden de jeugdofficieren van justitie, de kinderrechters en de
sekretaris van de raad voor de kinderbescherming uit het arrondissement Bre-
da in met de experimentele opzet van het projekt. Oak werd - via het drie-

hoeksoverleg - van bestuurszijde (de kurgemeester) instening betuigd met de
uitgangspunten van het projekt. Voorts waren twee plaatselijk funktionerende
instellingen van het algemeen maatschappelijk werk bereid tot een konkrete
participatie in  het projekt.
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11.2  Tijdens het projekt andernomen aktiviteiten

Het proces van deskundigheidsbevordering werd gekenmerkt door een cyclische
opzet. 162 Uitgangspunt daarbij vormde  de bestaande werksituatie  van  de  kur-
sisten. Om hiervan een goed beeld te kunnen krijgen zijn zowel met de mede-

werkers van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening als met de lan*Foepfunk-

tionarissen van de projektgroepen enkele groepsinterviews gehouden. Mede op

basis hiervan konden (in gezamelijk overleg) de leerbebr,Aften van de kursis-
ten worden vastgesteld en in een kursusplan vertaald. Bij de uitvoering van

dit kursusplan is regelmatig ·hissentijds met de kursisten de voortgang ge-

evalueerd. Zonodig volgde een bijstelling van de kursusaktiviteiten.

Figuur   9: Het proces van deskundigheidsbevordering

kursus

opleiden uitvoeren

kursus- kursus-

plan evaluatie

.

ontwikkelen bijstellen

werk-
situatie

162 In par. 3.1. werd deskundigheidsbevordering arectirefe als een gshel
van opleidingsaktiviteiten (proces) ten behoeve van een specifieke doelgroep

en gericht op vooraf geformuleerde doelstellingen (produkt).
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11.2.1 De bijscholing van de medewerkers sektie Jeug:lzaken en 111]pfkrlening

Nadat de instemning van de distriktsstaf was verkregen is door de sektie JZH
een begin gemaakt met de noodzakelijke voorbereidingen an (in de toekarst)
de gedrag-gerichte aanpak van jeugdstrafzaken aan de deelnemende landgroet

funktionarissen te kunnen overdragen.

Alhoewel de medewerkers uit hoofde van hun funktie over de nodige ken-
nis en ervaring met jeugdstrafzaken 1™=hikten, waren zij zich er niettenin
terdege van bewust, dat voor de realisatie van het projekt specifieke des-
kundigheden werden vereist. Naast kennis   van de theoretische achtergron:len
en praktische toepassing van de gedrag-gerichte benadering van de jeugdige
daders zouden de medewerkers ook in staat moeten zijn teneinde de deelnemers
aan het projekt met de nieuwe werkwijze vertrabd te maken. 163

In de periode november 1985 tot oktober 1986 is - verspreid over een tiental
trainingsdagen - gewerkt aan het vergroten van de vereiste deskundigheid van
de medewerkers JZH. Daarbij werden de volgende doelstellingen nagestreefd:
1.   Een jeugdige dader interviewen over diens deliktgedrag. 164
2. De interview-gegevens in een leertheoretisch kader plaatsen. 165

3.   Het   formuleren  van een politiale beslissing (afdoening), gericht  op  het
doen stoppen van het jeugdige delikt-gedrag. 166

163
Op verzoek van de sektie JZH is in april 1985 door de projektleiderkontakt opgenanen met drs. R. Korink, als psycholoog verbonden aan het Cen-traal Instituut voor Opleiding en Vorming   (C. I.O.V.)   van het korps rijkspo-

litie. Hij bleek bereid de bijscholing van de medewerkers JZH te verzorgen
en deed het voorstel in theorie en praktijk ruime aandacht te besteden aan
de training in gesprekstechniek en funktionele analyse ten behoeve van het
verhoor van jeugdige delinkwenten.

164 De nadruk werd vooral gelegd op de noodzakelijke grondhouding van
de interviewer, het stellen van de juiste (open) vragen el het adekwaat sa-
menvatten van de verkregen informatie. Om zich een en ander eigen te maken
zijn enkele televisie-interviews geobserveerd en geanalyseerd. Voorts kondende mederwerkers zich middels rollenspel bekwamen in gesprekstechniek. Dui(le-
lijk werd daarbij hoezeer de kwaliteit van de interviewer bepalend is voorde uitkamsten van een interview.

165 Uitvoerig werd ingegaan op zowel de basisbegrippen uit de leerpsy-
chologie als op de specifieke toepassing daarvan binnen de funktionele ana-
lyse. Veel aandacht kregen de begrippen 'beloning' en straf.' Opgemerkt werd
daarbij, dat - anders dan bij beloning - de leerpsychologische effekten van
straf onduidelijk zijn.

166 Afgesloten werd met een viertal trainingsdagen, waarop de beoogde
aanpak aan de hand van politie-casuistiek intensief is geoefend.
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11.2.2 De selektie van de rippl r¥ nde laIrigroepen

Medio maart 1986 is - aan de hand van een vooraf toegezonden notitie, waarin

de deelname van drie regionaal verspreide landgroepen werd bepleit - tijdens

de vergadering groepscc nandan'ten een toelichting gegeven op het projekt. 167

Een en ander leidde tot de definitieve keuze van Goirle (regio oost), Raams-

donk (regio midden) en Zevenbergen (regio west). Aansluitend zijn afspraken

geniaakt welke personeelslpripn van de landgroepen als deelnemers rechtstreeks

bij het projekt betrokken zouden kunnen worden, inhoeverre dit konsekwenties

kon    hebben    voor de overige werkzaamheden    op de landgroep    en op welke   wij ze

in het najaar 1986 de introduktie van het projekt bij de deelnemers zou moe-

ten plaats vinden.

Tij(lens een vergadering van de groepsccxtmandanten in oktober 1986 is op

de gevolgde selektieprocedure en de verdere voortgang van het projekt toe-

lichting gegeven. Daarnaast kwamen ook de resultaten ter sprake van het (in

juni/juli 1986 gehouden) dossieronderzoek naar de in 1985 gehanteerde aanpak

van jeugdstrafzaken bij de rijkspolitie Breda. Doel hiervan was am - voorzo-

ver dat althans uit deze dossiers naar voren kon kamen - een duidelijker in-

zicht te krijgen in de gangbare (delikt-gerichte) aanpak van jeugdstrafza-

ken, welke gegevens daarbij werden verzameld en inhoeverre er mogelijkerwijs

al sprake was van een gedrag-gerichte benadering. De resultaten van dit on-

derzoek vormden een belangrijk uitgangspunt voor de introduktiebijeenkamsten
met de deelnemers.

11.2.3 De intrrylliktie van het projekt bij de ilneiiers

Najaar 1986 is (per projekbgroep) een vijftal bijeenkamsten belegd als voor-

voorbereiding op de (in 1987) beoogde uitvoeringsfase. De regio-medewerker

JZH trad hierbij op als gespreksleider, terwijl de rol van de projektleider

zich beperkte tot het observeren en registreren van de gang van zaken.
168

167 Tar vergadering meldden zich spontaan enkele groepsectmutanten
aan. In mei 1986 vonden met hen nadere gesprekken plaats. Daarbij werd naar
voren gebracht,      dat     bij de selektie    van de landgroepen - naast    de    aard    en

cmvang van de jeugdkriminaliteit, de aard van het bewakingsgebied, de werk-
druk en de daarmee samenhangende tijdskapaciteit, huisvestingsfaciliteiten-
vooral de veranderingsbereidheid van de deelnemers zwaar zou wegen.

168 Om deze introduktiefase zo aptimaal mogelijk te laten verlopen werd

elke introduktiebijeenkast voorafgegaan en gevolgd door een bespreking met
het projektteam.
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Tijdens de eerste introduktiebijeenkamst zijn de rollen van de (bij het pro-
jekt betrokken) personen en instant:ies verduidelijkt. Aansluitend volgde een
uiteenzetting van opzet en inhoud van de geplande bijeenkansten. Daarbij is
met de deelnemers niet alleen gesproken over de doelstelling van het projekt
(het bevorderen van een gedrag-gerichte benadering van jeugddelinkwentie),
maar werd ook uitvoerig stil gestaan bij de persoonlijke werkwijze van del-
nemers en hun mot:ivatie tot deelname aan het projekt. 169 Uit de gesprekken
met de deelnemers over de huidige aanpak van jeugdstraf zaken bleek, dat op

de landgroepen een delikt-gerichte benadering domineerde. Ter verklaring is
door hen gewezen op de nogal strafrechtelijk getinte opleiding van de poli-
tie, de daarmee gepaard gaande oriantatie op justitie, de heersende (voorna-
melijk repressieve) subkultuur binnen de politie alsmede het ontbreken van
de nodige werkervaring bij veel (relatief jeugdig) personeel op de landgroe-
pen. 170

De eerste bijeenkamst wees uit, dat er alle aanleiding was met de deelnemers
verder van gedachten te wisselen over hun persoonlijke benadering van jeug-
dige delinkwenten en de positieve mcmenten in de bestaande aanpak te aksen-
tueren. Onder de deelnemers bleek een tamelijk stereotype visie te bestaan
over het begrip 'jeugdige delinkwent'. Herhaaldelijk werd daarbij verwezen
naar strafzaken met jeugdige recidivisten, waardoor in de diskussie het ak-
sent vaak kwarn te liggen op ernstig delikt-gedrag respektievelijk op daders
met een onmiskenbaar problematische achtergrond. Deze kategorie jeugdige da-
ders (veelal afkomstig uit probleemgezinnen) was weliswaar gering in aantal,
maar bezorgde relatief veel overlast aan de burgerij en het nodige werk aan
de politie. Alhoewel de deelnemers er zich van bewust waren, dat dergelijke
jeugdstrafzaken nauwelijks representatief waren voor het gemiddelde aanbod
van jeugdkriminaliteit ap een landgroep, sprak er uit de naar voren gebrach-

te casuistiek tegelijkertijd een duidelijke behoefte aan nader bijscholing
en werkbegeleiding.

169 De meeste deelneners gaven te kennen, dat zij altijd al interesse
hadden gehad voor achtergronden van jeugdkriminaliteit. De met het projekt
beoogde aanpak leek daarbij goed aan te sluiten. Bavendien hoopten zij in
het kader van dit projekt (eindelijk eens) een zekere scholing op te doen in
een juiste verhoortechniek van (jeugdige) delinkwenten.

170 Deze typering van de bestaande werksituatie bleek nagenoeg overeente steimpen met het beeld, dat uit het (over 1985) gehouden dossieronderzoek
bij de projektgroepen en vergelijkingsgroepen (zie hoofdstok 10) naar voren
was   gekcmen.
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Uit de eerste twee besprekingen had het projektteam zich een vrij duidelijk

beeld kunnen vormen over de aanwezige voorkenn:is van en heersende werkopvat-

tingen onder de deelnemers. Tijdens de derde bijeenkanst werd getracht deze

informatie samen met de deelnemers te vertalen in tel:men van kennis, inzicht

en vaardigheden. Daarbij kregen ook houdingsaspekten nlimschoots aandacht.

Aanhakend bij de nadrukkelijk geformuleerde noodzaak van verdere bijscholing

en training werd met de deelnemers afgesproken, dat zij zich nader zouden

loezinnen op konkrete leerbehoeften in het kader van dit projekt, zodat op de

laatste introduktiebijeenkcinst het definitieve bijscholingsprogramma (voor

1987) gezamenlijk kon worden vastgesteld.

Tijdens de bespreking van het (voorlopige) kursusplan voor de bijscho-

lingsfase (voorjaar 1987) werd opnieuw door de deelnemers gepleit voor een

praktijkgericht prograirma, waarin vooral aandacht zou moeten wor(len best:eed

aan     training in kammunikatieve    vaardigheden.     Met name verdiende het konse-

kwent hanteren van de funktionele analyse (d.w. z. het adekwaat verzamelen,

selekteren en interpreteren van relevante gegevens) de nodige aandacht. Als

afsluiting van de introduktiefase zijn medio december 1986 opzet en verdere

planning van het (bijscholiIlgS) prograrrma uitvoerig met de deelnemers door-

gesproken en vastgesteld. 1
71

171 Om een landgroepfunktionaris, die veelal in eerste (en enige) in-
stantie met jeugdig delikt-gedrag te maken krijgt,  in de gelegenheid te
stellen tot een adekwate (d.w. z. gedrag-gerichte) aanpak werden de volgende
kursusdoelen geformuleerd:

a.  De landgroepfunktionaris beschikt over kennis van en inzicht in:

- probleemgericht werken.
-  kammunikatieve aspekten van het verhoor.- kriminologische achtergronden van jeugdkriminaliteit.

-  toepassingsmogelijkheden van de funktionele analyse.

-  juridische afhandelingsmogelijkheden van jeugdstrafzaken.
- hulpverleningsmogelijkheden voor jeugdige daders.
-  adekwate verslaglegging.

b.  De landgroepfunktionaris is in staat tot:

- probleemgericht werken.
-  het verhoren van jeugdige verdachten.
- het maken van een funktionele analyse.
-       het   bespreken   van de resultaten Hiet betrokkenen.
-  het leggen, voeden en onderhouden van kontakten met belanghebbenden.

-  een juiste verslaglegging.

c.  De landgroepfunktionaris is gericht op de belevingswereld van de jeugdi-
ge verdachte.
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Het eerste kwartaal van 1987 zal in het teken staan van kammunikatieve vaar-
digheden (luisteren, observeren, vrije attitude interview), terwijl geduren-
de het tweede kwartaal de aandacht met name werd gericht cp training van de
' funktionele analyse', een criantatie op (jeugd)kriminologische achtergron-
den, kennis van de sociale en juridische afdoeningsmogelijkheden. Overeenge-
kcmen werd, dat er maandelijks voor de deelnemers een bijscholingsaktiviteit
zou plaats vinden, terwijl per kwartaal een voortgangsevaluatie zou worden
gehouden. Tijdens deze bijeenkamsten kon dan (orxier leiding van een regio-
medewerker JZH en in aarrwezigheid van een vertegenwoordiger van het algemeen
maatschappelijk werk) de feitelijke aanpak van jeugdstrafzaken worden door-

gesproken.

11.2.4 De bijscholing van de deelne=ers aan bet projekt

Na drie jaar voorbereiding kon in 1987 door de medewerkers van de sektie JZH

metterdaad uitvoering worden gegeven aan de deskundigheidsbevorderende taak:
"Het   bevorderen  van een zodanige beroepshouding en vaardigheid  dat  de  poli-
tie jongeren, die am welke reden dan oak in contact met de politie zijn ge-
kamen, op de juiste wijze benadert. „172 (artikel 3 van de Orgaanbeschrijving

Sectie Jeugdzaken en Hulpverlening, oktober 1983).

Eerste kwartaal 1987

Overeenkcmstig het programma werd (per projekbgroep) tijdens drie bijeenkcm-
sten ingegaan op enige - voor het projekt essentiale - kammunikatieve vaar-
digheden, te weten: luisteren, waarnemen en interviewen.

a.   Op de eerste bijeenkcmst is nadrukkelijk aandacht besteed aan 'aktief
luisteren' en 'vragen stellen'.  Na een korte inleiding volgde een oefe-
ning waarin men kon ervaren wat het betekent, als er niet naar je ge-
luisterd wordt. Aansluitend hielden de deelnemers tweegesprekken, waar-
in zij ervaring konden opdoen met het bewust stellen van open en geslo-
ten vragen. Het bleek, dat men in het begin nogal orwennig stond tegen-
over het praktisch met elkaar oefenen in kammunikatieve vaardigheden.

172 Gelet op het experimentele karakter van de bijscholingsaktiviteiten
werd door het projektteam besloten, dat telkens twee medewerkers JZH geza-
menlijk de bijscholing van de deelnemers zouden voorbereiden en uitvoeren.
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b.  De centrale thema's van de tweede bijeenkamst waren 'kammunikatie' en

'waarneming'.  Een gedachterwisseling met de deelnemers leerde,  dat het

bij kammunikatie st:eeds gaat an kennisoverdracht van ervaringen, gevoe-

lens en gedachten. Hierbij speelt het referentiekader van betrokkenen

een belangrijke rol.

Oak het horen van een jeugdige verdachte is op te vatten als een kammu-

nikatieproces. De daarbij te hanteren gespreksterhniek bepaalt in hoge

mate de kwaliteit van de verkregen informatie. Om zich hierin nader te

bekwamen zijn door de deelnemers diverse gesprekstechnische oefeningen
gedaan. Afgesloten werd met. enkele waarnemingsspelletjes. Aan de hand
van het fencmeen 'selektieve waarneming' konden de deelnemers ervaren

waaran een goede beheersing van kcmmunikatieve vaardigheden OInisbaar

is am tot een juist oordeel over een jeugdige dader te kunnen kamen.

c.   Op de derde bijeenkamst is uitvoerig stilgestaan bij het begrip 'refe-

rentiekader' en de betekenis daarvan in de verhoorsituatie. De deelne-

mers raakten ervan doordrongen, dat men - door het stellen van juiste

vragen - de ander ertoe kan bewegen informatie te geven vanuit diens

eigen belevingswereld. Een dergelijke gespreksholia i rig is essentieel cm
zich een realistisch beeld te vormen van de leefsituatie en motieven

van de jeugdige dader. Daarnaast kan inzicht in het eigen referentieka-

der voorkomen, dat de landgroepfunktionaris a priori (zij het vaak niet

doelbewust) zijn waarden en normen aan de jeugdige verdachte oplegt.

Ter afsluiting deden de deelnemers een aantal praktische oefeningen in

kammunikatieve vaardigheden. Daarvan is een video-registratie gemaakt,
die na afloop gezamenlijk werd bekeken en doorgesproken.

Tijdens de evaluatiebespreking van het eerste kwartaal 1987 werd opgemerkt,

dat de bijscholingsaktiviteiten goed aansloten bij de beginsituatie van de

deelnemers. Zij st:elden, dat hun kammunikatieve vaardigheden aanzienlijk wa-

waren toegencmen, terwijl men ook een beter inzicht had gekregen in de ge-
sprekstechnische voorwaarden voor het verhoor van jeugdige daders.173

173 Naast waardering voor het bijscholingsprogramxm en de inzet van de
medewerkers JZH hadden de deelnemers ook kritiek. Met name het scms grote
tijdsver:loop tussen twee bijeenkcmsten en het tijdelijk uitvallen van een
medewerker JZH had een nadelige invloed gehad op de motivatie van enkelen.
Oak werd het als belemmerend ervaren, dat bij kollega's op de landgroep vaak
onvoldoende duidelijkheid heerste over het projekt. Daardoor kwamen bepaalde
werkafspraken over het projekt scms in het gedrang.
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Tweede kwartaal 1987
Ook dit gedeelte van het bijscholingsprogrannta was opgebouwd rond een drie-
tal thema's: funktionele analyse, kriminologische achtergronden, sociale en

juridische afdoeningsmogelijkheden.

a. an onderwijskundige en organisatorische redenen werd voor alle deelne-

mers gelijktijdig een tweedaagse training 'funktionele analyse' belegd.
De eerste dag stand het begrip 'funktionaliteit' centraal en werden de
deelnemers (na een korte thearetische inleiding) uitgenodigd aan alle-
daagse situaties een funktionalistische interpretatie te geven. Vervol-

gens spitste de training zich toe op aan de politiepraktijk ontleende
casuistiek en kreeg men de opdracht am het probleemgedrag te definiaren
in   tennen   van een funktionele analyse. 174 Aansluitend volgden enige
rollenspelen, waarbij telkens doar twee deelnemers een verhoorsituatie

werd    uitgebeeld. De overigen hadden    tot    taak het gedrag    van de inter-
viewer en de gel[nterviewde nauwkeurig te observeren. Bij de nabespre-
king bleek welke vragen tijdens het verhoor op de 'verdachte' een sti-
mulerende (open vragen) danwel retmen:ie (gesloten vragen) invloed had-
den gehad. Zowel voor de spelers als voor de observanten waren deze oe-
feningen een leerzame ervaring. 175

b.   Door de projektleider werd tijdens een tweetal bijeenkansten met de
deelneners van gedachten gewisseld over kriminologische achtergronden
van jeugdig delikt gedrag.

174 Deze opdracht gaf aanleiding tot diskussie over de vraag, of een
dergelijke aktiviteit wel tot de taak van de politie gerekend kon worden.
Met name waren sammige delnemers beducht door kollega's op de landgroep
voor pseudo-maatschappelijk werker te worden versleten. De trainer bracht
naar voren, dat een dergelijke opmerking een goede gelegenheid bood am dan
met kollega's in gesprek te komen over de stelling, dat een gedrag-gerichte
aanpak van jeugdkriminaliteit een effektieve bijdrage is aan de veiligheid
in de samenleving.

175
Tijdens de evaluatie van deze tweedaagse training bleek, dat de

deelnemers getroffen waren door de nuchtere benadering van jeugdig delikt-gedrag middels de funktionele analyse. De praktijkoefeningen hadden heel
verhelderend gewerkt en men was (nog meer) overtuigd geraakt van het belang
van een gedrag-gerichte benadering van jeugdkriminaliteit.

De deelnemers gaven te kennen, dat zij het geleerde zoveel mogelijk in
de dagelijkse politiepraktijk wilden gaan toepassen. Door meer aandacht te
besteden aan gesprekstechnische aspekten en uitvoeriger in te gaan op zowel
de leefsituatie van de jeugdige verdachte als diens motieven voor het plegenvan een delikt hoopte men tot een adekwater politiale afdoening te kunnen
kcmen.
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Allereerst is gesproken over de aard en awzvang van de jeugdkriminali-
teit in Nederland. De meeste deelnemers waren zich er nauwelijks van

bewust, dat een relatief klein aantal (recidiverende) jeugdige delin-

kwenten (25%) het leeuwendeel (75%) van de zogenaamde kleine of veel

voorkcmende kriminaliteit voor zijn rekening neemt. Het tijdig onder-

kennen en (zoveel mogelijk) bijsturen van deze 'risikogroep' zou dan
ook tot een aanzienlijke reduktie van de kriminaliteit kunnen leiden.

Naast een cp de individuele dader toegesneden analyse en afdoening zou

de (met het projekt beoogde) aanpak er ook toe kunen leiden, dat een

adekwater inzicht wordt verkregen in de (werkelijke) aard en amvang van

de (plaatselijke) jeugdkriminaliteit. Daannee zou de politie een signa-
lerende funktie naar bestuur en just:itie kunnen vervullen. 176

c.   Tenslotte is door een van de medewerkers JZH een uiteenzetting gegeven

over de juridische en soc:iale mogelijkheden bij de politidle afdoening

van jeugdstrafzaken. Daarbij kwamen zowel de nieuwe beleidsuitgangspun-
ten van het openbaar ministerie roet betrekking tot jeugdstrafzaken als

de (lokale) sociale kaart ter sprake.

Bij de evaluatie van het tweede kwartaal bleek, dat de tweedaagse training

zeer zinvol was geweest. Er bestond echter nog een duidelijke behoefte aan

voortgezette training in gesprekstechniek en in de toepassing van de funk-

tionele analyse. De oriantatie op kriminologische achtergronden van jeugdig

delikt-gedrag     vond men interessant     maar     soms te theoretisch. Gesuggereerd

werd de aangeboden kriminologische kennis beter te integreren in de beoogde

projekt-aanpak. De informatie over de diverse juridische en sociale afdoe-

ningsmogelijkheden werd door de deelnemers als erg verhelderend ervaren.

11.2.5 De begeleiding bij de uitvoering van het proj at

Naast het verzorgen van bijscholingsaktiviteiten werd gedurende het projekt-

jaar (1987) oak veel energie gestaken in het begeleiden van zawel de deelne-

mers op de projektgroepen als van de medewerkers van de sektie JZH.

176 Een dergelijk 'twee sporen-beleid' (op individueel en algemean nivo)
zal waarschijnlijk Ineer bijdragen tot daadwerkelijke beheersing  van ( jeugd) -
kriminaliteit dan het (tot nu toe) overwegend incidentgerichte optreden van
de politie.
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De deelnemers

De direkte begeleiding van de deelnemers was (met het oog op het experimen-
tele karakter van het projekt) overwegend in handen van de medewerkers JZH.

De begeleidingsaktiviteiten kwamen vooral tot stand via de kwartaalevalua-

ties en maandelijkse voortgangsbesprekingen, waar afgehandelde en nog lopen-

de jeugdstrafzaken aan de orde konden worden gesteld. De besprekingen, waar-
bij cp twee van de drie projektgroepen ook st:eeds een vertegenwoordiger van
het (plaatselijk) algemeen maatschappelijk werk aanwezig was, verliepen in
een overwegend harmonieuze sfeer en droegen duidelijk  bij aan een realisti-
sdher (wederzijdse) beeldvorming bij de politie en het (jeugd)welzijnswerk.

De Iialewerkers van de sektie Jeugdzaken en Iblpverlening

Teneinde de medewerkers te ondersteunen bij hun deskundigheidsbevorderende
taak vond op tweearlei wijze begeleiding plaats.
a. Elke kwartaalevaluatie met de deelnemers van de projektgroepen werd

voorafgegaan en gevolgd door een voor- en nabespreking met het projekt-

team. Daarbij zijn gezamelijk de gerezen problemen geanalyseerd en (in-

dien mogelijk) tot een oplossing gebracht. Dit met het doel am de pro-
jektsituatie van de deelnemers zoveel mogelijk te optimaliseren.

b.   De maandelijkse voortgangsbesprekingen waren vooral gericht op het on-
derkennen van knelpunten tijdens de projektbegeleiding. Bij de bespre-
kingen lag het aksent vooral op incidentele kwesties en op het persoon-

lijk funktioneren van de medewerkers JZH in het kader van het projekt.
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11.3  Een schematisch overzidht van bet projekt

In onderstaand schema wordt (per projektfase) een averzicht gegeven van zo-
wel de personen en instanties, die bij het projekt betrokken waren als van
de projektaktiviteiten tijdens het proces van deskundigheidsbevordering.

PR EXI'-FASE PERSONEN / INSrANI'IE:S PIDJEIC'-AKITVITEITEN

januari 1984 * projektleider      (1)
* brainstorming / overleg

* projektleden      (4) * literatuuronderzoek
ORIENTATIE * distriktsstaf       (4) * interim-verslag rnaken

* projektvoorstel presen-
maart 1985 teren aan distriktsstaf

april 1985 * projektleider      (1) * presenteren projektplan

* projektleden       (4)      - groepsccmmandanten
VOORBEREIDING * distriktsstaf      (4)      - deelnemers

* groepscomnandanten (15) - hoofd sektie 0&V

december 1986 * deelnemers (18) - algemeen maatsch. werk
* trainer C.I.O.V.   (1)      - kinderrechter
* hoofd sektie 0&V   (1)      - jeugd-off. van justitie
* kinderrechter       (1)       - raad v.d. kinderhesrh.
* jeugd-OvJ          (2)

* alg. maat. werk    (4)      * bijscholing medewerkers
sektie JZH

* selektie projektgroepen
* overleg met de stafleden
van de projektgroepen

* interviewen deelnemers
* kursus ontwikkelen

januari 1987 * projektleider      (1)
* bijscholing deelnemers

* projektleden       (4)      * begeleiding : deelnemers
UITVOERING * deelnemers (18) : sektie JZH

* groepsccimlandanten (6) * dossieronderzoek 1985

december 1987 * alg. maatsch. werk (2)
* trainer C. I.O.V.   (1)

januari 1988 * projektleider      (1)      * dossieronderzoek 1987
* projektleden      (4) * interviews: deelnemers

EVAI.UATIE * deelnemers (18) : sektie JZH

* groepsccrtitardanten (6) * verwerken evaluatie-info
december 1988 * distriktsstaf      (4)      * eval-verslag schrijven

* hoofd sektie 0&V   (1) * eval-verslag presenter'en



12  DE r ]FRIREEKIrti TEN: FEITEN, MENINGEN EN BESIDI'Im

Om na te gaan of en in hoeverre de doelstelling van het projekt
 (deskundig-

heidsbevordering door de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening van landgroer

funktionarissen inzake een gedrag-gerichte aanpak van jeugdige daders') werd

gerealiseerd, zijn (door middel van dossieronderzoek en interviews) de pro-

duktmatige en proce=natige aspekten  van het projekt onderzocht   (par.   12. 1  en

12.2) en vervolgens in beleidsbeslissingen vertaald (par. 12.3).

-- door de sektie JZH
deskundigheidsbevordering

/                          - van de landgroepers

DOF/FH

1        \ gedrag-gerichte „npak < door de l=groepersvan jeugdige daders

13 ]Exr

I   prodit , dossier- dossier-
1987

/                          0
onderzoek        P       onderzoek

r EVAI TIE                    over 1985        R       over 1987
1

J

7 E
proces : interviews       K       interviews

in najaar T in voorjaar
van 1986 van 1988

Tijdens deze projektevaluatie stonden drie vragen centraal:

1.   Waarin verschillen de resultaten van het dossieronderzoek over 1985 
el

1987 tussen de projektgroepen en de vergelijkingsgroepen?

2.   In welke mate lapen de resultaten van het dossieronderzoek over 1985 en

1987 tussen de projektgroepen onderling uiteen?

3.   Hoe kijken de direkt betrokkenen terug op hun projektervaringen en wel-

ke faktoren hebben (naar hun mening) bevorderend of belenrend gewerkt

tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van het projekt?
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Voor de beantwoording van de eerste en de tweede vraag is vooral gebruik ge-
maakt van de result:aten van het dossieronderzoek, dat zowel bij de projekt-
groepen (Goirle, Raamsdonk, Zevenbergen) als de vergelijkingsgroepen (Gilze-
Rijen, Oudenbosch, Rucphen) over 1985 respektievelijk 1987 plaatsvond. Ten
aanzien van de derde vraag zijn met name de gegevens gehanteerd, welke naar
voren kwamen tijdens de eindinterviews met de deelnemers en de  oepsaxtiman-
danten van de projektgroepen alsmele met de leden van de sektie JZH.

rr...4-orrlerzoek177

Hieraan lag de vooronderstelling ten grondslag, dat (mede uit de formele re-
gistratie en dokumentatie, opgencmen in de politiedossiers) naar voren kon
kcmen hae in de dagelijkse politiepraktijk jeugdstrafzaken warden aangepakt.
Deze    registratiegegevens    moeten    nadrukkelijk    warden    opgevat    als    indikatief
voar de (dagelijkse) warkwij ze van politiefunkticx arissen en niet als een
(in wetenschal:pelijke zin) objektieve weergare van de AcY,r hen aviFT-7™+Ite
werkelijkheid. 178

Het onderhavige dossieronderzoek bij de rijkspolitie Breda werd inge-
steld op de drie projektgroepen (Goirle, Raamsdonk, Zevenbergen) en op drie
vergelijkingsgroepen (Gilze-Rijen, Oudenbosch, RucFhen). Voor het verzamelen
van deze gegevens kon gebruik worden gemaakt van alle (op een groepsburo)
beschikbare schriftelijke informatie zoals mutaties van dagrapporten, ante-
cedentenkaarten, verifikatiestaten, (verkorte) processen-verbaal en milieu-
rapporten. Deze informatie is op (voor dit onderzoek ontworpen) registratie-
formulieren vastgelegd en gekodeerd (zie bijlage: 4 en 5).

177 Bij de statistische bewerking en presentatie van de dossiergegevensheeft drs. A. mich (oud-docent statistiek/methodologie aan de NederlandsePolitie Academie) een belangrijke adviserende en ondersteunende rol vervuld.

178 Door sannige onderzoekers warden vraagtekens geplaatst bij de rea-liteitswaarde van dergelijke gegevens. Zij zijn van mening, dat het subjek-tieve karakter van de geregistreerde informatie een vertekend beeld geeftvan de werkelijkheid.
In het kader van dit projekt was deze (vooronderstelde) selektiviteit

juist een belangrijke reden am dossieronderzoek te verrichten. Immers aan dehand hiervan kon de onderzoeker een antwoord krijgen op de vraag, of en inwelke mate politiemensen zich bij de aanpak en afdoening van jeugdstrafzakenlaten leiden door delikt-gerichte en/of gedrag-gerichte faktoren.
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hterviews

Naast deze kwantitatieve benadering was het evenzeer van belang cm degenen,

die direkt bij de voorbereiding en/of uitvoering van het projekt betrokken

waren, te vragen hoe zij het proces van deskundigheidsbevordering hadden er-

varen en wat het effekt daarvan was geweest op hun funktioneren. Met het oog

daarop zijn begin 1988 vraaggesprekken gehouden met zowel de deelneners en

de groepscomnandanten van de projektgroepen als met de leden van de sektie

Jeugdzaken en Hulpverlening. 179

Deze interviews hadden een semi-gestruktureerd karakter. Door de inter-

viewer zijn welbewust een aantal gesprekspunten (die tevoren schriftelijk
waren geformuleerd) in de loop van het interview aan de geinterviewden voor-
voorgelegd. Een dergelijke gesprekstechniek, waarbij de respondent vrijelijk
over de (door de interviewer bepaalde) onderwerpen zijn mening kan geven, is

een geschikte methode am de procesmatige aspekten te irwentariseren. 180

Tijdens de groepsinterviews met de deelnemers en de groepscc andanten van

de projektgroepen en de leden van de sektie JZH lag de nadruk niet zozeer op

incidentele (vaak persoonlijke) gebeurtenissen gedurende de projektperiode,
maar vooral op de strukturele en (sub)kulturele kariponenten. Naast het door-

spreken van de diverse processtadia (selektiefase, introduktiefase, bijscho-

lingsfase, uitvoeringsfase) werd ook nadrukkelijk gevraagd naar persoonlijke

ervaringen met de nieriwe aanpak van jeugstrafzaken. Tevens is men ertoe aan-

gespoord aanbevelingen te doen, die mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot

verbeteringen van het projekt.

179 De eindgesprekken met de deelnemers en de groepscommandanten van de

projektgroepen werden gevoerd    door    de projektleider. Het eindinterview    met
de leden van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening werd afgencmen door drs.
R. Korink, als psycholoog/docent verbonden aan het Centrale Instituut voor
Opleiding en Vorming van het korps rijkspolitie (C.I.O.V.) te Apeldoorn.

180 Door Gadourek (Sociologische onderzoekstechnieken, 1976, blz. 180)
is gesteld, "dat het vrije interview een bijzonder bruikbare en waarheidsge-
trouwe ('valid') waarnemingstechniek is, die ondanks haar gerichtheid (door
stimuli, vragen) nog voldoende bevrediging schenkt aan beide gesprekspart-
ners.   ( . . . ) De voornaarnste beperking  ligt  cp het theoretische vlak: voorzo-
ver men houdingen en andere gedragstendensen door middel van het vrije in-
terview tracht te meten blijft de vraag, of de tendensen met werkelijke ge-
drag zullen over'eenstenunen. Aanvulling met kennis - uit andere bronnen ver-
worven - is bij een toetsend onderzoek aan te bevelen."
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12.1       De   gagevens naar aanleiding  van bet dossiercncler-zoek

Mede op grond van hetgeen uit de jeugdkriminologische literatuur bekend is

(zie par. 10.2) werden - gelet op de centrale doelstelling van het projekt-
de volgende clusters van variabelen in het dossieronderzoek betrakken:

a. DADER :   geslacht

leeftijd

eerder bekend bij de politie

b. MILIE:U :   thuissituatie

schoolsituatie

vrijetijdssituatie

c. DELIKT : type

daderschap

reden

d. ANALYSE :   funktionele verklaring van het delikt=gedrag

funktionele reaktie op het delikt-gedrag

e.   AFDOENING : beslissing over de strafzaak

schadevergoeding (sregeling)
verwijzing naar de hulpverlening

De resultaten van het dossieronderzoek Worden per cluster gepresenteerd in
de vorm van frekwentietabellen. Daarbij is elke variabele nader gespecifi-
ceerd, terwijl voor iedere (bij het dossieronderzoek betrokken) lanclgroep de
resultaten van 1985 en 1987 (projektjaar) afzonderlijk zijn weergegeven.

Elk cluster resp. variabele begint met een toelichting, gevolgd door de

frekwentietabellen. Veelal wordt afgesloten met een korte bespreking van de

belangrijkste onderzoeksresultaten.

NB. projektgroepen vergelijkingsgroepen

GOI = Goirle GIL = Gilze-Rijen

RAA = RaaIsdonk OUD = Oudenbosch
ZEV = Zevenbergen RUC = Rucphen
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12.1.1 De dader (gesladit, leeftijd, eerder beketid bij de politie)

In dit onderzoek gaat het an 611 minderjarige verdachten met wie de politie
in 1985 en/of 1987 bemoeienis had vanwege een (vermoedelijk) door hen ge-

pleegd misdrijf. over het geheel gencmen was het aantal jeugdstrafzaken in
1985 (301 daders) en 1987 (310 daders) nagenoeg gelijk. Bij de projektgroe-
pen (1985: 157 ; 1987: 107) deed zich een daling voor, terwijl het aanbod

van jeugdige verdachten  bij de vergelijkingsgroepen   (1985   : 144   ;   1987:   203)
steeg.

tabel 1   AANTALLEN JEOGDIGE DELINKWENTEN

GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot TUIAAL

1985 42 45 70 157         43 74 27 144 301

1987 27 41 39 107 31 119 53 203 310

TOTAAL  69 86 109 264 74 193 80 347 611

Geslacht

Alhoewel blijkens recent onderzoek naar de ontwikkeling van de jeugdkrimina-

liteit het aandeel van meis jes relatief sterk toeneemt, zijn de jongens nog

steeds   ver    in de roeerderheid.

tabel 2 GESIACHr

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC  tot

Jorsens 38 42 65 145 42 68 23 133

Meisjes 4228 1 6 4   11
niet vermeld 1    3    4                             0

'IUI/JAL 42 45 70 157 43 74   27  144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC  tot

Jongens 24 36   38 98 29 103 49 181

Meisjes 2518 29 4   15
niet vermeld      1              1                7         7

TUIML 27 41   39 107 31 119 53 203
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IBeftijd

Het huidige jeugdstrafrecht kent een onder- en bovengrens (12 t/rn 17 jaar).

Deze cesuur is - gelet op het feitelijke aanbod van door jeugdigen gepleegde

delikten - betrekkelijk willekeurig. Kriminologisch anderzoek wijst imers

uit,   dat de meeste strafbare feiten gepleegd  worrien  door  15-25  jarigen.181

ta]Del 3 LEEFITJD

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

12 jaar 5229 3 11 3   17
13 jaar                5    6 11 38 7   18
14 jaar 3 13 10 26 5 11 8   24
15 jaar           4    5 10 19 13   19    2   34
16 jaar           8    5 22 35 10   10    4   24
17 jaar 22   15 20 57 9 15 3   27
niet vermeld                     0                          0

'IUrAAL 42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

12 jaar           1         3 4 1 3 9   13
13 jaar 77 7 21 4 17 5   26
14 jaar 57 3 15 2 25 15 42
15 jaar 5 13 9 27 6 30 6  42
16 jaar 7    9 11 27 11   24    8   43
17 jaar           2    5    6 13 7 20 10 37
niet vermeld                     0                          0

TOrAAL 27 41 39 107 31 119 53 203

De gevonden resultaten sluiten nagenoeg geheel aan bij het landelijke beeld.

Zowel   in de projektgroepen    (71%   resp. 63%)    als   in de vergelijkingsgroepen
(59% resp. 60%) zijn de meeste daders 15-17 jaar.

181 Blijkens het eindrapport van de Commissie Herziening Strafrecht
voor Jeugdigen (cie Anneveldt, 1982, blz. 15) behoorde het tot de taak van
de carmissie "tevens een studie te naken van de vraag of er behoefte bestaat
aan bijzondere bepalingen betreffende de berechting van jeugdige volwassenen
en, zo die vraag bevestigend zou worden beantwoord, het ontwerpen van zulke
bepalingen."

De cammissie stelde zich - mede naar aanleiding van een rechtsvergelij-
kend onderzoek - op het standpunt, dat "aangezien het volwassen worden een
geleidelijk proces is met vloeiende overgangen, ook in het jeugdsanctierecht
behoefte bestaat aan een overgangsrecht dat de brug vormt tussen het recht
voor minderjarigen en dat voor meerderjarigen." Bepleit werd - naast het
jeugdstrafrecht (12 tot en met 17-jarigen) - een afzonderlijk adolescenten-

strafrecht (18- tot en met 23-jarigen) te ontwikkelen.
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Eerder bekend bij de politie

veelal worden door de politie alleen de meer aandacht vragende kontakten met

minderjarigen geregistreerd (mutatie, milieurapport, proces-verbaal). Vaak
betreft dit situaties waarin sprake is van notoir jeugdig probleem-gedrag of

delikt-gedrag. In dergelijke gevallen worden (als regel) met de minderjarige

en/of diens ouders resp. verzargers (thuis of op het politieburo) een of

meer gesprekken gevoerd.

tabel 4 EERDER BEKEND BIJ DE POLITIE

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

probleem-gedrag 8 6 14                           0

delikt-gedrag 1 11 12 2 14 7   23
combinatie 1    1                   1          1

niet vermeld 34 38 58 130 41 59 20 120

TUrAAL    42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RLIC tot

probleem-gedrag 2 10 3   15                1         1

delikt-gedrag 23 21 7 51 3 25 16   44
cambinatie           1         1 2 31 31
niet vermeld 1 10 28 39 28   62   37  127

TUTAAL      27 41 39 107 31 119   53  203

In 1985 was zowel bij de projektgroepen als bij de vergelijkingsgroepen in

slechts 17% van de gevallen sprake van een (geregistreerd) voorafgaand poli-

tiekontakt. In 1987 bleek dit met name bij de projektgroepen sterk te zijn

toegencmen (tot  ruim  64%) .182

Bij de delikt-gerichte benadering werd - ondanks de betekenis van re-

cidive voor de strafrechtelijke afdoening (zie: richtlijnen openbaar minis-

terie) - daarvan toch betrekkelijk weinig melding gemaakt. Aangenanen mag

worden, dat het veelvuldiger (in 1987) door de projektgroepen registreren

van eerdere politiekontakten een gevolg was van de bijscholing.

182 Tijdens de in het voorjaar van 1988 gehouden eindinterviews met de
deelnemers van de projektgroepen kwam naar voren, dat zij pas in de loop
van 1987 (met name in de tweede helft) voldoende vertrouwd raakten met de
gedrag-gerichte aanpak van jeugdige delinkwenten. Parallel hieraan werden
ook de registratieformulieren konsekwenter ingevuld.
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12.1.2 Milimi (thuis=-, school-, vrijetijdssituatie)

Om tot een gedrag-gerichte benadering te kunnen kanen is het van essentieel
belang, dat een politiefunktionaris inzicht heeft in de leefsituatie van de

jeugdige delinkwent. Mede hierdoor zal hij zich een realistischer beeld kun-

nen vormen over de achtergronden van en de beweegredenen tot het jeugdige
delikt-gedrag.

 lissituatie

Alhoewel de thuissituatie bij de onderzochte groep jongeren een minder dami-

nante plaats inneemt dan bij kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, wordt

algemeen aangenamen, dat ook voor 12- t/In 17-jarigen de gezinsstruktuur nog

van grote betekenis is voor een evenwichtige ontwikkeling.

tabel 5 THUISSITLATIE

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

volledig gezin             2    6    8                1         1
gebroken gezin        1              1                          0
woont bij ouders 11     0
woont elders                         0                          0
volledig/ouders 10   14 40 64          18 25 17 60
volledig/elders                      0                          0
gebr./ouders               3    9 12 5 5 5   15
gebr./elders 21 3  11 2
niet vermeld 29 25   14   68          19   42    5   66

TOrAAL 42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

volledig gezin 1     1                   1           1

gebraken gezin              2         2                1         1
woont bij ouders                      0                          0
woont elders           1              1                          0
volledig/ouders 11 25 27   63          15 56 6   77
volledig/elders             1         1 16 16
get./ouders                                      3          5         8                          4         6 15 25
gebr./elders 42 17     0
niet vermeld 11 8 5   24          12   39   32   83

TOTAAL       27 41 39 107    31 119 53 203

Bij alle projektgroepen steeg in 1987 de registratie van de thuissituatie

(van 57% naar 78%), terwijl dit bij de vergelijkingsgroepen vrijwel konstant

bleef (54% respektievelijk 59%).
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Sdioolsituatie

In het leven van een jeugdige verdachte neemt de school (al dan niet noodge-

dwongen) een belangrijke plaats in. Hij brengt er een flink del van de dag

door en ontmoet veel leeftijdgenoten, die in deze periode een grote invloed

kunnen hebben op zijn gedrag.

Alhoewel in het vervolgonderwijs de meeste jongeren uit de leeftijds-
klasse van 12-17 jaar een lagere opleiding (LBO en MAVO) volgen, treffen we

daar niettemin (mede door de negatieve selektie in ons onderwijsstelsel) een
relatief groot aantal probleemjongeren aan. In de kriminele statistieken van

politie en just:itie zijn deze schooltypen dan ook oververtegenwoordigd.

tabel 6 SCHOOL,TYPE

1985 GOI RAA ZEV tot GIL GUI) RUC tot

basis-onderwijs 11 2  1 34
spec. onderwijs                     0                1    1    2
L.B.O. 6 10 9 25 14 23 9  46
K.M.B.0. 123 32 1    6

M.B.0.                     4         4                 1         1
MAVO 3 4 7 3 5 2 1 0
HAVO/#0                   1                    1                       3             3
nvt 123 14 3    8

niet vermeld 31   28   53 112 21 35 8   64

TOTAAL              42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

basis-onderwijs                     0           1 1 1    3

spec. onderwijs      1         3    4                          0
L.B.O. 1 14 3 18 6 31 3   40

K.M.B.0.              1               1                12        12
M.B.0. 2 1 3 11
MAVO 3 12 4 19 7 9 7   23

HAVO/VWO   1 2 3 6   3 3
nvt     2 2 1 4 1 6
niet vermeld        18   11   25   54          16   59 40 115

TO-mAL 27 41 39 107 31 119   53  203

In tegenstelling tot de vergelijkingsgroepen, die een konstant beeld te zien

geven (1985:  56% ;  1987:  53%) , verbeterde de aanvankelijk erg summiere regi-

stratie bij de projektgroepen (1985: 29%) in 1987 aanzienlijk. In bijna de

helft van de gevallen (49%) werd in dat jaar het schooltype, dat de jeug-

dige dader bezocht, vermeld.
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Het is belangrijk cm tijdens een verhoorsituatie niet alleen aandacht te be-
steden    aan het schooltype,     maar    ook aan diens schoolgedrag. Imners onvrede
met de scI'loolsituatie kan ertoe leiden, dat de leerling (struktureel) gaat
spijbelen. Deze gedragskeuze leidt - zo blijkt telkens uit de jeugdkrimino-

logische vakliteratuur - vaak tot deviant gedrag, zoals het plegen van de-

likten (zie par. 10.2: sociale integratie-theorie).

tabel 7 SCHOOLGEDRAG

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

spijbelen                           0                          0
doubleren                           0                          0
veranderen school                   0                          0
nvt 123  1438
niet vermeld 42   44   68 154 42 70 24 136

'IUrAAL 42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

spijbelen 1 1 35     0
doubleren 2 5 3   10                           0
veranderen school                   0                          0
nvt                      16 16 1 4 1    6
niet vermeld 24   19   33 76 30 115 52 197

TUrAAL 27 41   39 107 31 119 53 203

In 1987 is op de projektgroepen daadwerkelijk een begin gemaakt met het vra-

gen naar en registreren van schoolgedrag. De toegencmen interesse is welis-
waar nog bescheiden (15%) , maar niettemin aanwezig. De over·ige onderzoeksre-
sultaten laten zien, dat hieraan bij de afhandeling van jeugdstrafzaken door

de politie nog steeds geen aandacht wordt besteed.

In Nederland geldt een arbeidsverbod voor beneden 16-jarigen, terwijl 16- en

17-jarigen een partiddle leerplicht kennen. Overigens zullen de meeste jeug-

dige daders op die leeftijd nog een (vak)opleiding volgen. Het aantal jeug-

dige delinkwenten, dat aan het arbeidsproces deelnam was derhalve zawel bij

de projektgroepen (1985: 3% ; 1987: 4%) als de vergelijkingsgroepen (1985:

6% ; 1987: 3%) ger*.
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Vrijetijdssituatie

Evenals met betrekking tot spijbelen bestaat er een duidelijk verband tussen
bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding en jeugddelinkwentie. Met name doet

zich dit voor bij een ongestruktureerde invulling van de vrije tijd. 183

tabel 8    VRIJETLJDSSrrUATIE

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

hobby   1 1 2      0
sport            2        2 4 2248
club                             0                          0
vrienden               9         9                          0
'stappen'              2         2                3         3
cultuur                          0                          0
bijbaantje        1         1 2 23 5
cambinatie 213   2 2
niet vermeld 38   32 65 135 39 64 23 126

TOrAAL 42 45 70 157          43 74 27 144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

hobby 729   3 3
sport 1247   1 1
club                             0                          0
vrienden                       0                        0
'stappen' 134   1 1
cultuur                          0                          0
bijbaantje 112 3328
cambinatie 4     5           9                    1           1
niet vermeld 22 25 29 76 28 110 51 189

'WIlAAI, 27 41   39 107 31 119   53  203

Alhoewel het vanuit de dagelijkse politiepraktijk meer dan bekend moet zijn
hoezeer een ongerichte vrijetijdsbesteding (bijv. doelloos rondhangen van
jongeren) kan leiden tot allerlei vormen van ongewenst (son:s delinkwent)
gedrag, wordt deze kriminogene variabele toch nog nauwelijks geregistreerd.

Zowel bij de projektgroepen als de vergelijkingsgroepen werd in 1985 maar in
14% resp. 12% melding gemaakt van enige vorm van vrijetijdsbesteding. Bij de

projektgroepen  nam  in   1987 deze registratie evenwel   toe  van   14%  naar   29%.

183 zie : Hazekamp, J.L.
Rondhangen als tijdverdrijf.
dissertatie V.U. Amsterdam, 1985
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12.1.3 Delikt (delikttype, dderschap, re<im)

Jeugdig delikt-gedrag alt in overwegende mate onder de zgn. veel voorkanen-

de of kleine kriminaliteit. Niettemin vormt de jeugdkriminaliteit doar zijn

anvang en frekwentie mcmenteel een belangrijk sociaal probleem. Daaran is er

van overheidswege een beleidsplan ontwikkeld, dat beoogt -via een samenhan-

gend geheel van preventieve en repressieve maatregelen - het (nog) relatief

hogenivo vande jeugdkriminaliteit terug te dringen (zie: 10.2.2.).

Delikttype

In het onderhavige onderzoek zijn vier groepen delikten onderscheiden:
184

1.  Vermogensdelikten  : o.a. (winkel)diefstal, inbraak.

2.   Agressieve delikten : o.a. mishandeling, vernieling.

3. Zedendelikten :     o.a. ontucht, exhibitionisme.

4. Overige delikten    : o.a. joyriding, druggebruik.

tabel 9 DELIKITYPE

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC  tot

vermogen 26   13 41 80 18 31 11 60

agressie 11 27 21 59 23 28 14 65
zeden 5229   1 1
over·ige 369 3 1 4
combinatie                     0           2 11 1   14

TUrAAL 42 45 70 157 43 74   27  144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

ver gen 9 21 11 41 16 86 27 129

agressie 9 18 26   53          13   29   12   54
zeden 213   0
overige         7         2    9           2    2   14   18
ccmbinatie           1         1                2         2

'IUrAAI, 27 41 39 107 31 119   53  203

De jeugdkriminaliteit bestond in 1985 en 1987 zowel bij de projektgroepen
als de vergelijkingsgroepen voornamelijk uit vermogens- en agressiedelikten.

184 Over de indeling van strafbare feiten bestaan geen eenduidige op-
vattingen. Zo wordt bijvoorbeeld vandalisme nu eens als een vermogensdelikt,
dan weer als een agressief delikt getypeerd.
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Dadersdiap

Nagegaan werd of het politiekontakt betrekking had op jeugdige delinkwenten,
die zich in de onderhavige deliktsituatie eerinaal danwel meermalen aan een

strafbaar feit schuldig hadden gemaakt, respektievelijk deze delikten alleen

of tesamen met andere daders pleegden.

tabel 10 DADERSCHAP

1985 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

AD/EG                12   13   14   39           7   37   13   57
AD/MS                                    1               1                            1               1
MD/EX;               19 18 25   62 36 26   14   76
MD/MG 8   9 28 45 10 10
niet vermeld 3 4 3   10                          0

TOI!AAL 42 45 70 157 43   74 27 144

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

AD/m 7 8 5   20         12 30 6   48
AD/MG 213   5 5
MD/BG               13 21 20 54          12   53   32   97
MD/MG 2    8   12   22           7 31 15 53
niet vermeld 5218     0

TUIZAAL 27 41 39 107 31 119   53  203

toelichting

ADIES : alleen-dader / eenmaal gepleegd delikt

ADMG : alleen-dader / meermalen gepleegd delikt

MDIES : meerdere daders / eenmaal gepleegd delikt
MDIFG : meerdere daders / meermalen gepleegd delikt

Uit de resultaten (vermeld in tabel 10) blijkt, dat ongeveer driekwart van

alle kriminaliteit gepleegd werd door meerdere daders. Deze gegevens beves-

tigen de betekenis van (delinkwente) 'vrienden' als criminogene faktor.185

185 zie : Bruinsma, G.J.N.
Criminaliteit als sociaal leerproces.
Gouda Quint, Arnhem 1985 (diss. K.U. Nijmegen)
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Reden

Het ligt voor de hand an tijdens het verhoar van een jeugdige verdachte te

vragen naar de mot:level voar zijn gedrag. Dergelijke informatie is niet al-
leen van belang an een beter inzicht te krijgen in de deliktsituatie, maar
ook cm daarmee rekening te houden bij de politiale afdoening.

tabel 11   REDEN DELIKr-GEDRAG

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

vermeld 6 10 4   20                          0
niet vermeld 36 35 66 137 43 74 27 144

TOTAAL            42 45 70 157 43 74 27 144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

vermeld           12 31 22   65           3    5 13 21
niet vermeld 15 10   17   42 28 114 40 182

TOTAAL           27 41 39 107 31 119   53  203

Met name bij de projektgroepen is sprake van een duidelijke toenarne in de

registratie van redenen, die door de jeugdige dader voor zijn gedrag aan de

politie - desgevraagd - werden apgegeven (1985: 13% ; 1987: 61%).186

Deze kentering kan ongetwijfeld (mede) worden toegeschreven aan de gewijzig-
de aanpak van jeugdig delikt-gedrag. Immers de invoering (1987) op de pro-
jekbgroepen van de gedrag-gerichte benadering van jeugdkriminaliteit had tot
gevolg, dat de deelnemers zich - konform de uitgangspunten van de funktione-

le analyse - tijdens het verhoor explicieter gingen richten op de motivatie

van de dader. Dit met het doel de aldus verkregen informatie (op grond van

het demotiveringsplan) te vertalen in een funktionele reaktie op het jeugdi-

ge delikt-gedrag (zie par. 10.3).

186
Bij de delikt-gerichte benadering van jeugdige daders gaat de aan-

dacht van de politie voornamelijk uit naar het verzamelen van strafredhte-
lijk relevante gegevens. Tijdens een dergelijk politieverhoor zal vaak al-
leen dan naar de reden voor het delikt worden gevraagd, als daarmee - naar

het oordeel van de verhorende ambtenaar - een strafprocessueel doel kan wor-
den gediend.
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12.1.4  Analyse (fur ticnele analyse, funkticnele reaktie)

De analysefase, waarbij de tijdens het politieverhoor verzamelde infornatie
in een speciaal-preventief kader wordt geplaatst, vormt een belangrijk punt
van verschil tussen de oude (overwegend delikt-gerichte) benadering van de
jeugdkriminaliteit en de niake (gedrag-gerichte) aanpak van jeugdige delin-
kwenten.

Funkticiele wrk]aring van het jaulige delikt-gedrag

tabel 12 PUNKITONELE VERKIARING

1987 GOI RAA ZEV tot

vermeld 6   26   18   50
niet vermeld 21 15 21  57

TOTAAL 27 41   39  107

Fuhkticnele reaktie cp het jeugdige delikt-gedrag

tabel 13 FUNEMONELE REARTIE

1987 GOI RAA ZEV tot

vermeld 6   26   17   49
niet vermeld 21 15   22   58

TOTAAL            27 41 39 107

Bovenstaande gegevens hebben uiteraard alleen betrekking op de aktiviteiten

van de deelnemers van de projektgroepen in 1987. In nagenoeg de helft van de

onderzochte jeugdstrafzaken werd door hen aangegeven wat een mogelijke ver-

klaring (48%) en reaktie (46%) zou kunnen zijn op het delikt-gedrag van de
jeugdige dade. 187

187 Tijdens de eindgesprekken (par. 12.2) bleek, dat met name het ana-
lyseren van verhoorgegevens   voor veel deelnemers problenen gaf. Juist   deze
'vertaalslag' week sterk af van de gebruikelijke werkwijze. Dit had tot ge-
volg, dat - vooral de eerste maanden van 1987 - het cluster 'analyse' niet
altijd konsekwent en volledig op de registratieformulieren wed ingevuld.
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12.1.5 Mdoening (besli=ing, schademr eding, ve/zklijzing)

De huidige richtlijnen van het openbaar ministerie inzake het opsporings- en
vervolgingsbeleid ten aanzien van jeugdige verdachten geven de politie een

tamelijk ruime diskretionaire bevoegdheid  (zie par.  10.3.3). Mede hierdoor

was het mogelijk tot een geirag-gerichte aanpak en afdoening van jeugdstraf-

zaken te kcmen.

Beslissing over de strafzaak

In beginsel beschikt de politie over twee mogelijkheden: seponeren of ver-

baliseren. Deze keuze kan zich in 5 vormen manifesteren.

tabel 14 BEELISSING

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

politiesepot 21 26   16   63 30 45 11 86
verkort verbaal       3         2    5           2              2
proces               14   19   52 85 11 29 15 55verbaal
rapport                              0                          0
cambinatie  3   3     1 1
niet vermeld          1              1                          0

TUrAAL 42 45 70 157          43 74 27 144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC  tot

politiesepot 21   17   22   60          19 56 21 96
verkort verbaal           1        1               6        6
proces verbaal 6    4   17   27          12 56 32 100

rapport                              0                          0
combinatie                                  19                 19                                                       0
niet vermeld                          0                 1         1

'IUrAAL 27 41   39 107 31 119 53 203

Uit tabel 14 blijkt, dat zawel bij de projektgroepen als de vergelijkings-

groepen de meeste beslissingen de vorm aannamen van 'politiesepot' of 'pro-

ces-verbaal'. De onderzoeksresultaten van 1985 en 1987 wijzen uit, dat er

bij de projektgroepen een tendens was am meer jeugdstrafzaken te seponeren

(politiesepot 1985: 40% ; 1987: 56%) , terwijl zich bij de vergelijkingsgroe-

pen een amgekeerde beweging aftekende (proces-verbaal 1985: 38% ; 1987:49%).
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Schadevergoeding(sregeling)

De laatste jaren is men er - binnen en buiten de politie - van overtuigd ge-

raakt, dat het niet alleen redelijk maar zelfs pedagogisch wenselijk is de
jeugdige dader de schade (deels) te laten vergoeden. Deze opvatting worrit
ook in de richtlijnen van het openbaar ministerie nadrukkelijk verwoord. 188

tabel 15   SCHADEVERGOEDING

1985 GOI  RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

schade vergoed 9 21 13 43 11 2
niet vergoed                       0                          0
nvt 3 3 6 1 2   2  5 7
niet vermeld 30 21 51 102 40 73 22 135

77-73-     42 45 70 157          43   74 27 144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

schade vergoed 5 23 34 62          12 23 20 55
niet vergoed 11     0
nvt 11 2  2158
niet vermeld 21   17    4   42          17 95 28 140

TUrAAL 27 41 39 107 31 119 53 203

Zowel bij de projektgrcepen (1985: 27% ; 1987: 59%) als de vergelijkings-

groepen (1985: 1% ; 1987: 27%) kon een duidelijk toegencmen aandacht voor
het   treffen  van een schadevergoedingsregeling warden vastgesteld.

188 Zoals reeds in par. 10.3.3 werd vermeld kan - afhankelijk van de
ernst van het strafbare feit - een politiesepot worden toegepast, als "de
verdachte/ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) de aangerichte schade
heeft/hebben vergoed of een gedetailleerde schaderegeling is getroffen."
Voorts kan in dit verband worden gewezen op de zogenaamle HALT-procedure,
waarbij jeugdige vandalen de door hen aangerichte schade (zoveel mogelijk)
eigenhandig moeten herstellen (zie ook: Van Hees, 1987).

Anders dan de HALT-projekten, primair bedoeld als een alternatieve af-
doening van vandalisme, beoogt het projekt 'politiale jeugdzorg' een gedrag-
gerichte aanpak voor (in beginsel) alle vormen van (veel voorkanende) jeugd-
kriminaliteit. Bepalend voor de politiale afdoening zijn zowel de ernstscore
als de zorgscore. Dit betekent, dat niet (zoals bij HALT-zaken) een 'admini-
stratief' kriterium (type delikt: vandalisme) maatgevend is voor de politia-
le besluitvorming, maar de (door de desbetreffende politiefunktionaris ge-
formuleerde) funktionele analyse van en reaktie op het jaglige delikt-gedrag.
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Verwij zing naar de kilpverlening

Alhoewel de meeste jeugdkriminaliteit incidenteel van aard is en gezien kan

warden als een vorm van 'cpgroei-gedrag' blijkt uit (jeugdkriminologisch)
onderzoek, dat bij ongeveer 25% van alle jeugdige verdachten achterliggende

problematiek een rol speelt. In dergelijke gevallen kan een verwijzing naar

de jeugdhulpverlening de aangewezen weg zijn am de leefsituatie van de ver-
dachte te verbeteren en toekarstig delikt-gedrag zo mogelijk te voorkcmen.

tabel 16   VERWLJZING

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC  tot

huisarts                             0                          0
Inaatsch. werk                                                                                               0                                                                                                    0

jeugd en gezin                       0                          0
raad vd kinderb. 1    1    2                               0

RIAGG/psycholoog                     0                          0
wijst hulp af                        0                          0
vroeghulp 0 2 6 2   10
niet vermeld         42   44   69 155 41 68 25 134

TUrAAL 42 45 70 157 43 74   27  144

1987 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC  tot

huisarts                   1         1                          0
maatsch.werk 10 5   15                           0

jeugd en gezin 22     0
raad vd kinderb. 1    3     4                               0

RIAGG/psychol.        2              2                          0
wijst hulp af              1         1                          0
vroeghulp                            0                          0
niet vermeld 25   28 29 82 31 119   53  203

TOTAAL               27 41 39 107 31 119   53  203

In 1987 is door de projektgroepen in 22% (in 1985: 1%) van de jeugdstrafza-

ken verwezen naar de jeugdhulpverlening. Bij de vergelijkingsgroepen beperk-
te de registratie (in 1985) zich tot de (wettelijk voorgeschreven) vroeg-

hulpkontakten door de raad voor de kinderbescherming in het kader van een

inverzekeringstelling (7%).

NB.  In Goirle was er - in tegenstelling tot Raamsdonk en Zevenbergen - geen

struktureel kontakt met het lokale algemeen maatschappelijk werk.
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12.1.6 Een terugblik cp het dissiercn erzoek

Door een vergelijking van de onderzoeksgegevens over 1985 en 1987 kon - aan

de hand van de (op registratienivo diskriminerende) variabelen - tussen de

projektgroepen en de vergelijkingsgroepen een duidelijk verschil in de bena-

dering van jeugdig delikt-gedrag zichtbaar worden gemaakt. De de=h treffende

registratiescores van deze variabelen zijn in tabel 17 weergegeven.

Ora te kunnen vaststellen waarin de onderzoeksresultaten tussen de projekt-

groepen en de vergelijkingsgroepen verschillen (evaluatievraag 1) en in wel-
ke mate deze gegevens tussen de projektgroepen onderling uiteenlopen (evalu-

atievraag 2) is een 'registratie-index' gekonstrueerd. Daartoe werden in ta-

bel 17 zawel het aantal indikatoren (registratiescores van de diskrimineren-

de variabelen) als het aantal registratieformulieren opgenamen. Vervolgens

is deze verhouding als 'registratie-index' weergegeven.

tabel 17 IN 1985 EN 1987 DOOR DE POLITIE VERMELDE GEGEVENS

1985 GOI  RAA  ZEV tot GIL OUD RUC tot

thuissituatie        13 20 56 89 24 32 22 78

schoolsituatie 11   17   23   51 22 39 19 80

vrijetijdssituatie 4 13 5 22 4 10 4   18

reden delikt-gedrag 6 10 4 20 0000
verwijzing 0    1    1    2         2    6    2   10

aantal indikatoren 34 61 89 184 52 87 47 186

aantal formulieren 42 45 70 157 43 74 27 144

registratie-index         0.8      1.4       1.3 1.2 1.2  1.2  1.7  1.3

1987 GOI RAA ZEV tot GIL OUD RUC tot

thuissituatie        16   33   34   83        19 80 21 120

schoolsituatie 12 36 20 68 15 60   13   88

vrijetijdssituatie 5 16 10 31 39 2   14

reden delikt-gedrag  12   31   22   65         3    5 13 21

verwijzing 2   13 10 25 0000

aantal indikatoren 47 129 96 272        40 154 49 243

aantal formulieren 27 41 39 107 31 119 53 203

registratie-index   1.7  3.2  2.5 2.5 1.3  1.3  0.9  1.2
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Figuur 11: Een vergelijking van de registratie-indices

PG VG
1985                 (C)                1985

1,2 1,3

(A) (B)

PG VG
1987 (D)                 1987

2,5 1,2

Wanneer we aan de hand van de resultaten van het dossieronderzoek over 1985
en 1987 (zoals weergegeven in tabel 17) nagaan waarin de projektgroepen (PG)
van de vergelijkingsgroepen (VG) verschillen (evaluatievraag 1), kan worden
vastgesteld, dat:

a.   bij de projektgroepen in 1987 sprake was van een opmerkelijke stijging

van het registratienivo (totaal-index: 1,2 wordt 2,5).

b.   bij de vergelijkingsgroepen in 1987 het registratienivo een geringe da-
ling vertoonde (totaal-index: 1,3 wordt 1,2).

c.   het registratienivo in 1985 van de projektgroepen en de vergelijkings-
groepen nagenoeg gelijk was (totaal-index: 1,2 respektievelijk 1,3).

d.   het registratienivo in 1987 van de projektgroepen en de vergelijkings-
groepen duidelijk uiteenliep (totaal-index: 2,5 respektievelijk 1,2).

Op grond hiervan mag worden aangencinan, dat de toename van het registratie-

nivo bij de projektgroepen niet op toeval berust, maar het resultaat is van
van de (middels dit deskundigheidsbevorderende projekt) beoogde de gedrag-
gerichte aanpak van jeugdige daders door land oepfunktionarissen.
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Om een gedifferentieerde vergelijking tussen de projektgroepen onderling mc>-

gelijk te maken (vraag 2) zijn voor 1985 en 1987 de registratie-indices van

de clusters 'milieu' (thuissituatie, schoolsituatie en vrijetijdssituatie),

'reden' (van het delikt-gedrag) en 'verwijzing' (naar de jeugdhulpverlening)

berekend. Daardoor ontstaat het volgende beeld:

tabel 18  REGISTRATIE-INDICES VAN 'MILIEU', REDEN' EN 'VERWIJZING'

GOIRLE RAAMSDONK ZEVENBERGEN TOIAAL
85 | 87 85   87 85 | 87 85   87

'milieu' 0,7 1,2 1,1 2,1 1,2 1,6 3,0  4,9

'reden' 0,1 0,4 0,3 0,8 0,1 0,6 0,5  1,8

'verwijzing'   0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0  0,7

'IUmAL 0,8 1,7 1,4 3,2 1,3 2,5 3,5  7,4

(groepen)

Aan deze gegevens (tabel 18) kunnen met betrekking tot de ontwikkeling van

het registratienivo bij de projektgroepen de volgende konklusies worden ver-

bonden:

1.   Zowel in 1985 als in 1987 was het registratienivo in Goirle het laagst

en in Raamsdonk het hoogst (zie: totaal-indices van de groepen).

2.   Bij alle drie projektgroepen nam het registratienivo van het cluster

'milieu' het meest toe. Vooral Raamsdonk steeg sterk (+ 1,0).

3.   De toenalne bij de clusters 'reden' en 'verwijzing' was in Raamsdonk en

Zevenbergen gelijk  (+  0,5  resp.  +  0,2). Het geringe aantal verwijzingen

in Goirle houdt verband met het ontbreken van werkafspraken met het 10-

kale algemeen maatschappelijk werk.
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12.2 De gegevens naar aanleiding van de interviews

Voor de beantwoording van de derde evaluatievraag (hoe kijken de direkt be-

trokkenen terug op hun projektervaringen en welke faktoren hebben - naar hun

mening - bevorderend of bele:nerend gewerkt tijdens de voorbereiding en/of
de uitvoering van het projekt) zijn zowel met de deelnemers en de groepsccm-
mandanten van de projektgroepen als met de leden van de sektie Jeugdzaken en
Hulpverlening   (JZH) een aantal eindgesprekken gevoerd. 189

Allereerst worden de interviewgegevens met betrekking tot de deelnemers
en groepscammandanten van de drie projektgroepen gepresenteerd. Daarna volgt
een beschrijving van de ervaringen, die door de leden van de sektie Jeugdza-
ken en Hulpverlening werden opgedaan in hun rol van kursist (voorbereidings-
fase) respektievelijk van docent en begeleider (uitvoeringsfase).190

12.2.1 De deelnemers van de projektgroepen

Het eindinterview met de deelnemers spitste zich toe op een drietal vragen:

a. Hoe kwam de beeldvorming over het projekt tot stand?

b. Hoe werden de bijscholingsaktiviteiten ervaren?

c. Hoe verliep de inpassing van de gedrag-gerichte aanpak in de praktijk?

De bereidheid tot deelname aan het projekt werd ingegeven door uiteenlopende

motieven, zoals regelmatige politiekontakten met minderjarigen, belangstel-

ling voor achtergronden van jeugdig delikt-gedrag, de behoefte aan scholing
in het horen van jeugdige verdachten, participatie in een vandalismeprojekt.

Dit ondanks het feit, dat de deelnemers zich aanvankelijk (voorjaar 1986)
nauwelijks een beeld konden vormen over het projekt. Daarin kwam pas veran-
dering tijdens de introduktiebijeenkamsten (najaar 1986) .

189 Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds ter sprake kwam had-
den de interviews een semi-gestruktureerd karakter. Van de gesprekken zijn
verslagen gemaakt, die ter goedkeuring aan de geinterviewden werden voorge-
legd. Voor de volledige weergave van de interviews wordt verwezen naar het
evaluatieverslag (1988).

190 De gesprekken met de deelnemers en de leden van de sektie JZH von-
den plaats in de vorm van groepsinterviews. Uiteraard waren de meningen van
de geintervie :len niet altijd in alle opzichten gelijkluidend. Bij de ver-
slaglegging is er vooral naar gestreefd de algemeen gedeelde projektervarin-
gen te vermelden.
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De introduktiefase was voor de meeste deelnemers erg verhelderend. Teen werd

pas duidelijk wat er precies van hen zau worden verwacht. Dit in tegenstel-

ling tot de overige personeelsleden, die nagenoeg onkundig bleken met de op-

zet van het projekt. Deze informatiekloof werkte lange tijd belenmerend op

het maken van werkafspraken tussen de groepsleden ten behoeve van het pro-

jekt. Bij de start zouden alle groepsleden over doel en inhoud van het pro-

jekt en de daarbij horende konsekwenties moeten worden geinformeerd. Daar-

mee kunnen wellicht de kammunikatieproblemen hissen het landgroeppersoneel
worden beperkt, hetgeen ongetwijfeld bevarderend zal werken op de algemene

akseptatie van het projekt.191

De waardering voor de bijscholingsfase liep uiteen. Dit betrof niet zozeer

de aard van de aktiviteiten (training verhoortechniek en funktionele analy-

se) , Inaar vooral de wijze waarop daaraan sams vorm en inhoud is gegeven.

Gepleit werd voor praktijkgerichte bijscholingsaktiviteiten, die op een ade-
kwate wijze zijn gepland en gegeven worrlen door terzake kundige docenten.

De meeste deelnemers waren van mening, dat de training 'kammunikatieve

vaardigheden' (verzorgd door medewerkers van de sektie JZH) nuttig waren ge-

weest. Aangezien er tijdens hun primaire politie-opleiding nooit aandacht is

besteed aan het horen van (jeugdige) verdachten, voorzag deze bijscholing in
een lacune.

Eensgezind was men van oordeel, dat tijdens de bijscholingsaktiviteiten

onvoldoende was teruggekoppeld naar de jeugdstrafzaken waarmee de deelnemers

tijdens het projekt werden gekonfronteerd. Tevens vroeg men zich af, of de

tweedaagse training 'funktionele analyse' niet over een langere opleidings-

periode moest worden verspreid, zodat dit beter zou kunnen bezinken.

Tijdens de uitvoeringsfase bleef het aanbod van jeugdstrafzaken beneden de

venachting. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat (naast

een zich landelijk voordoende daling van de jeugd]criminaliteit) het projekt

de gebruikelijke aanloopproblemen had. Bovendien zijn (waarschijnlijk) een

aantal strafzaken (gepleegd door jeugdige daders en/of van geringe ernst)

informeel afgedaan en zodoende buiten de projektregistratie gebleven.

191 Met het oog hierop is in 1989 een video-instruktieband gemaakt on-
der de titel: 'Verhoren, een kwestie van stijl'. Daarin wordt een beeld ge-
presenteerd van het delikt-gerichte en de gedrag-gerichte politieverhoor.
Naast een informatiefunktie heeft deze videoband eveneens tot doel bij poli-
tiefunktionarissen een kritische reflektie op hun (veelal delikt-gerichte)
benadering van jeugdige delinkwenten te bewerkstelligen. Beoogd wordt hen te

motiveren tot een gedrag-gerichte aanpak van jeugdig delikt-gedrag.
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Alhoewel de deelnemers     ( in beperkter   mate dan gewenst)     ervaring    hadden   kun-
nen opdoen met de nieuwe aanpak van jeugdkriminaliteit, stonden zij unaniem

uitgesproken positief tegenover de gedrag-gerichte benadering. Het verhoor

van de jeugdige delinkwent verliep in een betere sfeer en er was meer rele-

vante informatie beschikbaar voar een adekwate politiale afdoening. De aan-

pak van jeugdstrafzaken had op drie fronten aan kwaliteit gewonnen:

1.           Zawel    in   de   ogen   van de minderjarige als diens ouders   kwam de politie
vriendelijker over en werd minder als boeman ervaren. Daardoar ontstond
tijdens het verhoor een beter kontakt met de jeugdige verdachte, wat
sams oak later nog mer}rhaar   was.

2.   Men kreeg meer zicht op de toedracht van het jeugdige delikt-gedrag en

op (eventueel aanwezige) achterliggende problematiek.

3.   Als politieman voelde men zich - samen met anderen (m.n. aiders) - meer

verantwoordelijk voor het vinden van de gewenste aanpak. In voorkcmende

gevallen kon - dankzij goede kontakten met het algemeen maatschappelijk

werk - tijdig hulpverlening worden geboden.

Over het nut van het registratieformulier liepen de meningen uiteen. Bepaal-
de onderdelen (met name de funktionele analyse en de funktionele reaktie)
vonden de deelneners tamelijk problematisch. Bovendien was het invullen van
deze formulieren nog onvoldoende opgenanen in de dagelijkse routine. Overi-
gens zag men het registratieformulier wel als een nuttig hulFmiddel am ten
aanzien van elke jeugdige verdachte eenzelfde hoeveelheid relevante gegevens

te verzamelen. Nadrukkelijk werd apgemerkt, dat in het kader van het projekt

vaak meer politieaktiviteit in jeugdstrafzaken is gestoken dan uit de regi-
stratieformulieren naar voren kwam.

De meningen van kollega-landgroepers (niet-deelnemers) over het projekt lie-
pen nogal uiteen. Sommigen vonden het projekt interessant en betreurden, dat

zij zich destijds niet als deelnemer hadden aangemeld. Anderen betitelden de

gedrag-gerichte benadering als 'soft gedoe'. Vaak bleek echter, dat na enige

uitleg over de achtergronden van het projekt er bij de niet-deelnemers meer
begrip ontstond voor de nieuwe aanpak.

Om een juiste uitvoering van de projektaktiviteiten te bevorderen zou-

zouden een aantal strukturerende maatregelen mc)eten worden gencmen, zoals

het   aanwijzen van een bekwame interne k08rdinator,     het    regelmatig   hou(len   van

werkbesprekingen, het tijdig betrekken van het (plaatselijk) welzijnswerk in

het projekt, het funktioneren van de regio-medewerker van de sektie Jeugdza-

ken en Hulpverlening als kwaliteitsbewaker.
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12.2.2 De groepscinuarldanten van de projektgroepen

De groepsccmmandanten wed met name gevraagd hun visie te geven op:

a. het projekt (in relatie tot andere landgroepaktiviteiten).
b. de door de deelnemers uitgevoerde projektaktiviteiten.

De groepscc mandanten spraken oncnwonden hun waardering uit voor doel en in-

houd van het projekt, dat bij de meeste deelnemers tot zichtbare veranderin-

gen had geleid in hun benadering van jeugdige delinkwenten. Er werd meer

klantgericht gewerkt, vooroordelen maakten plaats voor begrip en de betrok-

kenheid op de werkangeving van de politie (zoals het algemeen naatschappe-

lijk werk) nam toe. Voor de groepscarmandanten was dit aanleiding te beplei-

ten, dat een dergelijke werkwijze op ruimere schaal in de politiepraktijk
zal worden toegepast.

Terugkijkend op de projektperiode kon worden vastgesteld, dat lang niet

ieder personeelslid van meet af aan in voldoende mate op de hoogte was van

het projekt. Mede daardoor ontstonden er scms kammunikatieproblemen tussen

de deelnemers en de overige groepsleden, een situatie waarover de groepsstaf

in onvoldoende mate werd geinformeerd. Door hen meer bij tussenevaluaties te

betrekken zou tijdiger bijsturing kunnen plaatsvinden.

Een groepscommandant moet zich sterk willen maken voor een dergelijk

projekt. Dat is voor het welslagen heel essentieel. Oak dient hij goed op de

hoogte te blijven van de voortgang an tijdig bij te kunnen sturen als de

ontwikkeling dreigt te stagneren. Ora uiteenlopende redenen zijn echter een

aantal aspekten buiten zijn gezichtsveld gebleven.

Daarnaast speelt de interne k06rdinator - ook waar het de informatie

naar de groepsstaf betreft - een belangrijke rol. Als spil van de projekt-

groep moet hij de deelnemers blijven motiveren en ondersteunen, zowel op het

organisatorische als op het werkinhoudelijke nivo.

Het projekt sluit geheel aan bij de aktuele beleidsopvattingen binnen

het distrikt Breda en moet warden opgencmen in het dist:riktsbeleidsplan. De

gehanteerde methodiek lijkt evenzeer toepasbaar op meerderjarige verdachten.

Bijgevolg is het niet langer alleen een taak voor de sektie Jeugdzaken, maar

ook voor de sektie Opleiding en Varming an te voorzien in de noodzakelijke

bijscholingsbehoeften.
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1 2.2.3 De leden  van de sektie Jeuglzaken   en  Bilpfkrlening

Tijdens het eindinterview kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

a. De voor een dergelijk projekt vereiste (inhoudelijke en procesmatige)
deskundigheid van medewerkers Jeugdzaken en Hulpverlening  (JZH).

b. De organisatorische aspekten van het projekt.

De leden van de sektie JZH spraken van een ingewikkelde taak met uiteenlo-
pende rollen (informatieverschaffer, procesbewaker en organisator). Het pro-

jekt was een veeleisend proces geweest, waarin van hen sams meer deskundig-
heid werd verwacht dan zij in de praktijk konden bieden.

Het deskundigheidsbevorderende karakter van het projekt had tot gevolg,

dat de medewerkers JZH regelmatig met situaties werden gekonfronteerd die

(relatief) onbekend waren en waarvoor zij zich scms ook niet voldoende toe-

gerust voelden. Hun deskundigheid cp het gel)ied van jeugdzaken (veelal geba-
see:d op een jarenlange werkervaring) bleek niet in alle fasen van het pro-
jekt toereikend te zijn. Duidelijk werd, dat voor bepaalde aspekten van het
veranderingsproces specifieke kennis en vaal:·digheden vereist waren. oni dit
bezwaar in de nabije toekam:st te kunnen ondervangen werd voargesteld met de
sektie Opleiding en Vorming (0&V) een 'ko-produktie' aan te gaan. De sektie

JZH kan dan de 'materiedeskundigheid' inbrengen, terwijl de sektie 0&V zorg

dient te dragen voor de 'procesdeskundigheid'.

Daarnaast was er ook in organisatorisch opzicht enige tegenslag. Doordat een

medewerker (die nog maar kort bij de sektie JZH werkzaam was) wegens ziekte

geruime tijd uitviel, werden de geplande bijscholingsaktiviteiten op een van

de landgroepen vertraagd   en - noodgedwongen    -    tot   een mininm·nivo beperkt.
Alhoewel de stagnatie uiteraard niet bevorderlijk was voor de motivatie van

de deelnemers, heeft dit uiteindelijk toch geen nadelige gevolgen gehad op

de voortgang van het projekt. Duidelijk werd wel hoe belangrijk het is, dat

tijdens een dergelijk projekt op de beschikbaarheid van alle regio-medewer-

kers JZH kan worden gerekend.

12.3 De implementatie van het projekt

Medio 1988 zond de distriktscommandant van de rijkspolitie Breda het (door
projektleider/onderzoeker opgestelde) evaluatieverslag van het projekt 'po-

litiale jeugdzorg' ter kennisneming aan de groepsccmmandan'ten.
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In de begeleidende brief werd meegedeeld, dat de distriktsstElf (na een uit-

voerige bespreking  in de 'stuurgroep projekten')   tot de konklusie  was  geko-
men, "dat gezien de resultaten van het project een voortzetting van de pre-
ventieve aanpak van jeugdig delict-gedrag middels de functionele analyse bij

het verhoor van jeugdige daders wenselijk lijkt. Het verdient aanbeveling,

dat de in het project gehanteerde methodiek op lange termijn korpsbreed zal
worden geimplementeerd. Hierbij alt te denken aan een training in het han-
teren van de functionele analyse binnen de Herziene Politie Opleiding en de

Recherche Basis Cursus. Op kortere termijn kamt het wenselijk voor de methol
diek van de functionele analyse in het gehele district Breda te introduce-

ren. In eerste instantie wordt in dit kader gedacht aan een uitbreiding op

de proefgroepen am vervolgens geleidelijk de overige groepen in het district

hierbij te betrekken. Voorwaarde daarbij     is    dat het district Breda    de    orga-

nisatorische condities moet scheppen - in de vorm van een opleidingsplan-

am aan  het  voorgaande  gestalte te kunnen geven." Voorgesteld werd de proef-
groepen van het standpunt van de distriktsstaf op de hoogte te stellen en de

averige landgroepen in het district middels toezending van het evaluatiever-

slag te informeren. 192

Najaar 1988 werd tijdens een groepscammandantenvergadering, waarbij de kon-
klusies en aanbevelingen van de distriktsstaf ter diskussie stonden, met de

nodige waardering over het projekt 'politiale jeugdzorg' gesproken. "De uit-
gangspun'ten zijn erg goed. Zeker voor de jeugdzorg zou dit naar de toekcmst
toe tot uitvoering moeten kanen. Anderzijds moet voorkcmen worden, dat er
allerlei nieuwe projekten gaan ontstaan. Om dit te ondervangen is de sectie

Opleiding & Vorming thans nog bezig met het samenstellen van een opleidings-

plan, waarin oak de politiale jeugdzorg integraal als module zal warden op-

gencmen resp. kan worden meegencmen als goedgekeurd beleid. Daarna wordt het

een proces waarnaar wij langzaam maar zeker zullen groeien."

192 Najaar 1988 werd het evaluatieverslag besproken met de deelnemers
en groepscommandanten van de projektgroepen, die zich (vrijwel) geheel kon-
den vinden in de tekst en de strekking van het verslag.

Evenals de distriktsstaf was men van mening, dat de verdere implementa-
tie van het projekt afgestemd diende te worden ap het (nog te ontwerpen) op-
leidingsplan voor het distrikt Breda. Dit hoefde uiteraard de deelnemers er
niet van te weerhouden op de ingeslagen weg door te gaan en zich verder te
bekwamen in de probleemgerichte aanpak van jeugdig delikt-gedrag.
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Medio 1989 werd het opleidingsplan van de rijkspolitie Breda voar 1989-1990

(   'Met een goed product samen  naar de klant')   aan de groepscarmandanten  ge-
presenteerd en door de vergadering als  beleidsstuk aanvaard.193 Bij de toe.

lichting op het plan werd gesteld, dat (waarschijnlijk) een van de strategi-
sche (door de distriktsstaf te bepalen) beleidsdoelstellingen zich zal rich-

ten op het ambuigen van de pol:it:idle kriminaliteitsbeheersing van een (over-
wegend) re-aktief naar een (meer) pro-aktief beleid. Daarbij kan ten aanzien

van jeugdkriminaliteit gebruik worden gemaakt van modules 'politiale jeugd-
zorg' en 'voorkaning misdrijven'. Bij de voorbereiding en uitvoering hiervan

zullen de sekties Jeugdzaken en Hulpverlening, Voorkoming Misdrijven alsmede

Opleiding en Vorming betrokken worden.

193 De direlcte aanleiding, die tot het ontstaan van dit opleidingsplan

had geleid, was het eindresultaat van de intakegesprekken gebaseerd op de
beleidsnota 'Bewegen in de samenleving' (rijkspolitie Breda dec.  1987). Cpgrond hiervan kreeg de afdeling I.copbaanontwikkeling, Opleiding en Vorming
van de distriktsstaf de volgende opdracht:"  Maak een zodanig opleidingsplan,
dat bij alle medewerkers in het distrikt in twee jaar en middels korte op-
leidingsimpulsen een bodem wordt aangebracht am een product te kunnen leve-
ren overeenkcmstig de thans geldende beleidsuitgangspunten, rekening houden-
de  met de uitkamst  van de intakegesprekken."

In het opleidingsplan, gecentreerd rondam de thema's  'dienstverlening'
en 'samerrwerking', staat het politieprodukt centraal en moeten de opleidin-
gen daarop worrlen afgestemd. Aansluiting is gezocht bij de tweelagen-st:uk-
tuur in de organisatie: de beleidsmedewerkers binnen het besturingsproces en
de uitvoerende medewerkers binnen het produktiepraces. Daarnaast worden twee
leidinggevende nivo's onderscheiden: het strategische nivo (distriktsstaf)
en het cperationele nivo (groepsstaf).

Door de distriktsstaf zullen voor een bepaalde periode 66n of meerdere
strategische beleidsdoelen moeten warden bepaald, die vervolgens in konkre-
te opleidingsmodulen kunnen worden vertaald.
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Eind 1983 stemde de vaste Kamercommissie voor de Politie in met het voorne-
men van de minister van Justitie an zowel de naam als de taak van de afde-

lingen Jeugdzaken bij het korps rijkspolitie te veranderen. Dit konform de

voorstellen, zoals neergelegi  in  het Rapport Proefdistricten   ( 1980) .
Een ker'Imerkende wijziging in de nieuwe taakamschrijving van de sektie

Jeugdzaken en Hulpverlening (JZH) was de aksentverschuiving van uitvoerende

naar voorwaardenscheppende taken. Meer dan voorheen diende de nadruk te wor-

den gelegd op verbetering van de basispolitiezarg ten aanzien van jeugdigen
door de lokale landgroepen. De op regionaal nivo werkzame distriktsafdelin-

gen (zoals de sektie JZH) zouden zich in het bijzonder moeten gaan richten

op   de   deskundigheidsbevordering   van    landgroepfunktionarissen.

Het projekt 'politi@le jeugdzorg', dat van 1984 tot en met 1988 plaatsvond

bij de rijkspolitie Breda, kan worden beschouwd als een konkrete poging am
vorm en inhoud te geven aan deze nieuwe taakstelling. Dit projekt was erop

gericht de deskundigheid van het landgroeppersoneel inzake een probleemge-

richte aanpak van jeugdig delikt-gedrag te bevorderen. Richtinggevend daar-

bij was de ide, dat overheidsinterventies met betrekking tot jeugdige de-

linkwenten zoveel mogelijk gericht moeten zijn op het voorkcmen van recidive

(speciale preventie). Een dergelijke gedragsbeinvloedende werking mag echter

van de huidige (overwegend strafrechtelijke)  bejegening van minderjarige

verdachten nauwelijks worden verwacht. Ora dat doel te bereiken zal er in de

jeugdstrafrechtspleging nadrukkelijker gelxuik genaakt rooeten worden van ge-
dragswetenschappelijke (jeugdkriminologische) inzichten. Middels het projekt
'politiale jeugdzorg' is getracht rechtskundige (jeugdsanktierecht) en ge-
dragskundige (jeugdkriminol«lie) aspekten te integreren in een politiekundi-
ge benadering van jeugdig delikt-gedrag.

In de theorie en praktijk van het jeugdstrafrecht zijn een tweetal visies te

onderscheiden: het 'welzijnsperspektief' en het 'juridiseringsperspektief'.

Het welzijnsperspektief is gebaseerd op de oorspronkelijke doelstelling van
het jeugdrecht (de bescherming van het kind) en stond sterk onder de invloed

van de zogenaanrie 'Nieuwe Richting'. Niet langer zou primair moeten worden

uitgegaan van het strafrechtelijk verwijt, dat een jeugdige dader kon worden
gemaakt. De aandacht diende zich te richten op de (vooronderstelde) gedrags-
beinvloedende werking   van de overheidsreaktie op diens toekcmstige gedrag.
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Gaandeweg ontstond echter twijfel aan de daninante beschermingsidee in het
jeugdrecht. De klassiek doelstelling verloor terrein en in toenemende mate

we:cl de nadruk gelegd cp het versterken van de rechtspositie van een minder-

jarige. Deze juridiseringstendens heeft ook het jeugdstrafrecht beinvloed.

Sedert de zeventiger jaren vond er een intense herbezinning plaats. Betoogd

werd, dat de beoogde pedagogische aanpak van jeugdige delinkwenten maar zeer
ten dele kon warden gerealiseerd. Bavendien werd door de idee van (her)op-
voeding en/of aanpassing het werkelijke vergeldingskarakter van het jeugd-

strafrecht slechts gemaskeerd. De jeugdige verdachte zou meer gediend zijn
met een optimale rechtspositie tijdens het strafproces.

Deze richtingenstrijd is tot op heden onbeslist gebleven. Beide opvat-

tingen kenmerken zich door het miskennen van de intrinsieke tweesporigheid
van het jeugdstrafrecht. In het hedendaagse denken over (de theorie en prak-

tijk) van het jeugdstrafrecht is er min of meer sprake van een patstelling,
die zijn oorzaak vindt in het eenzijdig benadrukken van inhoudelijke (wel-

zijnsperspektief) of formele (juridiseringsperspektief) aspekten.

Een uitweg uit deze impasse zou het 'sociale integratieperspektief' kunnen

bieden. Deze visie is gebaseerd cp de vooronderstelling, dat het jeugdstraf-

proces (naar vorm en inhoud) een adekwaat middel kan zijn an de sociale in-

tegratie van een jeugdige delinkwent te bevorderen. Dit op voorwaarde, dat

de jeugdstrafrechtspleging in een jeugdkriminologisch kader worrit geplaatst.
Enerzijds we:d aansluiting gezocht bij de 'social control'-theorie van

de Amerikaanse kriminoloog Hirschi  (1972),  die de vier sarnenhangende elemen-
ten (attachment, cammitment, involvement, beliefs) wist te onderscheiden,
welke bepalend zijn voor de vraag of ienand zich overeenkcmstig de regels
zal gedragen. Dit konsept, dat ook in Nederland met positief resultaat is

getoetst, heeft mede ten grondslag gelegen aan het overheidsbeleid inzake

de beheersing van de kleine of veel voorkcmende (en vaak door jeugdigen ge-

pleegde) kriminaliteit.

Anderzijds bood - gelet op het konkrete karakter van het politiewerk-

de aan de gedragstherapie ontleende 'funktionele analyse' goede mogelijkhe-

den cm de jeugdstrafzaken adekwaat (d.w. z. speciaal preventief) aan te kon-

nen pakken. Dit resulteerde in een Mar vorm en inhaud) geoptimaliseerd po-

litieverhoor, waardoor met meer kennis van en een beter inzicht in het han-

delen van de delinkwent een funktionele politiale afdoening zou kunnen wor-

den gerealiseerd.
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Om deze theoretische inzichten in de dagelijkse politiepraktijk gestalte te
geven werd bij de rijkspolitie Breda - ander einiverantwoordelijkheid van de
sektie Jeugdzaken en Hulpverlening - het projekt 'politiale jeugdzorg' ge-

realiseerd, dat een innovatief karakter had en bestond uit een oriantatie-

fase, een voorbereidingsfase, een uitvoeringsfase en een evaluatiefase.

Zawel door middel van dossieronderzoek als (groeps)interviews is getracht na

te gaan of en in hoeverre de doelstelling van het projekt (deskundigheidsbe-

vordering door de sektie JZH van landgroepfunktionarissen inzake een gedrag-

gerichte aanpak van jeugdige delinkwenten) kon worden gerealiseerd. Tijdens

deze projektevaluatie stonden drie vragen centraal:

1. Waarin verschillen de resultaten   van het dossieronderzoek   over    1985   en

1987 tussen de projektgroepen en de vergelijkingsgroepen?

2.   In welke mate lopen de resultaten van het dossieronderzoek aver 1985 en

1987 tussen de projektmoepen onderling uiteen?

3.         Hoe  kijken de direkt betrokkenen terug  op hun projektervaringen en wel-

ke faktoren hebben -naar hun mening- bevorderend of belemmerend gewerkt

tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van het projekt?

Voor de beantwoording van de eerste en de tweede vraag is vooral gebruik ge-
maakt van de resultaten van het dossieronderzoek, dat zawel bij de projekt-

groepen (Goirle, Raamsdonk, Zevenbergen) als de vergelijkingsgroepen (Gilze-
Rijen, Oudenbosch, Rucphen) over 1985 en 1987 plaatsvond. Ten aanzien van de

derde vraag zijn met name de gegevens gehanteerd, die naar voren kwamen tij-

dens de eindinterviews met de deelnemers en groepscommandanten van de pro-
jektgroepen alsmede met de leden van de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening.

Met betrekking tot de eerste evaluatievraag bleek, dat het registratie-

nivo in 1985 op de projektgroepen en de vergelijkingsgroepen vrijwel gelijk
was. Ten aanzien  van 1987 lieten de registratie-indices echter een duidelijk
verschil zien. Terwijl de 'totaal-indices' van de vergelijkingsgroepen een
geringe daling vertoonden, was er bij de projektgroepen sprake van een op-
merkelijke stijging van het registratienivo.

Om een gedifferentieerde vergelijking tussen de projektgroepen onder-

ling mogelijk te maken (tweede evaluatievraag) zijn voor 1985 en 1987 de re-

gistratie-indices van de clusters 'milieu', 'reden' en 'verwijzing' uitgere-

kend. Daarbij bleek, dat he registratienivo in Goirle het laagst en in Raams

donk het hoogst was; de registratie van het cluster 'milieu' bij de drie

projektgroepen de grootste toename vertoonde; het geringe aantal verwijzin-
gen in Goirle verband hield met het ontbreken van afspraken met het lokale

algemeen rnaatschappelijk werk
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Voorts zijn zowel met de deelnemers en de groepsecmnandanten van de projekt-
groepen als met de leden van de sektie JZH in 1988 eindgesprekken gehouden.

Tijders deze semi-gestruktureerde interviews ging de aandacht met name uit

naar faktoren, die bevorderend of bel€mnerend hadden gewerkt bij de voorbe-
reiding en uitvoering van het projekt (derde evaluatievraag). De nadruk lag
daarbij niet zozeer op persoonlijke (vaak incidentele) gebeurtenissen, maar
vooral op strukturele en kulturele elementen.

Vrijwel unaniem waren de deelneners van mening, dat de 'gedrag-gerichte aan-

pak van jeugdige delinkwenten' van grote invloed was geweest, met name in de

verhoorsituatie. De jeugdige verdachte (en ook diens ouders) reageerden vaak

positief op de andere bejegening van de politie (die in mindere mate als een

boeman werd ervaren), het gesprek met de dader verliep soepeler, de verho-

rende ambtenaar kreeg meer informatie aangereikt (hetgeen hem een vollediger

zicht bood op de achtergronden van het delikt-gedrag) en kon daardoor tot

een beter gefundeerde politidle afdoening van jeugdstrafzaken kamen.

De deelnemers hebben het als belemnerend ervaren, dat zij zich aanvan-

kelijk (voorjaar 1986) nauwelijks een beeld konden vormen over het projekt.

Daarin kwam verandering tijdens de introduktiebijeenkansten (najaar 1986) .
Bij de start van het projekt zauden alle groepsleden aver doel en inhaud van

het projekt en de daarbij horende konsekwenties moeten worden gel[nformeerd.
Dan kunnen wellicht kcmrtunikatieproblemen tussen het landgrceppersoneel wor-
den beperkt en een algemene akseptatie van het projekt worden bevorderd.

De waardering voor de bijscholingsfase liep uiteen. Dit betrof niet zo-

zeer de aard van de aktiviteiten (training in verhoortechniek en funktionele

analyse), maar vooral de wijze waarop daaraan scms vorm en inhoud  is gege-
ven. Gepleit werd voor praktijkgerichte bijscholingsaktiviteiten, die op een

adekwate wijze zijn gepland en gegeven worden door terzake kundige docenten.
Essenti6le voorwaarden voor een goede uitvoering van het projekt zijn een

bekwame interne kodrdinator, regelmatige werkbesprekingen, inschakeling van

het plaatselijk maatschappelijk werk, ondersteuning door de sektie JZH.

Ook door de groepscammandanten van de deelnemende landgroepen werden boven-

genoemde aspekten onderkend. Naar hun mening zou het projekt uitstekend aan-

sluiten bij de aktuele beleidsopvattingen binnen het distrikt Breda. Door de

deelnemers is meer 'klantgericht' gewerkt, vooroordelen naakten plaats voor

begrip en de betrokkenheid van de politie op de werkamgeving (zoals het al-

gemeen maatschappelijk werk) nam toe.
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De problemen, die zich bij de uitvoering van het projekt hebben voorgedaan,
zouden kunnen worden voorkcmen door alle personeelsleden gelijkelijk te in-
fonneren en met name de oudere groepsleden (groepshi ,archie) nadrukkelijker

bij het projekt te betrekken, de groepsstaf voldoende toe te rusten en van-

uit de distriktsstaf de nodige ruggesteun te geven, een lokale stuurgroep te
for:meren.

Het deskundigheidsbevarderende karakter van het projekt had voor de medewer-

kers JZH tot gevolg, dat zij regelmatig met situaties werden gekonfronteerd

die (relatief) onbekend waren en waarvoor zij zich sams oak niet voldoende

toegerust voelden. Hun deskundigheid op het gebied van jeugdzaken (vaak ge-
baseerd op een jarenlange werkervaring) bleek niet in alle fasen van het

projekt toereikend. Duidelijk werd, dat voor bepaalde aspelcten van een der-

gelijk veranderingsproces specifieke kennis en vaardigheden vereist waren.

oni dit bezwaar in de nabije toekcgnst te kunnen ondervangen werd voorgesteld

met de sektie Opleiding en Vorming (0&V) een samenwerkingsverband aan te
gaan. Daarbij kan de sektie JZH de 'materiedeskundigheid' inbrengen, terwijl
de  sektie 0&V zorg dient te dragen voor de  'procesdeskundigheid'.

Daarnaast was er ook in arganisatorisch opzicht enige tegenslag. Door
het uitvallen van een medewerker, die nog maar kort bij de sektie JZH werk-

zaam was, werden de geplande bijscholingsaktiviteiten op 6%11 landgroep ver-
traagd en noodgedwongen   tot een minimum beperkt. Alhoewel deze st:agnatie   ui-

teraard niet bevorderlijk was voor de motivatie van de deelnemers, heeft dit

uiteindelijk toch geen nadelige gevolgen gehad op de voortgang van het pro-
jekt. Duidelijk werd wel hoe belangrijk het is, dat tijdens een dergelijk
projekt op de beschikbaarheid van alle regio-medewerkers JZH kan warden ge-

rekend.

Na diverse besprekingen van het evaluatieverslag op strategisch en operatio-

neel beleidsnivo werd medio 1989 in de vergadering groepscomandanten de be-
leidsbeslissing gencmen het projekt als een module 'politidle jeugdzorg' op

te nemen in het opleidingsplan 1989-1990 van de rijkspolitie Breda, zodat de

(verdere) implementatie van het projekt als de gezamelijke verantwoordelijk-

heid van zowel de sektie Ioopbaanplanning, Opleiding en Vorming als van de
sektie Jeugdzaken en Hulpverlening zal kunnen worden gerealiseerd.
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Konklusies en slotbeschouwing

'Alter,iatieven (alleen het woord is al belangrijk) zullen niet van een
grote theoreticus komen, die even op papier zal zetten hoe het moet,
niciar:ullen iii de praktijk met vallen en opstaan door heel
verschillende groeperingen gestalte moeten krijgen:

Hans Achterhuis
De markt van welzijn en geluk.
Ambo Baarn 1980, blz. 220.
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Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan de (verdere) ontwikkeling van

een probleargerichte politiezorg voor jeugdigen (de 'politiale jeugdzorg').

Uitgangspunt daarbij is, dat de politietaak - zoals geformuleerd in art. 28

van de Politiewet - moet worden opgevat als een integraal onderdeel van de

bestuurszorg (d.w. z. het van overheidswege bevorderen van de zorg voor de

veiligheid, de welvaart, het welzijn en het milieu ten behoeve van burgers).

Door deze bestuurskundige visie te verbinden met een zorgkundige benadering

krijgt de politiefunktie het karakter van een professionele zorgaktiviteit,

die naar vorm en inhoud getoetst kan worden aan rechtskundige el gedragskun-

dige kriteria.

Alhoewel bovengenoeind streven betrekking heeft op de totale politiale jeugd-

zorg in Nederland, richtte het onderhavige onderzoek zich met name op de

politiale bemoeienis met minderjarigen in die (landelijke en kleinstedelij-

ke) gebieden van ons land waar de politiezory is opgedragen aan de rijkspo-

litie. Dit op grond van het feit, dat - blijkens de geraadpleegde vaklitera-

tuur - de (wetenschappelijke) belangstelling voor politie-aktiviteiten ten

aanzien van jeugdigen zich tot nu toe vrijwel geheel heeft toegespitst op

het werk van de gespecialiseerde afdelingen jeugd(- en zeden)politie bij de

grootstedelijke korpsen van de gemeentepolitie.

Met het oog hierop werd een tweeledige probleemstelling geformuleerd:

1.   Hoe heeft de politiezorg voor jeugdigen zich gedurende de periode 1949

tot en met 1983 bij het korps rijkspolitie ontwikkeld en in welke mate

lag daarbij het aksent op organisatorische en operationele respektieve-

lijk op werkinhoudelijke aspekten?

2.        In hoeverre leidt deskundigheidsbevordering   van het personeel   op  een

landgroep (belast met de basispolitiezorg) tot een probleemgerichte

aanpak van jeugdig delikt-gedrag?
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14.1 De histarie van de 'politiale jeugizarg' bij de rijkEpOlitie

a.          De ariantatiefase (1949-1951) stond goeddeels    in het teken   van   de   op-
dracht   aan mej. Kleyn  an  na  te  gaan,   of   en  hoe het kinderpolitiewerk
bij de rijkspolitie gestalte diende te krijgen. Naar aanleiding van het
door haar gehouden onderzoek deed zij cp grand van vooral werkinhoude-

lijke arglmenten (een tekortschietende politiale bejegening van minder-
jarigen) voorstellen op arganisatorisch en operationeel terrein (aan-

stellen van des]guiYligen voor jeugdzaken; taakverdeling tussen genera-
listen en specialisten).

Kenimerkend voor deze periode zijn de externe druk am binnen het korps

rijkspolitie te kcmen tot een specifieke bejegening van jeugdigen als-
mede de realistische wijze waarop mej. Kleyn haar onderzoek verrichtte

en daarbij blijk gaf van een duidelijke visie op de politiSle jeugd-

zorg. Zij trof een organisatie aan, die vrij afwijzend stond tegeno-
194

ver de participatie van vrouwelijke politiefunktionarissen en waar aan

het (sociaal georianteercle) kinderpolitiewerk weinig status werd toege-
kend. 195

194 Naast de ongerustheid bij gezagsdragers over de (vermeende) maat-
schappelijke verwildering van de opgroeiende jeugd en de daarinee samenhan-
gende behoefte meer aandacht te gaan besteden aan het verhoor van jeugdige
zedenslachtoffers, heeft ook het onderzoek van Lignac naar de kinderpolitiein Nederland (waarop zij in 1951 pranoveerde) een belangrijke rol gespeeld
bij de totstandkaming van het instituut Jeugdzaken. "Ook de Rijkspolitie kan
niet lange achterblijven met het scheppen van enige vorm van Kinderpolitie
op het platteland. De plannen hiertoe zijn in wording, zodat op deze plaats
daarop niet zal worden ingegaan." (blz. 259).

195
Deze situatie was niet specifiek voor het korps rijkspolitie.

"Moeilijk is de positie van vele vrouwelijke politieambtenaren gebleven; nog
steeds moeten zij opkcmen voor een gelijkwaardige positie, niet in plaatsvan de politieman, maar naast en samen met deze; voor werkzaamheden, die
haar intellectuele - en gemoedscapaciteiten geen geweld aandoen; voor een
behoorlijke taakverdeling, waarbij ieder een volwaardige bijdrage kan geven.
Niet alleen behoort 'the right man on the right place',  maar even goed  'the
right waman on the right place' te worden gebracht en dat is uitermate moei-
lijk in een semi-militair corps, dat nog steeds alleen op nlannen is inge-steld. Bovendien pleegt de strenge hiararchie de door de man moeilijk teaanvaarden situatie van het dienen onder een vrouw nog te accentueren. Van
het vrouwelijk personeel  wordt hier bijzondere tact gevergd." (Lignac  1951,
blz. 121/122).
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b.  Alhoewel de officieren Jeugdzaken zawel in de opbc*n,fase (1952-1969)

als in de uitbouwfase (1970-1979) de nodige tijd en energie moesten

steken in organisatorische en operationele aspekten  (vervullen van

vakatures; verwerven van een gelijkwaardige rechtspositie; bewerkstel-

ligen van personele uitbreiding) hielden zij zich toch voornamelijk

bezig met werkinhoudelijke aspekten (aclvies en assistentie bij de

aanpak van zedenzaken, jeugdstrafzaken, kindermishardeling, wegloop-

problematiek).

Deze ruim drie decennia durende periode werd beheerst door een grote

mate van idealistische bevlogenheid bij de officieren Jeugdzaken.
196

Dit kwam met name tot uiting in hun daadkrachtig streven naar een Ineer

persoongerichte benadering van de politietaak en door voortdurend te

ijveren voor een volledige erkenning van het instituut Jeugdzaken. 197

Het aksentueren van de gedragsaspekten in het politiewerk door aandacht

te besteden aan zawel de oorzaken en achtergronden van jeugdgedrag als

aan hulpverlening en verwijzing kan gezien worden als een konkrete

poging om de maatschappelijke betrokkenheid van het korps rijkspolitie

te vergroten. Het is stellig een verdienste van de officieren Jeugdza-

ken geweest, dat men binnen de rijkspolitie meer oog kreeg voor preven-

tieve aspekten en dit heeft tevens in belangrijke mate bijgedragen tot

het besef, dat slachtofferzorg (zedenslachtoffers) alsmede konflikhan-

tering resp. bemiddeling (weglopers) thans als een essentieel onderdeel

van de politietaak warden  M.,r*loupa. 198

196  Het  enthousiasme  en  de taneloze energie  van mej. Kleyn,   die  zich
jarenlang inzette voor de politi le jeugdzorg bij het korps rijkspolitie,
werkten zeer aanstekelijk op de overige officieren Jeugdzaken.

197 Dit emancipatiestreven, dat zich zowel op persoonlijk als op funk-
tioneel nivo binnen het korps rijkspolitie manifesteerde, kan in velerlei
opzicht worden vergeleken met de door Lignac beschreven ontwikkelingen bin-
nen de gemeentepolitie. "In het door de jaren geijkte patroon van de politie
pasten aanvankelijk noch de sociaal gerichte Kinderpolitie, noch de politie-
vrouw; zij moesten zich een plaats daar:in veroveren. Dikwijls zijn zij daar-
in geslaagd, doch sams oak niet." (Lignac, 1951 blz. 254).

198 Kenmerkend hiervoor is, dat in 1983 de naan en taakamschrijving van
de afdeling Jeugdzaken werden gewijzigd in 'Orgaanbeschrijving Sec'tie Jeugd-
zaken en Hulpverlening'. Hierin worden hulpverlenings- en interventie-akti-
viteiten expliciet genoemd Cart. 2, 4 en 5).
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c.   Tijclens de hercrie-1ibtiefase (1980-1983) ging veel aandacht uit naar de
mogelijke opheffing dan wel inkrimping van de afdelingen Jeugdzaken.
Begrijpelijkerwijs lag hierbij sterk de nadruk op de organisatorische
en operationele gevolgen van de voorgestelde reorganisatie. Bij de be-
st:rijding daarvan werden echter steeds werkinhoudelijke argumenten aan-
gevoerd   cm   het   bestaansrecht   van   het   specialisme ' jeugdzaken'    aan   te
tonen.

Zcwel in de vijftiger als in de tachtiger jaren is de ontwikkeling van
de politiale jeugdzorg bij het korps rijkspolitie in belangrijke mate
bepaald door externe faktoren. In beide gevallen speelde de minister
van Justitie daarbij een belangrijke rol. Vormle destijds zijn initia-
tief de aanzet tot het ontstaan van het specialisme Jeugdzaken, tijdens
de heroridntatiefase werd tegen de door hem bepleite despecialisatie en
deconcentratie scherp stelling gencmen. Het voorgenanen beleid achtte
men teveel door de reorganisatiedrift binnen het korps rijkspolitie en
te weinig door een inhoudelijke visie op de politiale jeugdzorg be-
paald.

T'erecht werd overigens door de minister ervoor gepleit am de primaire
verantwoordelijkheid voor de behandeling van jeugdzaken opnieuw bij de
landgroepen te leggen. De taak van de sektie Jeugdzaken zou zich vooral
moeten richten op beleidsontwikkeling, (beleids) ondersteuning   en  des-
kundigheidshevordering. 199

Door het ministerie van Justitie resp. de Algemene Inspectie van het

korps rijkspolitie is echter in onvoldoende mate ingespeeld op de be-
zwaren, die door de tegenstanders van de reorganisatie naar voren zijn
gekxracht: het verlies van specifieke deskundigheid bij de afdelingen
Jeugdzaken en een ontoereikend kennisnivo op de landgroepen met betrek-
king tot de politi le jeugdzorg. Bovendien is aan de sekties Jeugdzaken

en Hulpverlening nauwelijks ondersteuning geboden am cp adekwate wijze

aan de nieuwe taakstelling vorm en inhoud te (kunnen) geven. 200

199
Gaandeweg was in het werk van de officieren c.q. afdelingen Jeugd-

zaken het aksent kamen te liggen op assistentie van landgroepfunktionarissen
in plaats van op advisering. Dit had niet alleen tot gevolg dat de politialebejegening van minderjarigen aan kwaliteit won, Inaar resulteerde tegelijker-
tijd in een grotere afhankelijkheid van de landgroepen ten aanzien van de
afdeling Jeugdzaken.

200 Evenmin waxi de toegezegging van de minister, dat vier jaar na de
invoering     (1984)     van deze reorganisatie een evaluatie-onderzoek zou warden
gehouden, geaffektueerd.
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d.   De ontwikkeling van de politiale jeugdzorg bij het korps rijkspolitie

gedurende de periode 1949-1983 (zie: vraag 1 van de probleemstelling)

stemt niet overeen met het door Goldstein (zie hoofdstuk 3) geschetste

eenzijdige beeld van de politiezorg. In de oriantatie-, opbouw-, uit-

bouw- en heroridntatiefase lag een betrekkelijk evenwichtig aksent op

zowel organisatorische en operationele als cp werkinhoudelijke aspek-

ten.

Gesteld kan worden, dat de officieren (en medewerkers) Jeugdzaken bin-

nen het korps rijkspolitie een voortrekkersrol heh]-en vervuld. Zij het-

ben van meetaf aan sterk de nadruk gelegd op de inhoudelijke deskundig-

heid. De voortdurende aandacht, die door hen werd gevraagd voor de re-

lationele aspekten van het politiewerk, heeft lange tijd ten onrechte
de politiale jeugdzorg binnen de rijkspolitie een 'soft image' bezorgd.

Onvoldoende werd onderkend, dat het 'zorg'-karakter van de politietaak

niet alleen een belangrijke dimensie toevoegt aan de daninante, vaak
repressieve taakopvatting, maar ook een groter potentieel van kennis,

houding en vaardigheden vooronderstelt bij politiefunktionarissen. 201

201 De behoefte hiertoe kwam met name naar voren bij het verhoor en de
opvang van (jeugdige) slachtoffers van zedendelikten. Bij dit onderdeel van

de politietaak manifesteerde zich van meet af aan de noodzaak am niet alleen
aan de strafrechtelijke aspekten (bewijsvoering),  maar ook en vooral aan de
relationele aspekten van het politiewerk de nodige aandacht te besteden.

Onlangs is door de sektie Jeugd- en zedenzaken van de rijkspolitie Amsterdamhet initiatief genamen an op een gedragskundig en rechtskundig verantwoorde
wijze kinderen te verhoren, die slachtoffer zijn geweest van geweld in ver-
band met seksueel misbruik of andere vormen van kindermishandeling. Daartoe
werd een trainingsprogranma voor rechercheurs Jeugdzaken cntwikkeld en is op
het distriktsburo te Amsterdam een kindvriendelijke verhoorruimte ingericht.
Deze interviews worden (beeld voor beeld en voorzien van datum en tijd) op
videobanden vastgelegd. Aldus kan worden voorkcmen, dat kinderen enig malen
door politie en justitie over voor hen schokkende ervaringen (als getuige of
slachtoffer) moeten worden gehoord (Oost en Jans, 1989).

Voor dit opmerkelijke initiatief en hun publikatie riaarover in het Al-
gemeen Politieblad (04-03-89) werd aan Jose Jans (orthcpedagoge) el Jan Oost
(hoofd jeugd- en zedenzaken van de rijkspolitie Amsterdam) cp 4 septenber
1989 bij de opening van het academisch jaar aan de Nederlandse Politie Aca-
demie door de inspecteur van het korps rijkspolitie de innovatieprijs 1989
uitgereikt.
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14.2       Bet   projekt    'politiile   jeugdzorg'    bij    de rijkspolitie Breda

a.    Bij de rechtskundige benadering van jaulig delikt-gedrag werd gesteld,
dat het jeugdstrafrecht (naar vorm en inhoud) een adekwaat middel kan
zijn om de sociale integratie van de jeugdige delinkwent te bevorderen.

Dit 'sociale integratieperspektief' zou in de plaats moeten kcmen van
zawel het 'welzijnsperspektief' (bescherming van de minderjarige) als
het 'juridiseringsperspektief' (rechtspositie van de verdachte).

Deze wijziging laat de vraag onverlet, of het jeugdstrafrecht niet in-
trinsiek tegenstrijdig is. Immers het jeugdrecht, een cp de ontplooiing
en/of de bescherming van de minderjarige georianteerd rechtsgebied, zou

moeilijk verenigbaar zijn met het op toerekening en sanktionering van
jeugdig delikt-gedrag gerichte strafrecht (Doek 1981, blz. 33).

Mijns inziens is hier slechts sprake van een schijnbare tegenstelling,
althans wanneer men een instrument:ele rechtsopvatting huldigt en het
redhtssysteem beschouwt als een stelsel van waarden, normen en regels
waarmee sociaal wenselijk gedrag kan worden bevorderd c.q. afgedwongen.

Zo bezien kan het jeugdstrafrecht worden getypeerd in termen van socia-
lisatierecht: de overheid heeft de beschikking   over   een breed arsenaal
van traditionele en alternatieve sankties am de jeugdige dader zijn on-

rechtmatige gedrag toe te kunnen rekenen in de mate, die voor de verde-
re socialisatie (ontplooiing en/of bescherming) noodzakelijk wordt ge-
acht.202

202 Het begrip 'socialisatie' (letterlijk: sociaal maken) heeft betrek-
king    op de invloed    van de sociale cmgeving    op het individu. Dit amvat    het
geheel van gebeurtenissen en processen, die ertoe bijdragen dat een individu
zich ontwikkelt tot een volwaardig lid van een samenleving of groepering.

In de psychologie, waarin socialisatie (min of meer) synoniern is aan
opvoeding en leerprocessen, staat de vraag cent:raal of en in hoeverre hier
sprake is van een wederkerig proces tussen het individu en de sociale ange-
ving. Met name in de ontwikkelingspsychologie stelt men zich (vooral onder
invloed van Piaget) op het standpunt, dat het kind in aanleg al gericht is
op de cmgang met de sociale amgeving en zelf aktief betrokken is in het op-
voedingsproces.

In casu (jeugdstrafrecht als socialisatierecht) wordt - gelet op defunktie van het jeugdrecht: ontplooiing en/of bescherming van de jeugdige-
een ontwikkelingspsychologische benadering bepleit.
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b.  Bij de gedragslaurlige bendering van ja*;dig delikt-gedrag kwam naar

voren, dat het 'Oregon-model' van de Amerikaanse kriminoloog Hirschi

een vruchtbaar kader vormt an na te gaan in hoeverre ouders zich daad-

werkelijk bij het gedrag van hun kind betrokken voelen (mantelzorg) en
welke overheidsmaatregelen (professionele zorg) in het kader van een

strafprocedure eventueel gencmen moeten warden cm het socialisatiepro-

ces van de jeugdige dader weer in goede banen te leiden.

In een recentelijk verschenen review-st:udie over de relatie tussen de

sociale bindingen van jongeren en kleine kriminaliteit enerzijds en het

daarmee samenhangende overheidsbeleid anderzijds werd gekonkludeerd,
dat de 'leeftijdsstruktuur van de doelgroep', de 'persoonskenmerken'  en
de 'vriendengroep' nauwelijks vatbaar zijn voor beleidsbeinvloerling.

Daarentegen zouden overheidsinitiatieven met betrekking tot de 'woonsi-

tuatie', de 'gezinssituatie' (een kindvriervelijk gezinsbeleid)  en de
'leeftijdsfase'    (met   name   informele ondersteuningsmechanismen tijdens

de adolescentiefase, zoals leerlingbegeleiding) wel aan een reduktie

van de jeugdkriminaliteit kunnen bijdragen.203

Wanneer we deze uitkcmsten betrekken cp het gedragskundige kader van

het projekt 'politiale jeugdzorg'  (sociale integratiemodel) kan ge-

steld warden, dat - waar generale beleidsmaatregelen slechts een be-

perkte invloed hebben op kriminogene (socio-demografische) variabelen-

een geindividualiseerde en probleemgeorianteerde benadering van jeug-

dig delikt-gedrag (met name gericht op de leefsituatie en de mot:ivatie

van de dader) veelal een effektievere manier is am de sociale integra-

tie te bevorderen en de (jeugd)kriminaliteit terug te dringen.

203 Aan dit 'stand-van-zaken-onderzoek' (Ieeuw, van der Hoeven, Neder-
hof en Bak, 1989) binnen een tiental sociaal-wetenschappelijke vakgebieden
(kriminologie, pedagogiek, jeugdstudies, demografie, sociologie, culturele
antropologie, politicologie, arbeidsnarktonderzoek, onderwijsonderzoek en
. ccrtm-lnity studies' ) lagen twee hoofdvragen ten grondslag:
1.             Vormt de verzwakking   van de bindingen   van jongeren   met de samenleving

een belangrijke oorzaak voor de toegenamen kleine kriminaliteit?

2.         Is het bevorderen  van de integratie van jongeren  in de maatschappij  via
het versterken van hun bindingen met de samenleving een effektieve ma-
nier am de kleine kriminaliteit terug te dringen?
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c.    De politiek,nlige benaiering van jeugdig delikt-gedrag wordt gekemierkt

door een paging de rechtskundige (jeugdstrafrecht) en de gedragskundi-

ge (jeugdkriminologie) aspekten in de dagelijkse politiepraktijk te
integreren. Iriners een gedragsbeinvloedende werking (speciale preven-
tie) mag van de huidige politiale (overwegend strafrechtelijke) beje-
gening van minderderjarige verdachten nauwelijks worden verwacht.

Invoering van de probleemgerichte benadering van jeugdig delikt-gedrag

bij de Nederlandse politie verdient naar mijn mening de voorkeur boven

handhaving (eventueel uithreiding) van het best:aande, door de raad voor
de kinderbescherming, gehanteerde enquetesysteem in jeugdstrafzaken.

1.   De politie zal als eerst optredend overheidsorgaan alle jeugdige

delinkwenten op eenzelfde probleemgerichte wijze gaan bejegenen.

Dit ongeacht de politiile beslissing tot sepot of proces-verbaal.

In de huidige gang van zaken worden alleen de jeugdstrafzaken, die
zijn of worden geverbaliseerd, door de politie aan de raad voor de

kinder+«rherming gemeld ten behoeve van een enquate-onderzoek.

2.        De  politie  zou (mits daartoe bijgeschoold) soortgelijke informatie
als nu door de raad voor de kinderbescherming middels het enquete-
systeem wordt geboden kunnen verschaffen over de leefsituatie van

de dader. Bovendien wordt in de voorgestane politildle aanpak veel

nadrukkelijker aandacht besteed aan de gedragsmotivatie van de

jeugdige delinkwent.

3.   Aangezien door de politie in alle jeugdstrafzaken gegevens worden

verzameld over zowel de aard van het delikt (ernst-score) als de
leefsituatie van de minderjarige (zorg-score) zal op een zirwoller

wijze dan thans veelal het geval is een adekwaat opsporings- en

vervolgingsbeleid kunnen worden ontwikkeld, geavalueerd en - waar

nodig - bijgesteld. Een en ander uiteraard in overleg tussen de

politie en het openbaar ministerie.

4.   Door de werkzaamheden van de enquateur over te nemen kan de taak

van de raad voor de kinderbescherming in jeugdstrafzaken zich
beperken tot onderzoeksaktiviteiten, die (gelet op de zorgscore)
nodig zijn in het kader van de justiti le jeugdbescherming.
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d.   Bij het prooes van desklIndigheidshevcrdering hebben de medewerkers van

de sektie Jeugdzaken en Hulpverlening een zeer cruciale rol vervuld.

Uitgaande van de werksituatie van de deelnemende landgroepfunktionaris-

sen zijn door hen leerdoelen geformuleerd en vervolgens in een kursus

plan vertaald. Daarbij bleek, dat de opleidingsbehoefte van de deelne-

mers zich vooral toespitste cp training in gesprekstechniek en funktio-

nele analyse.

Deskundigheidsbevordering van landgroepfunktionarissen is een verande-

ringsproces, dat bij de medewerkers Jeugdzaken een groot aantal kwali-

teiten vooronderstelt:

1.   De taak- en persoongerichte aspe]cten kunnen overzien en hanteren.

2.   Op overtuigende wijze een projekt kunnen introduceren.

3.   In staat zijn landgroepfunktionarissen te interviewen op de voor

het projekt relevante behoeften en taken.
4.   Kunnen onderhandelen aver voorwaarden en faciliteiten.

5.   Projekt-relevante kennis en vaardigheden kunnen/doen overdragen.

6.   Een deskundigheidsbevorderend projekt kunnen begeleiden.
Ondanks een aanzienlijke 'nat:eriekennis' met betrekking tot de aanpak
van jeugd(straf) zaken (meestal opgedaan   in een jarenlange politiale
ervaring) zijn de medewerkers Jeugdzaken veelal onvoldoende toegerust
cm een dergelijk veranderingsproces opt:imaal te laten verlopen zonder

dat eerst hun eigen deskundigheid op een hoger plan wordt gebracht.

Gelet cp de nieuwe taakanschrijving van de sektie Jeugdzaken en Hulp-
verlening zal door het korps rijkspolitie meer inhoudelijke ondersteu-

ning moeten worden gegeven bij het realiseren van deskundigheidsbevor-

derende aktiviteiten, die uit de huidige funktie van de sektie voort
vloeien.204 Het valt dan ook te betreuren, dat er sinds de opheffing

van de afdeling Toezicht Jeugdzaken bij de Algemene Inspectie (1986)

niet langer sprake is van een landelijke koardinatie van de politiale

jeugdzorg bij het korps rijkspolitie.

204 De taakomschrijving (zie bijlage 1: Orgaanbeschrijving van de sec-
tie Jeugdzaken en Hulpverlening) bevat met betrekking tot deskundigheidsbe-
vordering elementen van organisatie-advieswerk. Bijgevolg zal van de sektie
mogen worden verwacht, dat deze over de kapaciteit beschikt am een verande-
ringsproces op gang te brengen en houden.
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e.  De projektr™=11 taten laten zien, dat er in 1987 (het projektjaar) bij
de projektgroepen niet alleen sprake was van een hoger registratienivo

dan bij de vergelijkingsgroepen, maar eveneens verbeterde het politie-
optreden van de deelnemers en nam hun arbeidssatisfaktie duidelijk toe.

Deskundigheidsbevordering van het per'soneel op een landgroep inzake een

probleemgerichte aanpak van jeugdig delikt-gedrag (zie: vraag 2 van de

probleemstelling) leidt ormiskenbaar tot een kwaliteitsverhoging van de
politiezorg. De deelnemers aan het projekt bleken (zoals door Goldstein

wordt bepleit) steeds beter in staat het jeugdige delikt-gedrag te ana-

lyseren an vervolgens tot een funktionele (d.w. z. speciaal-preventieve)

reaktie te besluiten.

Naast deze politiekundige benadering van jeugdige delinkwenten wordt in

sommige arrondissementen (o.a. Den Haag en Rotterdam) cp instigatie van

het openbaar ministerie door de (jeugd)politie een zogenaamd puntensys-

teem gehanteerd bij de politidle afdoening van jeugdstrafzaken.205
Met Van der Hoeven en Van Loon (1987, blz. 368) ben ik van mening, dat
strukturering van het beslissingsp}races door standaardisering van kri-

teria uit het oogpunt van rechtsgelijkheid aantrekkelijk is. Het schept
voor politie en justitie meer (formele) duidelijkheid in de besluitvor-

ming. Daartegenaver staat edhter, dat het politiale afdoeningsbeleid

een sterk zaakgericht karakter krijgt door het zwaarderwegende aandeel

van deliktsaspekten, terwijl persoonsfaktoren nauwelijks meer een rol
blijken te spelen. Daarmee wordt het specifieke karakter van het jeugd-

strafrecht nagenoeg geheel ondergeschikt gemaakt aan een 'robotachtige'

toepassing van (rechtskundig en gedragskundig) diskutabele afdoenings-

kriteria. Een dergelijk jeugdstrafrechtelijk beleid moet derhalve met

klem warden afgewezen. Het levert nauwelijks een positieve bijdrage aan

de inhaudelijke ontwikkeling van de politiale jeugdzorg in Nederland.

205 „Dit puntensysteem is in 1984 ontwikkeld door een werkgroep waaraan
zawel het Openbaar Ministerie als de politie van het arrondissement Rotter-
dam hebben deelgencmen. Op basis van een veertigtal zaken hebben zij een mo-
del ontworpen waarmee de beslissing tot sepot of proces-verbaal kan worden
vastgesteld. Kenmerkend    aan dit model    is   dat de afdoeningsbeslissing wordt
genomen aan de hand van een vaststaand samenstel van factoren (zoals leef-
tijd van de verdachte, aantal gepleegde feiten, toegebrachte schade e.d.).
Aan deze factoren kan een verschillend gewicht (punten) worden toegekend,
afhankelijk van wat in een bepaald geval van toepassing is (per factor va-
riarend van nul tot negen punten). Verder is vooraf vastgesteld bij hoeveel
punten er proces-verbaal dient te warden opgemaakt en bij hoeveel punten de
rechercheur mag volstaan met sepot." (Van der Hoeven en Van Loon, 1987).



15 SICIBESCIK ING

De term 'politiale jeugdzorg' cnivat een bonte diversiteit van politiekontak-

ten met jeugdigen. Dit geheel van politie-aktiviteiten (politiezorg) ten be-
hoeve van jeugdigen (jeugdzorg) vindt zijn wettelijke grondslag in zowel de

Politiewet en in wetten of verordeningen, die aan de politie algemene taken

opdragen en bevoegdheden verlenen (politierecht) als in speciaal voor jeug-

digen gegeven rechtsregels (jeugdrecht).

Figuur 12: Een plaatsbepaling van de politidle jeugdzorg in Nederland

politiezorg politie politierecht

li
zorg- politiele bestuurs-

verlening jeugdzorg handeling

jeugdzorg jeugd jeugdrecht

Binnen het kader van de in hoofdstuk 2 geschetste bestuurszorg beweegt de

politiale jeugdzorg zich op het kruisingsvlak van veiligheidszorg (politie-
zorg/politierecht) en welzijnszorg (jeugdzorg/jeugdrecht), waarbij het han-
delen van de politie met betrekking tot jeugdigen (nadrukkelijker wellicht

dan bij andere onderdelen van politiewerk naar voren kant) als een zorgver-
lenende bestuurshandeling kan wordel opgevat. Deze typering geeft - mede ge-

let op de ruimere doelstelling van deze studie - aanleiding am in de slotbe-

schouwing enkele gedachten te wijden aan de huidige en toekcmstige positie
van de politi6le jeugdzorg in Nederland.
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15.1  Rlitiiile jeuitxrg: een bijzoniere vorm van jeugdzorg

De overheid heeft zich (formeel) lange tijd op het standpunt gesteld dat de
burger primair voor eigen en sams andermans welzijn verantwoordelijk is.
Niettemin deed zich feitelijk een ontwikkeling voor waarbij de staat direkt
en indirekt deze verantwoordelijkheid (althans ten dele) overnam. De verzor-
gende samenleving werd gaandeweg een verzorgingsstaat. De maatschappelijke

dienstverlening, het cpbouwwerk, het sociaal-kultureel werk en de maatschap-
pelijke gezondheidszorg vormen thans tesamen een netwerk van voorzieningen,
waarop de overheid door subsidiarings- en stimuleringsbeleid grote invloed
heeft kunnen en willen uitoefenen.

In de jeugdzorg, een van de oudste vormen van welzijnszorg, liep het
niet anders. Wanneer in de tweede helft van de vorige eeuw de verwaarlozing

van de jeugd en (de daarmee samenhangende) jeugdkriminaliteit grote vormen

hebben aangencmen, gaat de overheid de reeds bestaande partikuliere kinder-

zorg door subsidiaring en wetgeving ondersteunen. De kinderwetten van 1901

zijn het begin geworden van een gestaag groeiend jeugdrecht dat oak op de
jeugdzorg een sterk stimulerende invloed heeft uitgeoefend.

Jeugdzorg, een kategorale vorm van welzijnszorg, krijgt allereerst gestalte

binnen gezins- en familieverband, in buurt en wijk, via school- en werksitu-

atie en bij uiteenlopende vormen van vrijetijdsbesteding. Hierbij st:elt de

overheid zich in het kader van de algemene jeugdzorg (jeugdwelzijnszorg) ten
doel "voonaarden te scheppen en te verzekeren waaronder de verschillende
leefmilieu's kunnen bijdragen aan een everwichtige groei van de jeugd tot
volwassenheid. "   ( . . . )   Daar waar bijzondere cmstandigheden (zowel geestelijke
en/of lidhamelijke stoornissen als maatschappelijke en/of gezinsomstandighe-

den) de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen kunnen bedreigen, beschikt
de bijzondere jeugdzorg (jeugdbescherming) over specialistische vormen van

individuele hulpverlening. De justitiale jeugdbescherming tenslotte onder-

scheidt zich binnen de bijzondere jeugdzorg door het aanvullende karakter,
de relatieve onvrijwilligheid en de wettelijke bevoegdheden am (in het be-
lang van de minderjarige) wijzigingen aan te brengen in de gezagsverhouding
tussen ouders/verzorgers en kinderen (Jeugdbescherming 1971,  blz.  13-17) . De
hier bedoelde jeugdbeschermingsmaatregelen alsmede de diverse beschermende

(bepalingen uit) bijzondere bestuurswetten (zoals de Leerplichtwet) behoren
tot het jeugdbeschermingsrecht, dat samen met het jeugdprivaatrecht en het
jeugdstrafrecht het jeugdrecht vormt.



221

In de loop van deze eeuw zijn jeugdzorg en jeugdrecht aanzienlijk van karak-

ter veranderd. De eertijds uit handen gencmen verantwoordelijkheid van de

minderjarige Worrit thans weer zoveel mogelijk bij de jongere zelf gelegd.
Bevoogdende zorg werd stimulerende zorg. Deze ontwikkeling is uiteraard ook

voor het funktioneren van de (jeugd) politie niet zonder gevolgen gebleven.

De politiezorg voor jeugdigen levert als een onderdeel van de beshnirszorg
uiteraard zowel een aandeel in de algemene als in de bijzondere jeugdzarg.
Dit neemt niet weg, dat van oudsher steeds de meeste nadruk heeft gelegen op
haar plaats in het geheel van de bijzondere, met name justitiale jeugdzorg.

Immers in het kader van de justitiale jeugdbescherming is aan de overheid en

haar organen (zoals de politie) de bevoegdheid gegeven cm - in het belang

van de minderjarige - zonodig te intervenieren. Dit kan uiteindelijk leiden

tot een door de rechter op te leggen maatregel van jeugdbescherming.

Figuur 13: De politidle jeugdzorg als een bijzondere vorm van jeugdzorg

 bestuurlijk
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* jeugdrecht
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Zoals door Doek en Drewes (1988, blz.162) wordt gesteld zal slechts een be-

perkt aantal gevallen waarvan de politie, de raad voor de kinderbescherming
of het openbaar ministerie kennis neetrt uiteindelijk aan de rechter Worden

voorgelegd. Vaak kan worden volstaan met een bemiddeling, waarschuwing, ad-

vies of verwijzing naar (niet-justiti le) instellingen of personen die dan

op basis van vrijwilligheid aan de jeugdige hulp kunnen verlenen. "Zo lainnen

de (jeugd)politie als selectiepost ten apzichte van de raad en het cpenbaar
ministerie, en de raad en het openbaar ministerie als selectieposten ten op-

zichte van de rechter worden gezien."
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Ondanks het feit, dat de (jeugd)politie een belangrijke schakel vormt temid-

den van allerlei instan'ties cp het terrein van de (justitidle) jeugdzorg, is

tot nu toe slechts een enkele maal aandacht besteed aan haar plaats en taak.

Zo stelde blijkens de wetsgeschieden:is inzake de reorganisatie van de raden

voor de kinderbescherming (1954/1956) de minister van Justitie zich op het
standpunt, dat de jeugdpolitie in toenemende mate een strategische positie

is gaan bezetten op het gebied van de jeugdbescherming. Zij kant veelal als
eerste overheidsinstantie in aanraking met uiteenlopende vormen van (proble-
matisch) jeugdgedrag. Als gevolg hiervan kon de jeugdpolitie uitgroeien tot
"een 'eerste hulp'-centrum, dat in een bestaande behoefte voorziet. Dit be-

tekent, dat haar een sterke mate van zelfstandigheid zal moeten worden gela-
ten bij de wijze waarop deze eerste hulp wordt verleend, mits de leiding van

de politie harerzijds in voldoende mate kan waarborgen dat de hulpverlening

geschiedt in de geest van de zich baanbrekende inzichten op het terrein der

criminaliteitsbestrijding en jeugdbescherming".
Ook in de nota 'Jeugdwelzijn, cp weg naar een samenhangend beleid' (de

eindnota Mik, 1976) wordt een goed samenspel tussen zowel politie en justi-

tie als de jeugdhulpverlenende instellingen bepleit. Eveneens drong de cie
Mik aan op een goede bereikhaarheid en meer deskundigheid van de hulpverle-
ners, die veelal via politie en justitie in kontakt kcmen met delinkwente

jeugdigen. De idee an een samenwerkingsmodel te maken tussen de diverse in-

stanties werkzaam op het terrein van de jeugdwelzijnszorg, bleek echter te

amstreden. "Nadien is de politie wegens haar signalerende en verwijzende
functie door de Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Rreventieve Voor-

zieningen voor hulpverlening aan jeugdigen wel gezien als zogeheten primaire

hulpverlening. Het is echter niet duidelijk of en, zo ja, op welke wijze zij

een plaats zal krijgen in noodzakelijk geachte samenwerkingsverbanden voor

ambulante hulpverlening. In geen der voorstellen voor een Wet op de Jeugd-

hulpverlening wordt  bij de samenwerkingsvormen de politie vermeld."   (Doek  en
Drewes 1988, blz. 177-178).

Te verwachten valt, dat er als gevolg van eerdergenoemde veranderingen in de

jeugdzorg en het jeugdrecht alsmede de toenemende professionalisering binnen

de politie een verzelfstandiging zal optreden inzake de politi le jeugdzorg.

Meer nog dan in het verleden zal deze ontwikkeling ertoe (kunnen) leiden,
dat de politie zich primair gaat percipieren als een professionele zorgver-
lener binnen het geheel van de jeugdwelzijnszorg en in mindere mate als een

orgaan van justitiale jeugdbescherming.
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15.2 Politiale jeugdzat:g: erm bijzairiere vca van pc)litiezarg

In 1985 is door een werkgroep van het Beraad Chefs Jeugdpolitie een taakan-
206

schrijving voor de politie gefarmuleerd inzake de politiale jeugdzorg.

Uitgangspunt was dat jeugdigen, die evenals volwassenen recht
 hebben op hun

eigen identiteit, ontplooiingskansen, verantwoordelijkheid en plaats in het

maatschappelijke bestel , aanspraak kunnen maken op een bijzondere bejegening

door de politie. Gesteld werd, dat het doel van de politiale jeugdzorg (op

basis van artikel 28 van de Politiewet) zou moeten bestaan uit het geven van

een aanzet tot en het leveren van een bijdrage aan het optimaal kunnen funk-

tioneren van jeugdigen, die an welke reden dan ook met de polit
ie in aanra-

king kcmen.
"Het   belang   van de maatschappij     is er imners bij gediend,    dat    elk    indi-

vidu zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Dit impliceert, dat de be-

handeling van jeugdigen die voor eenzelfde strafbaar feit of anderszins

bij de politie kamen genuanceerd moet zijn en afgested op hun indivi-

duele geaardheid. Aldus kan de politie, in samenspel met de jeugdige,

zijn ouders of verzorgers, Justitie en/of hulpverleners een verantwoor-

de aanzet geven tot de per geval meest geeigende verdere afhandeling.

De taak van de politie zal nooit verder mogen gaan dan 'het inschatten

van de problematiek' en het geven van een aanzet tot welke verdere aan-

pak dan ook. Dit an rolverwarring met andere disciplines te voorkanen

en een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid te laten behouden. Het is

gewenst, dat de activiteiten van de politie aansluiting vinden bij die

van andere instellingen  op het terrein  van de jeugdzorg."

206 In het rapport 'Jeugdpolitie gewettigd' (1985) van de Raad voor het

Jeugdbeleid werd gepleit voor zawel een nieirwe taakaschrijving (overeenkam-

stig het voorstel van het Beraad Chefs Jeugdpolitie) als voor een wettelijke

regeling, inhoudende dat elk politiekorps over een voldoende aantal gespe-
cialiseerde funktionarissen voar jeugdzaken zau dienen te beschikken.

Konform het advies van het Coordinerend Politie Beraad besloot de mi-
nister van Binnenlandse zaken in 1987 de oude (uit 1948 daterende) circulai-

re in te trekken maar het voorstel van de Raad voor het Jeugdbeleid af te

wijzen. Naar zijn mening zou de verantwoordelijkheid van de korpsbeheer(leI:s
voor de wijze waarop de politiale taakuitvoering organisatori=rh vorm worrit

gegeven een dergelijke centrale aanwijzing niet toelaten. Ook zou de invul-

ling van de politiale jeugdzorg met name voor wat betreft het hulpverlenende
aspekt sterk afhankelijk zijn van de feitelijke situatie ter plaatse, ter-
wij 1   evenzeer de verschillen in korpsgrootte van wezenlijke invloed   zijn   op
de vormgeving van de politi5le jeugdzorg.



224

Door het Beraad Chefs Jeugdpolitie werden de aktiviteiten in het kader van
de politidle jeugdzorg als volgt Cmschreven:
*    Het opsporen en onderzoeken van door minderjarigen gepleegie strafbare

feiten en het signaleren van een eventuele noodzaak tot hulpverlening.
*    Het opsporen van weggelcpen en vermiste minderjarigen.
*    Het bemiddelen in relatieproblemen waarbij jeugdigen betrokken zijn.
*    Het onderzoeken van situaties waarvan jeugdigen het slachtoffer zijn of

dreigen te worden.

*    Het rapporteren aan en/of verwijzen naar geeigende instanties/personen.
*    Het in samenspel met de jeugdige, diens ouders of verzorgers, justitie

of hulpverleners zoeken naar een aanpak, die het meest recht doet aan
de betrokken minderjarige.

*    Het signaleren van lacunes in de noodzakelijke voorzieningen, zoals de
hulpverlening, huisvesting, wetgeving, het bestuurlijk beleid.

*    Het leggen van kontakten met c.q. het geven van voorlichting aan andere
korpsen, justitiale arganen, bestuurlijke autoriteiten, hulpverlenings-
instellingen en andere betrokken personen of instanties.

*    Het meewerken aan de uitvoering van bevelen van de rechter of het open-
baar ministerie.

Volgens het Beraad Chefs Jeugdpolitie vereist de uitvoering van dergelijke
politie-aktiviteiten naast een speciale mentaliteit tevens een specifieke
juridische en sociale deskundigheid met betrekking tot jeugdigen. De specia-
le mentaliteit zou zich kenmerken door een aanmerkelijke belangstelling voor
jeugdigen en een cp de persoon van de minderjarige gericilte instelling. De
persoongerichte hou(ling inpliceert, dat men zich kwetsbaar durft op te stel-
len, dat men kreatief is in het zoeken van oplossingen en met problemen en
emoties van jeugdigen weet am te gaan. De specifieke deskundigheid amvat een
adekwate kennis van het jeugdrecht en de jeugdwelzijnszorg.

Bij de door het Beraad Chefs Jeugdpolitie geformlleerde voarwaarden inzake

de politiale jeugdzorg ligt echter tezeer de nadruk op een gespecialiseerde,
veelal alleen door afdelingen jeugdpolitie te realiseren aanpak en afdoening
van jeugdzaken. Bovendien is in onvoldoende mate rekening gehouden met zowel
de beperkte kapaciteit van de afdelingen jeugdpolitie (zie hoofdstuk 1) als
met de aktuele tendens bij de politie an despecialisatie (basispolitiezorg)

en deconcentratie (wijkteam, landgroepen) zoveel mogelijk te bevorderen.              '
Vaak imers dragen politiekontakten met minderjarigen een incidenteel

karakter en gaat het cm allpdaagse, nauwelijks problematische vormen van
jeugdig 'opgroeigedrag'.
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De afhandeling daarvan (gesprek, waarschuwing, bekeuring) vindt dan ook vaak

op straat, sams cp het politieburo plaats door een surveillant, die in het

kader van de basispolitiezorg optreedt. In een aantal gevallen bet:reft het

echter situaties waarbij er sprake is van specifieke jeugdproblematiek, die

zich ondermeer kan manifesteren in weglopen, (sexuele) kindermishandeling,

verstoorde gezinsrelaties, druggebruik en jeugdig delikt-gedrag. De aard van

dit gedrag kan dan met zich mee brengen, dat dergelijke jeugdzaken warden

overgedragen aan resp. behandeld in samerwerking met jeugdpolitiefunktiona-

rissen.

Figuur 14: De politiale jeugdzorg als een bijzondere vorm van politiezorg
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Zoals bovenstaand schema laat zien dient de aard van het jeugdgedrag maatge-

vend te zijn voor de vraag welke politiefunktionaris (generalist of specia-

list) met de politiale jeugdzorg in concreto moet worden belast. Om te

bereiken, dat de politi5le bejegening van minderjarigen zo opt:imaal mogelijk

kan zijn, zal niet alleen tijdens de (primaire en voortgezette) opleiding

van politiefunktionarissen meer aandacht moeten warden besteed aan de aard

en de inhoud van de politiale jeugdzorg, maar zullen tevens de afdelingen

jeugdpolitie zich nadrukkelijker dan voorheen moeten gaan richten op het op-

timaliseren van de basispolitiezorg voor jeugdigen (zie: deel III).
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15.3  politiale jaigizcxg: een blik in de toekoust

In hoofdstuk 2 (De politie als zorgverlener) is uitvoerig uiteengezet, dat
politiezorg gericht dient te zijn op (het bevorderen van) de veiligheid van
de burgers. naarbij werd nadrukkelijk gesteld, dat de politie als professio-
nele     zorgverlener    een     probleem-gerichte     taakcpvatting zou moeten huldigen.
Deze visie, die met name in de periode 1975-1985 manifest is geworden, maakt
deel uit van een toegencmen bezinning op het politiewerk. Stond aanvankelijk
(1965-1975) vooral de vraag cent:raal, of en in hoeverre hulpverleningsakti-
viteiten en een daaruit voartvloeiende samenwerking met de hulpverlenings-
instellingen tot de taak van de politie gerekend konden worden, recentelijk
heeft de aandacht zich met name gericht op een bedrijfsmatige benadering van
het politiewerk. Tegelijkertijd nam de belangstelling voor de werkcmgeving

van de politie ('interagency') beduidend toe.

Het is opmerkelijk, dat de politie zich daarbij niet of nariwelijks heeft ge-
orianteerd op deels analoge antwikkelingen, die zich binnen de gelederen van
de jeugdpolitie hadden voargedaan (zie: Lignac en deel II van deze stud:ie).
De verklaring hiervoor moet niet alleen worden gezocht in de cmstandigheid,

dat er in de overwegend repressieve politiekultuur jarenlang sprake was van

een aanzienlijke weerstand tegen de als 'soft' gewaardeerde (en voornamelijk
aan vrouwen toevertrouwde) politi le jeugdzorg, maar ook hadden afdelingen
jeugdpolitie vaak een te geisoleerde positie binnen de politieorganisatie.

Bovendien stelden jeugpolitiefunktionarissen zich wellicht te weinig asser-

tief op en droegen zij mogelijk (binnen en buiten de politie) in onvoldoende

mate hun gedachtengoed en professionaliteit uit.

Voor een dergelijke bescheiden houding was echter allerminst reden. Im-

mers  wanneer we de ontwikkeling, die de politi5le jeugdzory mede dankzi j de

onvermoeibare inzet van veel jeugdpolitiefunktionarissen sinds het begin van

deze eeuw heeft doorgemaakt, overzien kan zonder enige overdrijving warden

gesteld dat juist dit onderdeel van de politiezorg steeds een bij uitstek

innovatief karakter heeft gehad en waarschijnlijk deze voorlopersfunktie ook
in de toekcmst zal blijven vervullen.207

207 Innoverende aktiviteiten waren niet alleen kermerkend voor de be-
ginfase van de kinderpolitie (Lignac, 1951), maar bleven een voortdurend
aandachtspunt voor afdelingen jeugdpolitie. Door de Ehgelse politiedeskun-
dige Mollie Weatheritt wordt in haar bekende boek 'Innovations in poli-
cing' (1986)  er bij herhaling op gewezen,  dat de n¥¥ste vernieuwingsdrift bij
de politie in Engeland zich heeft gemanifesteerd binnen de politiale jeugd-
zorg.
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Naar het zich laat aanzien zullen twee ontwikkelingen voor het toekamstbeeld

van de politiale jeugdzong in Nederland van richtinggevende betekenis zijn:

1. Nieuwe regelgeving   op ( inter) nationaal nivo inzake de rechtspositie   en

de strafrechtelijke bejegening van jeugdige delinkwenten.

2.        De  anvorming  van  geneente- en rijkspolitie tot regionale korpsen.

In 1985 en 1989 werden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

twee internationaalrechtelijke dok,nen'tell aangencmen, die een grote invloed

kunnen gaan uitoefenen op de politiale aanpak van jeugdig delikt-gedrag:

a.    Standard Mininm Rules for the Administration of Juvenile Justice.

b.   Convention of the Rights of the Child.208

208 De voor de politie Ineest relevante bepalingen uit de zgn. 'Beijing

Rules' (29-11-1985) respektievelijk uit de 'Convention' (20-11-1989) zijn:

art. 6.1. ('Rules')
In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of
measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all
stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice admi-
nistration, including investigation, prosecution, adjudication and the fol-
low-up of dispositions.

art. 11.2. ('Rules')
The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases
shall be emptwered to dispose    of such cases, at their discretion, without
recourse to formal hearings, in accordance    with the criteria     laid    down    for
that purpose in the respective legal system and also in accordance with the

principles contained in these Rules.

art. 14.2. ('Rules')
The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and
shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the
juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.

art. 40.1. ('Convention')
The State Parties recognize the right of every child alleged as, accused of,
or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner
consistent with the pramction of the child's sense of dignity and worth,
which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental
freedoms of others and takes into account the child's age and the desirabi-
lity of pramoting the child's reintegration and the child's assuming a con-
structive role in society.

art. 40.4. ('Convention')
A    variety of dispositions,      such     as care, guidance and supervision orders;
counselling; probation; foster care; education and vocational training pro-
gramres and other alternatives to institutional care shall be available to
ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-
being and proportionate both to their circumstances and the offence.



228

Zoals uit de geciteerde bepalingen ondubbelzinnig blijkt mc)eten politie en
justitie - gelet cp "the varying special needs of juveniles" - beschikken
aver een "apprcpriate scope for discretion" (art. 6.1.), die hen in staat

stelt "to dispose  of such cases   [ . . . ] in accordance  with the criteria  laid
down for that purpose in the respective legal system and also in accordance
with the principles contained in these Rules" (art. 11.2.) zodat de proce-
dure  "shall be conducive tothe best interests  of the juvenile" (art.  14.2.).
Een van de doelstellingen daarbij is, dat de jeugdige delinkwent een bejege-

ning krijgt die "takes into account the child's age and the desirabilty of
promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive
role in society" (art. 40.1.). Daartoe zullen "a variety of dispositions"
beschikbaar moeten zijn "to ensure that children are dealt with in a manner
appropriate to their well-being and proportionate both to their ciralmstan-
ces and the offence"  (art.  40.4.) .209

Deze op het welzijn van de jeugdige delinkwent georianteerde verdragsbepa-
lingen lijken op gespannen voet te staan met het wetsontwerp jeugdstrafrecht

dat op 21 september 1989 bij de TWeede Kamer is ingediend. Daarin wor(it niet
alleen erg eenzijdig de nadruk gelegd op het verbeteren van de rechtspositie
van de minderjarige verdachte, maar bavendien zal het jeugdstrafrecht door

het voorgestelde sanktiepakket een grimmiger karakter krijgen. 210 Te hopen

valt, dat de wetgever het ontwerp jeugdstrafrecht zal aanpassen aan de Con-

ventie, zodat bij de strafrechtelijke bejegening (door de politie) de socia-

le integratie van jeugdige daders een expliciete doelstelling wordt.

209 Landen die de 'Rules' aanvaarden en de 'Convention' ondertekenen en
bekrachtigen nemen de verplichting op zich deze in hun nationale wetgeving
te respekteren.

Overigens verlenen noch de Standard Minimm Rules for the Administra-
tion of Juvenile Justice noch de Convention of the Rights of the Child aan
kinderen of hun wettelijke vertegenwoordiger rechtstreeks rechten. Maar wel
zijn regeringen gehouden am de rechten van het kind zaveel mogelijk te waar-
borgen. Organisaties die opkcmen voor de rechten van het kind, zoals Unicef,
Amnesty International en Defence for Children International, zullen dankzij
deze verdragen veel krachtiger tegen niet-naleving stelling kunnen nemen.

210 Zowel in het materiale als in het formele jeugdstrafrecht worden
een aantal wijzigingen voorgesteld, die dit vanouds vrij tolerante rechtsge-
bied een minder vriendelijk gezicht geven. De - averigens aantrekkelijke-
vereenvoudiging van het jeugdsanktiepakket tot 6dn vrijheidsstraf (jeugdde-tentie) en an jeugdmaatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen)
maakt het immers mogelijk aan jeugdige verdachten een aanmerkelijk langere
vrijheidsbeneming op te leggen. Bovendien kan van een aantal processuelewijzigingen (bijv. de openbare be- handeling ter terechtzitting) evenmin
worden gezegd, dat deze in het belang van de minderjarige zijn.
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Blijkens het recent verschenen regeerakkoord (oktober 1989) inzake de reor-

ganisatie van de politie ligt het in de bedoeling het onderscheid tussen de

gemeente- en rijkspolitie op te heffen en de politiezorg in Nederland toe te

vertrouwen aan regionaal werkende politiekorpsen. Alhoewel over de konkrete
vonngeving    van deze nieuw    op    te    richten    regiokorpsen nog weinig bekerxi    is,

dringt een vergelijking met de bestaande rijkspolitie-organisatie zich cp.
De geografische amvang van de nieuwe politieregio's zal waarschijnlijk lei-
den tot een zo groot mogelijke concentratie van de algemene en bijzondere

politiezorg  in de 'basiskorpsen', terwijl de specialistische afdelingen van

het regionale 'kernkorps' daarbij vooral een ondersteunende en voonaarden-

scheppende rol zouden kunnen gaan vervullen.

De historische ontwikkeling van de politiale jeugdzorg bij de rijkspolitie

(Deel II) alsmede de projektervaringen bij de rijkspolitie Breda (deel III)

laten zien, dat het voor een goede politiale bejegening van jeugdigen nodig

zal zijn am - naast een adekwate opleiding van politiefunktionarissen - veel

aandacht te besteden aan het scheppen van een zodanig organisatorisch kader,

dat de politiezorg voor jeugdigen in voldoende mate kan worden gegarandeerd.

Voorgesteld wordt in elk basiskorps een kaderlid te belasten met de koardi-

natie van de politiale jeugdzorg. Het zal tot zijn taak behoren funktiona-

rissen, belast met de basispolitiezorg, daadwerkelijk te ondersteunen en zo-

wel intern als extern een aanspreekpunt te zijn voor werkinhoudelijke en or-

ganisatorische problemen. Cm deze kcardinatietaak goed te kunnen vervullen

moet dit kaderlid in voorkcmende gevallen een beroep kunnen doen op de mede-
werkers van de afdeling 'politiale jeugdzorg' in het regiokorps.

Deze     regicmedewerkers     hebben een drieledige     taak: het bevorderen    van

deskundigheid inzake de politiale jeugdzorg binnen de basiskorpsen, het ad-
viseren van het kaderlid in een basiskorps en - waar nodig - het assisteren

bij de daadwerkelijke uitvoering van de politiale jeugdzorg door de genera-
listen. Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de behandeling van

jeugdzaken, die een (uitzonderlijk) problematisch karakter hebben (bijv.

incest). Voorts zal in elke politieregio een politie-officier (full-time)

belast moeten worden met de werkinhoudelijke begeleiding van de regicmede--
werkers. Deze politie-officier is verantwoordelijk   voor de kwaliteit   en   de

koErdinatie van de politi6le jeugdzorg binnen het regiokorps en onderhoudt

op regionaal en landelijk nivo de beleidsmatig relevante kontakten met de

personen en instanties binnen de jeugdwelzijnszorg.
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De organisatorische inbedding van de politiale jeugdzorg binnen de nieuw cp
te richten regiokcrpsen kan als volgt scheratisch worden weergegeven:

Figuur   15: Een organisatievoarstel   voar de toekamstige positie   van   de
politiole jeugdzorg in een regio-karps

regio-korps

basis- kern-

korpsen korps

basiskorps - kernkorps, kaderlid
basiskorps

alg. bijz algemene
politie- politie- politiezorg
zorg zorg

politiele bijzonderebasis-teams
politiezorgjeugdzorg

1

teamleider hoofd afd. pjz, r medewerker
teamleden medewerkersafd. pjz

Alhoewel bovenstaand schema beoogt de positie van de politigle jeugdzorg bij

de Nederlandse politie te waarborgen en zo mogelijk te optimaliseren bestaat
niettemin het gevaar, dat (opnieuw) de aandacht van de politie overwegend
uit zal gaan naar organisatorische (en cperationele) in plaats van werkin-

haudelijke aspekten van het politiewerk (zie hfdsk 2: Goldstein).

Ik zou er dan ook met klem voor willen waarschuwen dat de toekanstige
reorganisatie van rijks- en gemeentepolitie niet een te eenzijdig beslag zal
gaan leggen op de interesse en energie van politiefunktionarissen. Een der-

gelijke ontwikkeling zou imners bel€mmerend kunnen werken cp het centrale
thema van deze studie: een probleemgerichte politiezorg voor minderjarigen.
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Relevant literature indicates, that in the Netherlands - up to now - the
interest in police activities with regard to juveniles is almost entirely
concentrated by the work of specialized sections of juvenile police in the

predominantly metropolitan police-forces. The study in question is particu-

larly focused on the police concern with minors in small towns and rural

areas of Holland, where the state police is cammissioned with the care of

those juveniles.

In the (Dutch) society there are two divergent opinions on the rol of the
police as 'violence-monopolist' against as 'care-provider'. A long time - in

accordance with the ideas of the classical constitutional state of the 19th

century - the first idea dominated which takes the line, that only a police
force (as the strong arm of the government) has the legal authority - if it
is necessary - to carry out its task (the care of public order and safety)
with campulsion or force. The exchange of thoughts about place and task of
the police was accordingly rnainly related to its constitutional position as
was evident, among other things, at the coming out of the police law. The

police was regarded as an instrument in the hands of the government.

This image was put at issue under the influence of social reforms in
the sixties, which mainly led to an inportant change in the thinking about

and acting of the police in the latter part of the seventies. Especially the

report 'Police in Change' (1977) of the Projectgroup Organization Structures

played a catalyzing part in this process of change. In this report the poli-
ce was presented as part of the public administration, aimed at the pramo-

tion of savety and welfare of citizens.

An attempt has been made in this study to relate the administrative vision

of the police function to a scientific concern, characterizing the police

task (as formulated by article 28 Police  Law) in terms of 'Police Care'.  As

an integral part of a society-orientated vision of administrative care (that

is to say the goverranental prcmotion of the care for safety, welfare, well-
being and social environment), police care has the character of an admini-
strative and professional concern activity. This makes it possible to check
the police action (as for form and intent) against the criteria for admini-

strative law and scientific concern.
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Realization of this modern vision on the police function is closely linked

up with a problem-oriented approach to police work. Hcwever experience has
taught, that the police is generally more inclined to put energy in the
inpravement of its organization and operational methods than in obtaining
cptimal results of the police work (Goldstein,  1979). Th:is observation has
raised the question, whether this trend also exists (has existed) in the

police involvement with young people in those areas of Holland, where police
care    has been carmissioned    to the state police.     In    view   of    this    fact    two
questions concerning this problem were fornnilated:

1.   How did police care develop during the period 1949 up to and including

1983 in the state police and to what extent the organisational and
operational aspects were accentuated in relation to functional aspects?

2.   To what extent leads pramoting expertise of personel, belonging to an
area group (concerned with basis police  care),  to a problem-directed

approach of juvenile delinquency behaviour?

ad 1. The research into the hi.staric development of 'police youth care'

within the state police is mainly based on a file analysis of

written material, which was found in the archives of the General

Inspection of the state police at Voorburg (Holland). Next to it a

detailed literature-research was made, in order to be able to put

things in the prevailing character of the era.

ad 2. During the period 1984 up to and including 1988 the project 'po.

lice youth care' toak place at the state police in the district of

Breda.     Th:is in connection    with    the     fact,     that    -     in the framework

of a general reorganization - the state police in the district of

Breda has already since 1977 been engaged (as a so-called test-

district) in bringing about processes of change in organisational
and operational as well as on the level of functional aspects.

By means of this project - starting from the existing work situa-

tion - one tried to pramote the expertise of personel of the area

group in such a way, that they would actually be capable of a

problem-oriented approach of juvenile delinquency behaviour.
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A.  History of the 'police youth care' in the Citch state police

Orientation phase (1949-1951)

In the beginning of 1949 contact was taken up by the Department of Justice

with the general inspector of the state police in order to investigate, if

and to what extent it was desirable to appoint specialists in the field of
police juvenile/vice squad. Direct cause to this was formed by an expressed

concern of specialists about the social lawlessness of adolescents.

This initiative led to the appointment of Miss L.J.M. Kleyn to the

state police in the district The Hague on the 1st of May 1951 for a period

of six months. She was charged to orientate in detail haw the juvenile

police work could be shaped within the state police (as for content and

organization). Her experience as a former inspectress of the juvenile poli-
ce led her to the conclusion, that there was every inducement to appoint

specialists for youth affairs on national, provincial and district level. It

appeared that in the practice of the state police (besides counselling on

juvenile law and child protection) there was an urgent need for advice, con-

cerning the approach to moral law affairs, referring to the (non) judicial
authorities, and the drawing up of social environment reports.

Miss Kleyn enbodied her observations, conclusions and reccmmendations
in a Preliminary Report (November 1951), which was at last accepted, unshor-

tened, after ample discussion. The prcposals in this report were, for years
to came, to determine the police youth care within the state police.

E=tablis2=nt Fhase (1952-1969)

In the middle of 1952 - at request of the Minister of Justice - Miss Kleyn

started the establishment  of the institute 'Youth Affairs'. In order  to be-

gin as fast as possible, much time and energy was spent in appointing spe-
cialists in youth affairs (firstly) on provincial and (later) on district

level. At the end of 1969 fifteen officers Youth Affairs were active as such

in various districts. This in spite of the fact, that the filling of vacan-

cies was sametimes very difficult, because of the relatively law salaries,

related to the necessary background study and work experience.
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During this period of personel expansion the youth affairs officers gradual-
ly became conscious of the fact, that they were in an unfavourable legal
position as ccxtpared to their male colleagues within the state police.
Although numerous attempts were made to inprove their situation, it took
many years to obtain tangible results. Only   at    the   end   of the seventies   a
real breakthrough was affected.

The task of the youth affairs officers had a double character. Within the

state police its activities were related to information as well as to ad-
vice and assistance. Besides giving as much information as possible about
the police concern with juveniles, on local and provincial level, the neces-
sary referral contacts were also established. Moreover, they exerted them-

selves to draw attention to the juvenile law and child protection at the

police training. Further they tried very hard to better prepare the police

personel (working in the area groups) and to motivate them to a more ade-

quate treatment of youth problems.

The advising task had not only an incidental character. Among other

things by means of the drawing up of guidelines the officers attenpted to
steer the treatment of minors in the right direction. That applied particu-

larly to the management of juvenile criminal cases (method of interrogation,
booking policy, reporting on social background, and registration).

Fran the beginning the assisting task was concentrated on the manage-
ment of moral law affairs, particularly the hearing of minor sex victims.
Because of the campexity of these problems, the youth affairs officers     in

1955  founded a working group 'moral law affairs', which (under the leader-

ship of a child psychiatrist) occupied itself with the study of the mental-

hygienic aspects of the investigation of moral law offences in which minors
were involved. The report of the working gr™p, which was published in June

1958, contained scme critical notes about the interrogation of minors by the

police. Especially the possible disadvantage that could arise fran an inccm-

petent hearing, created a sensation within and outside the (state) police.

Develgment phase (1970-1979)

The Youth Mfairs officers continued indefatigably to strive after an equal

legal position, an official function definition and a national functionary

for youth affairs within the General Inspection of the state police.
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With regard to the legal status much energy was particularly focused on an

adequate promotion policy as well as the possibility to move to other offi-

cers functions. On the initiative of the corps management these wishes were

joined to the formation of a relevant function definition, which was also

repeatedly drawn up by the officers Youth Mfairs. All this however without

a clear result. Only after having uttered their wishes publicly (the asking

of questions in Parliament and the involvement of the police trade unions)

there arase a real willingness to further consultation in the General In-

spectian. Meanwhile, the reorganization of the state police being near at

hand, meant however a renewed delay.

The Youth Affairs officers had more success with their request for a

national Youth Affairs official. On 1-1-76 Mrs. van Kamp was appointed to
Chief Supervisor Youth Affairs within the General Inspection. It became   her

duty to take care of a national co-ordination of relevant activities.

Meanwhile the Youth Affairs officers exerted themselves in all kinds of ways

to give more publicity about their work. They seized on the 25 years' jubi-

lee Youth Affairs (1976) in particular, where they put the spotlight on the

section Youth Affairs during a seminar with the slogan 'Hermandad on Welfare

Path'. The eldest staff officer Youth Affairs drew up the balance sheet un-

ambiguously and urged for the necessary improvements.

Concerning the contents of the work partiailar attention was paid to child
abuse, the children's criminal law, runaway-problems and moral law affairs.

In connection with the treatment of child abuse they tried to make contact

with the office of medical examiners. Sane Youth Affairs officers also at-

tended a refresher-course on the treatment of child al:use.

In the framework of the in 1975 established commission children's cri-
minal law affairs (Delescen) they emphatically discussed the tracing and
prosecution policy. The Youth Affairs officers were rather sceptic about the

obliged registration of all (also small) children's law cases and preferred

- in view of a good information about young offenders - a total introduction

of the so-called inquiry-system in the boards of child-protection.

Although it especially referred to metropolitan problems, the general
carmotion about the (police) treatment of juvenile runaways also affected

Youth Affairs officers. Changing opinions about parental authority   and   the

legal status of minors also forced the state police to came to their senses.
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Clanging social views also appeared with regard to the treatment of moral
law affairs. Critical marginal notes were put to (possible negative aspects

of) the police interrogation of (minor) sex offence victims. The Youth   Af-
fairs officers were - also under the influence of the activities of the ad-

vice cammittee Moral Law legislation - invited to take a point of view with
regard to an eventual liberalization of the penal legislation. In relation

to paedophilea they emphatically opposed decriminalization.

The increased pressure of work made an expansion of personel very necessary.
At last, after being systematically requested fran 1963, it became possible
fram April 1967 (in the beginning still on a limited scale) to appoint fe-
male (since 1973 also male) Youth Affairs assistants. In the first instance
however this applied an extra burden to the duties of the Youth Affairs of-
ficers. For the training as well as the work coaching of the Youth Mfairs

assistants still had to be given form and content. Besides, a clear function

definition was wanting. The consequence was, that in each district this was

given their awn interpretation.

Seeing, that the appeal made to them increased steadily, the Youth Af-
fairs officers pleaded with the corps management for the formation of a se-
parate group Youth Affairs. Beside the Youth Affairs officers this work unit

should also have to consist of at least two assistants and an adminstrative
assistant. In 1975 this suggestion led to the establishment of a study group
(Feijlbrief), which in a preliminary note (December 1975)  as well as in the
final report (May 1977) took the point of view, that the increase of peI:so-

nel had not kept pace with the strong increase of the number of youth cases

and consequently, a substantial formation expansion (minimal 6 assistants)
was desirable. The corps management however took the position - following
the view of the Ministry of Justice - that the fonnation of a separate group
Youth Affairs was not meaningful. It would only allow a limited increase

frcm two to three assistants per district. Consequently, in the course of

1977 a separate unit Youth Affairs was created, consisting of a chief Youth

Affairs, a chief unit Youth Mfairs, three detectives Youth Affairs and a
(part-time) administrative worker.

Reorientation phase (1980-1983)

In 1980 the 'Report concerning the structure and formation of the staff of a
country district of the state police ' ('Report Test Districts') came out.
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Reorganization prcposals were made with regard to the procedure, the organi-

zation and the relations between the parts of a country district. Taking de-

centralization and despecializatian as a starting point the primary position
of the area group fran the past (basic police care) would have to be alpha-
sized once more, whereas the centrally working staff services on district

level would have to apply themselves specifically on condition creating

tasks.

This implied for the section Youth Affairs of a district, that the de-
tectives Youth Affairs in the post:ulated plan would in fact only be in mo-
dest contact with minors. A violent opposition against a similar conception

arose within and outside the state police. This resulted under more in writ-

ten questions to the Minister of Justice, who at last agreed to only giving

a definite cpinion about the report, after having heard the government's

cammission for the Police. With this pramise of the minister the resolution

about the reorganization of the state police had beccme a political affair.

In the spring of 1983 the Minister of Justice announced his point of view in

a notice to the Lower alamber and endorsed (once more) the starting points
and the proposals   of the Report Test Districts. A national OFpasition arose

against the planned reduction of the task of the section Youth Mfairs to
almost exclusively assisting and policy, which had namely been mentioned

during a meeting of the government's permanent commission for the Police in
June   1983.   On that occasion the Minister of Justice pramised to react  upon

the raised objections in writing.

At the end of October 1983 he sent the Lawer alamber the 'Notice about

the organization and the method of working of Youth Affairs within the state

police'. In this he pointed out, that it never had been his intention to

discontinue the section Youth Affairs on district level.    His most inportant
aim would be directed, in the framework of the general assig ment, to acco-
modate the activities of the section Youth Affairs to it. To this he appen-

ded the 'Organization definition Section Youth Affairs and Assistance',   in

which the new task and place of this section was laid down.

After the government's permanent cc ission for the Police had met with the
Minister of Justice on 22-12-1983, the political resolution for reorganiza-
tion of the sections Youth Affairs was taken. This as fram April 1984.
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Cknclusicns (histary)

The development of police juvenile care within the State Police during the
period 1949-1983 does not match Goldstein's claim of the one-sided image of

police care (first central question of the thesis). In the orientation-, de-
velcpnent-, establishinent- and reorientation phase there was a relatively

well-balanced accent on organizational, operational and functional aspects.

This period, which lasted more than thirty years, was daninated by a high
degree of idealistic enthusiasm of the Youth Affairs officers. This revealed

itself in their energetic striving for a mcre personal directed approach of

the police task and in a continual devotion to a full recognition of the

Youth Affairs institute. The accentuation of behavioural aspects in police

work, by paying attention to the causes and backgrounds of juvenile behavi-

our as well as to assistance and relegation, can be considered as a concrete

attempt to increase the social involvement of the state police. It certainly
was a merit of the Youth Affairs officers that the preventive aspects of the
police work within the state police became more appreciated, which at the
saine time contributed in an important way to the idea that care for victims
as well as conflict handling c.q. mediation is now considered an essential
part of the police function.

It can be stated that the Youth Affairs officers and assistants within the

state police have played the role of pioneers. Fran the beginning they have
very much emphasized a functional expertise. The continuous attention they

asked for the relational aspects of the police work has for a long time fal-

sely given the police youth care within the state police a 'soft image'. It

was insufficiently recognized that the 'care' character of the police func-
tion does not only add an inportant dimension to the dcminant often repres-
sive duty interpretation, but also pres.Jmes a greater potential of knowled-

ge, mental attitude and proficiency of the police-functionaries.

B. Project 'Police youth care' within the state police of Breda

At the end of 1983 the government's permanent cammission for the Police

agreed with the plan of the Minister of Justice to change both the name and

the task of the sections Youth Affairs within the state police. This in ac-

cordance with the proposals laid dawn in the Report Test Districts (1980) .
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A characteristic change in the new task definition of the section Youth

Affairs and Assistance (YAA) moved the accent fran executing - to condition

creating tasks.    More than befare should the improvement   of the basis police
care with regard to minors by the (local) area groups be emphasized. The on

regional level active district sections (like the section YAA) would have to

focus themselves in particular on specialist pranotion of area group offi-
cials.

The project 'police youth care', which toak place within the state police of

Breda  fram  1984  up  to  and  including   1988,   can be regarded  as a concrete  ef-

fort to give form and content to the new assignment of the section YAA. This

project was aimed at prcmoting professionalism of the area group personel,
concerning a problem-oriented treatment of juvenile delinquency behaviour.
The    directing     idea    was,     that    the governmental intervention with respect    to

juvenile delinquents should be aimed, as much as possible, at the prevention

of recidivism (special prevention). Such a behaviour influencing effect may,

however, hardly be expected frcm the present (predaninantly penal treatment

of suspected minors. To achieve this a more emphatical use of behaviouristic

(juvenile criminological) views will have to be made in the administration

of juvenile criminal justice.

Bij means of the project 'police youth care' it has been tried to inte-

grate juridical (juvenile sanction law) and behaviouristic (juvenile crimi-

nology) aspects into a police knowledgeable approach of juvenile delinquency
behaviour.

In the theory and practice of juvenile criminal law two visions can be dis-

tinguished: the 'welfare perspective' and the 'legal perspective'. The wel-

fare perspective is based on the original aim of juvenile law (the protec-

tion of the child) and was strongly influenced by the so-called 'New Direc-

tion'. The penal approach, that a young culprit could be made, should no

longer primarily be assumed. Attention should be paid to the (supposed) be-

haviour influencing effect of the reaction by the authorities to the further

behaviour of the latter.

Gradually however a doubt arose about the prevailing idea of protection

in juvenile law. The classical aim lost ground and the strengthening of the

legal status of the minor was increasingly emphasized. This legal tendency

has also influenced juvenile criminal law. Since the seventies deep-going

reconsideration took place. It was argued, that a contemplated pedagogical

treatment of juvenile offenders could only be partly realised.
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Besides,   the  idea  of (re) education and/or acccmodation only camouflaged  the
real character of revenge of juvenile criminal law. The juvenile offender

could be better served with an optimal legal status during the lawsuit.

The struggle of trends has up to now continued to be undecided. Both

views are characterized by the misjudgeing of the intrinsic ambiguity of the
juvenile criminal law. In the present thinking about the theory and practice

of juvenile criminal law we can more or less speak of a stalemate position,

which has its arigin in stressing either the content (welfare perspective)
or the formal ( legal perspective) aspects.

A   way   out    frcm this deadlock could be found    in    the ' social integration   per-
spective'. This vision is based  on the supposition,  that juvenile criminal
law (as to form and content) can be an adequate mean to pranote the social

integration of a juvenile offender. This on condition, that juvenile crimi-

nal process is being put in a juvenile criminological framework.

On   the   one   hand   it was tried to find a connection  with   the ' social   con-
trol theory' of the American criminologist Hirschi  (1972), who knew to dis-
cern four coherent elements (attachment, cammitment, involvement, beliefs),
i.hich determine whether scmeone will behave according   to the rules.    In   the
Netherlands this concept was tested with a positive result ad has also been
the base of governmental policy with regard to controlling the less severe
forms of criminality, mostly committed by young people.

On the other hand, in view of the concrete character of police work,
the 'functional analysis' derived fram the behaviour therapy, offered prami-

sing possibilities to adequately handle juvenile criminal cases (specially

preventative). This resulted in an cptimalized police hearing  (as for form
and content) by which, with more knowledge of and a better opinion about the
behaviour of the offender, a functional settlement by the police could be
realized.

In order to shape these theoretical views in daily police practice within
the state police of Breda - under final responsability of the section Youth

Affairs and Assistance - the project 'police youth care' was realized.

By means of file research  as  well as (group) interviews  it was tried to
a=rertain, whether and to what extent, the aim of the project (the pramoting
professionalism by the section YAA of area group officials concerning a be-
haviour directed treatment of juvenile offenders) could be realized. Three

questions were paramount during this project evaluation:
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1.   In what way do the results of file research in 1985 and 1987 differ

between the project groups and the cc,rparison groups?

2.   To what extent do the results of file research in 1985 and 1987 diverge

between the project groups?

3.       How  do the directly involved persons   look  back at their project  expe-

riences and what factors have (in their opinion) had a pramoting or re-

tarding effect during the preparation and/or execution of the project?

For the reply to the first and the second question special use has been made

of the results of the file research, which took place in the project groups

(Goirle, Raamsdonk, Zevenbergen) as well as in the conparison groups (Gilze-

Rijen, Oudenbosch, RucFhen) in 1985 and 1987. As for the third question the

data were particularly used, which were recorded during the final interviews

with the participants and the group cammanders of the project groups as well

as with the members of the section Youth Affairs and Assistance.

With regard to the first evaluation question it appeared, that the re-

gistration level in 1985 in the project groups and the comparison groups was

rather equal. As for 1987 however, registration indications clearly showed a

difference. While    the ' total-indications'     of the catparison groups showed    a

small decline, the project groups indicated a remarkable rise of the regis-

tration level. This rise can be seen as the corsequence of the problem-aimed

approach of juvenile delinquency behaviour.

In order to rnake a differentiated cortparison possible between the pro-

ject groups mutually (question 2), the registration indications for 1985 and

1987 of the clusters 'social back-ground', 'reason' and 'remittal'  have been

figured out. The registration level at Goil:le was the lowest and at Raans-

donk the highest; It appeared, that the registration of the cluster 'social

background' had increased most in the three project groups; the number of

remittals at Goirle was connected with a lack of explicit arrangements with

the general social work authority.

Further, in the beginning of 1988, discussions took place with the partici-

pants and the graip ccmnanders of the project groups as well as with the

members of the section YAA. The interviews had a semi-structured character.

During the interviews special attention was paid to factors, which had had

positive or negative effects on the preparation and execution of the project

(third evaluation question). In these discussions the personel (often inci-
dental) events were not so nuch e hasized as the structural and cultural

elements.
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The participants held the view, rather unanimously, that 'the behaviour-
aimed treatment of juvenile delinquents' had influenced their actions, par-
ticularly in the hearing situation. The juvenile suspect (and his parents)
often reacted positively to the other treatment of the police, seeing the

police officer no longer as the proverbial bogey man. The conversation with
the offender passed more snoothly, the hearing official recieved more infor-
nation (which gave him a more camplete view of behaviour backgrounds) and
consequently could lead to a better basis for police settlenent of juvenile
criminal cases.

The participants experienced it as a handicap, that in the beginning

(spring 1986) they could harrily form a notion of the project. A change oc-
cured only during the introduction meetings (autum 1986) . At the beginning
of the project, all group members would have to be informed about aim and

content of the project and its consequences. The communication problems be-

tween personel of the area group could then be reduced and a general accep-

tance of the project be pramoted.

The appreciation of the refresher course diverged. This did not so much
refer to the kind of activities (training in hearing technics and functional
analysis), but especially to the way in which form and content was scmetimes

given to these. A plea was made for practice aimed refresher courses, which
would    have    to be adequately planned and given by professional lecturers.

Essential conditions for proper execution of the project are: a capable

internal co-or'dinator, regular work discussions, incorporation of the local
social service, support fran the section YAA.

The group cammanders of the participating area groups also acknowledged the

above mentioned aspects. In their opinion the project would be excellently

suited to be linked up with the actual policy opinions within the state po-
lice of the district Breda. The participants acted more client-directed,
prejudices made way for understanding and the involvement of the police in
the work environnent (like the general social work) increased.

The problems, which arose during the execution     of     the project, could
have been prevented by informing all members of the personel equally and

especially involve the older group members (group hierarchy) in the project,

to  prepare the grolip staff and give it the necessary support fran the
district staff,     and   by the formation   of a local steering group.
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Pramoting the project's character of professionalism had for the members of

the section Youth Affairs and Assistance the consequence, that they regular-

ly were confronted with situations, which were (relatively) unknown for them

and for which they sometimes felt to be insufficiently prepared. Their pro-

fessionalism in the field of Youth Affairs (often based on a work experience

of years) didn't prove to be sufficient in all phase= of the project. It be-

came evident, that for special aspects of change in the process a special

knowledge and capacities were required. In order to meet this objection in

the near future, the suggestion was made to enter into a co-production with

the section Training and Forming. Here the section Youth Affairs and Assis-

tance can contribute the 'material knowledge', whereas the section Training
and Forming can take care of the process expertise.

Moreover, scme setback was experierr 8 in an organizational respect. In

consequence of the loss of a co-operator, who had only been employed by the

section Youth Affairs and Assistance far a short time. the planned refresher

activities in an area group were delayed and forced to be reduced to a mini-

nlm. Although this delay was naturally not condusive to the motivation of

the participants, this nevertheless has in the end had no disadvantageous

consequences on the continuation of the project. It became clear how impor-

tant it is (during such a project) to be able to rely on the availability of

the district co-operators Youth Affairs and Assistance.

After various discussions of the evaluation report on strategic and opera-

tional policy level, the group commanders,      at a meeting     in the middle     of

1989, made the decision to include the project as a module 'police youth

care' in the training scheme 1989-1990 of the state police Breda. Further

implementation of the project can, as a collective responsability of both

the section Training and Forming and of the section Youth Affairs and Assis-

tanoe, be realized.

ccrK=llisicIES Xxoject)

The project results show that in the project groups in 1987 (project year)

there was not only talk of a higher registration level than in the check

groups,     but   also the police behaviour    of the participants irproved and their

job satisfaction clearly increased. EXpertise promotion of the personel in

an area group leads unmistakably to an increase of the quality of the police

care (second central question of the thesis).
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The participants of the project (as is pleaded by Goldstein) proved to be
increasingly able to analyse the juvenile delinquency-behaviour and subse-
quently to came to a functional (viz. a special preventative) reaction.

Expertise prarotion of area group functionaries is a prones:s of change which
postulates a great many qualities of the assistants of the section Youth Af-
fairs and Assistance. In spite of a considerable know-how with regard to the
treatment of juvenile cases (mostly acquired in a police experience of many
years), these assistants are still irsufficiently equipped optimally to go
through such a process of change without first bringing their own experience
on a higher level.

With regard to the new function definition of the section Youth Affairs and
Assistance the state police will have to give more substantial support in
the realisation of expertise pramotion activities, which result fram the
present function of the section. It is therefore regrettable that since the
abolition of the section Supervision Youth Affairs at the General Inspection
(1986) a national coordination of police Youth care within the state police
is out of question.

C. Final remarks

The term 'police youth care' includes a variety of police contacts with ju-
veniles.    This   cuiplex of police activities (police   care)    for the benefit   of
minors (youth care) has its legal basis in laws and regulations which charge
general functions to the police and give it authority (police law) as well
as legal rules especially given to juveniles (juvenile law).

Within the framework of the in chapter 2 outlined administrative care,
police youth care is active at the interaction of the savety concern (police
care /police  law)  and the welfare care (youth care/juvenile  law),  in which
police action with regard to juveniles (perhaps more so than in other parts
of the police function) can be considered as a care providing action of the
administration. This profile - also with regard to the broader aim of this
study - gives in the final conclusion cause to devote sane thoughts to the
present and future position of the police youth care in the Netherlands.
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Police youth care: a special farm of youth care

Police care for juveniles supplies (as part of the administrative care) of
course a part in the general as well as in the special youth care. This

doesn't alter the fact that (of old) its place in the whole of the special,

particularly judicial youth care has been emphasized. After all, within the

framework of this judicial youth protection, the authority has been given to

the government and its departments (such as the police) to intervene in the

interest of the juvenile. It is passible that in the end this could lead to

a procedure concerning youth protection, impsed by the judge.
It is to be expected however that as a consequence of changes in youth

care and juvenile law as well as by a increasing professionalization within

the police, a growing independence with regard to the police youth care will

make its appearance. This development (more than in the past) should lead to

it, that the police is going to perceive itself as a professional provider
of care within the whole framework of juvenile care and to a lesser degree

as an institution of judicial youth protection.

police yalth care: a special form of police care

In 1985 a job description for the police was farmulated with regard to the

police youth care by a study group of the Board Chiefs of Juvenile Police.

Starting-point was that juveniles, who like adults have a right to their own

identity, chances of development, responsability and a place in society, can

claim special police treatment. It was postulated that the aim of the police

youth care (on the basis of article 28 of the Police law) should consist of

giving an in™lse and supply a contribution to the optimal functioning of

juveniles, who for whatever reason came into contact with the police.

In the formulated conditions by the Board Chiefs Juvenile Police with regard

to police youth care too nllch emphasis is given to a specialised treatment

and solution of juvenile cases, which is usually only to be realised by the
sections Juvenile Police. Moreover insufficient consideration is given to

the limited capacity of these sections (see chapter 1) as well as to the ac-

tual police tendency to prcEnote as mich as possible despecialization (the
basic police care) and deconcentration (district tpam, area groups).
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After all, police contacts with minors often   have an incidental character
and are a matter of every day, hardly problematic forms of juvenile adoles-
cent behaviour. The treatment of these cases (conversation, warning, fine)

mostly takes place in the street, sametimes also at the police-office, by a

policeman on patrol who acts in the framework of basic police care. Only in
a number of cases it refers to situations in which one can speak of special
juvenile problems, far example running away, child abuse, disrupted family-
relations and juvenile delinquency-behaviour. The nature of this behaviour
can bring about that such juvenile cases are being delegated to or treated

in cooperation with juvenile police functionaries. Consequently, the nature

of the juvenile behaviour should be normative for the question which police

functionary (generalist or specialist) can actually be charged with police
youth care.

Tb achieve that the police treatment of minors can be as optimal as
possible, it will be necessary that not only during the (primary and futher)
training of police functionaries more attention should be paid to the cha-
racter and the content of the police youth care, but also that the sections

Juvenile Police should more emphatically than before be aimed at the pramo-

tion of the basic police care for juveniles (see: part III).

Police youth care: a look into the firtlire

For the image of the future it will apear, that two develofments will be of
guiding significance   for the police youth   care   in the Netherlands:
1.   New regulations on (inter)national level with regard to the legal posi-

tion and the criminal law treatment of juvenile delinquents.

2.   Transformation of local- and state police into regional police corps.

In 1985 and 1989 the General Assembly of the United Nations accepted two in-

ternational judicial documents, which can have a great influence on the po-

lice treatment of juvenile delinquency-behaviour:

a.   Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.

b.   Convention of the Rights of the Child.

These behaviour regulations, aimed at the well-being of the juvenile delin-

quent, seen to be at loggerheads with the bill Juvenile Criminal Iaw which
was    introduced   into the Parliament   in   September 1989. Hopefully the Dutch

legislator will adapt this bill to the Convention, so that in the treatment

of juvenile offenders the social integration is going to bean explicit aim.
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According to the coalition agreement which recently appeared (October 1989)

with regard to the reorganization of the police, it is the intention to dis-

continue the difference between the local en state police and to consign the
police care in the Netherlands to regionally working police corps.

The historic development of the police juvenile care within the state

police (see: part II) as well as the project-experiences in the state police

Breda (see: part III) show, that for a good police treatment of juveniles it

will also be very necessary - beside an adequate training of police functio-

naries - to pay much attention to creating such an organizational staff that

the police care far juveniles can be sufficiently guaranteed. However there

is a danger that much police attention will again focus predcminantly on the

organizational (and operational) aspects instead of the functional aspects
of the police work (see chapter 1: Goldstein). It should however be preven-

ted that in the re-organization of the state and local police in the future

the callen the interests and energy of police functionaries will not be too

one-sided. Because such a development would indeed inpe(ie the central theme

of this study: toward a problem-oriented police care for minors.



Bijlage 1: (kgaarksdirijving Sectie J€ugizaken en 111]pierlening

1.          De   voorbereiding    van   en   vormaevina   aan   het   Dolitiebeleid   met   be-
trekking tot de voorkaninct en bestriiding van ieuqdcriminaliteit

Ten behoeve van een goede beleidsvoering is het noodzakelijk dat
centraal gegevens worden verzameld en geanalyseerd. De analyse
dient zich te richten op zowel alle vormen van jeugdmisdadigheid
die zich in het district voordoen, als op ongunstige situaties en
ontwikkelingen op het gebied van de lokale jeugdopvang in het
algeneen.
Nadat het politieel beleid ter zake is vastgesteld, is deze sectie
primair belast met de vertaling daarvan richting de landgroepen en
centrale recherche-afdelingen.

2.       Het   verlenen van ondersteuning   bii   opsporingsonderzoeken  waarbil
minderiarigen betrokken ziin en het verlenen van hulp in individu-
ele qevallen van ieuqdmisdadigheid

Kertmerkend voor opsparingsonderzoeken met betrekking tot minderja-
rige daders zijn de elementen:
- positie minderjarige    in het st:raf(proces) recht   en de nauwe

verwevenheid met de civiele kinderrecht;
-    persoonlijkheid, ontwikkelingsfase en achtergronden van min-

derjarigen;
-    vinden van het juiste midden tussen het toepassen van het

strafrecht, het uitlokken van maatregelen en het verlenen van
hulp.

Deze elementen zijn niet los van elkaar te zien.
Indien op grond van de gefornileerde ondersteuningscriteria onder-
steuning nodig is, dan dient de kwalitatieve ondersteuning in het
onderzoek verleend te worden door dat onderdeel dat deze elementen
kent en ze in het belang van de minderjarige en gericht cp de be-
trokken minderjarige op de juiste wijze in relatie met elkaar kan
plaatsen. Door haar trede taak is de sectie Jeugcizaken hiervoor de
eerste aangewezene.
Niet van iedere politiefunctionaris mag worden verwacht dat hij de
juiste instelling, mentaliteit en sociale vorming voor deze taak
bezit of kan verwerven.

De aanpak van een opsporingsonderzoek waarin minderjarigen zijn
betrokken, veronderstelt mede een vorm van hulpverlening in te
houden. De toepassing van het kinderrecht vereist dat bij onder-
zoek de belangen van de minderjarige worden gediend. Er zal steeds
gekeken dienen te worden naar de achterliggende oorzaken van het
gedrag van de minderjarige die met de politie in aanraking kant.
Het is daaran wenselijk dat, door de landgroep een beroep kan
warden gedaan op onlersteuning vanuit deze sectie.
Deze ondersteuning kan zich uitstrekken tot participeren in de
leiding van zo'n onderzoek, danwel tot het verhoor van de ver-
dachte en getuige/slachtoffer. Hierbij kan tevens de noodzakelijke
hulpverlening in de vorm van nazorg plaatsvinden.
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3.   Het bevorden van een zodanige beroepshouding en vaardigheid dat de
politie iongeren die. am welke reden dan oak in contact met de
politie zi-in qekanen. op een iuiste wiize benadert

Zij verzorgt daartoe strekkende cpleidingen binnen het district en
houdt toezicht cp de wijze waarop qsporingsonderzoeken waarbij
minderjarigen zijn betrokken worden uitgevoerd.

4.         Het   verlenen van ondersteuning   bii OOSPOringsonderzoeken geridht
op zedendelicten en het verlenen van hulp aan slachtoffers van
zedendelicten

Bij de behandeling van zedendelicten dient te allen tijde een zeer
zargvuldige afweging van het belang van het slachtoffer en het be-
lang van een opsporingsonderzoek plaats te vinden. Aan de opvang
van slachtoffers zal de grootst mogelijke aandacht geschonken moe-
ten emr'den, waarbij met het oog op een betere opvang van slachtof-
fers en een betere afsteEning tussen opsporingsonderzoek en hull)-
verlening de totale behandeling van zedendelicten zoveel mogelijk
verricht dient te worden door dan en dezelfde functionaris die aan
relevante  bekwaamheidseisen voldoet. De gecompliceerdheid van
sexuele geweldsmisdrijven vezgt extra kennis, inzicht en vaardig-
heden.
Bij de eerste cpvang van het slachtoffer en de eerste maatregelen
heeft de landgroep als le lijnsvoarziening een belangrijke taak.
Indien    ( in uitzonderingsgevallen)    op   de   landgroep   onvoldoende   des-
kundigheid aanwezig is zal het districtanderdeel Jeugdzaken en
Hulpverlening  in alle  facetten van het politie-onderzoek een
ondersteunende en adviserende taak hebben.

5.   Het onderzoeken en adviseren/verwiizen in relationele situaties.
waarbil zowel minderiarige als meerderiarige het slachtoffer ziin,
dan wel dreigen te worden (sociale interventie)

De Rijkspolitie is werkzaam in kleine gemeenschappen, waar in veel

gevallen de gedigende hulpverleningsmogelijkheden ontbreken. Een
groot aantal hulpverleningsinstellingen is georganiseerd in regio-
naal, arrondissements-, provinciaal of landelijk verband.
In relaties, waarin iets mis dreigt te gaan of is gegaan, is de
politie vaak de eerste die hier'mee bemoeienis heeft en een bemid-
lendelde rol vervult. Om aan deze basistaak vanuit de eigen arga-
nisatie voldoende ondersteuning te kunnen geven zijn specialisten
op centraal niveau noodzakelijk.
Het betreft hier een taakgebied, dat zich niet beperkt tot het re-
gulerend optreden, alsmede het treffen van maatregelen en voorzie-
ningen met betrekking tot de minderjarigen, doch dat ook aan de
maatschappelijke begeleiding van meerderjarigen die in problemen
zijn geraakt of dreigen te geraken aandacht besteedt.
Onder maatschappelijke begeleiding wordt niet verstaan het zelf-
standig verrichten van maatschappelijk werk. Bedoeld worrit ervoor
zorg te dragen, dat mensen met maatschappelijke problemen, die op
de een of andere wijze met de politie in contact kcmen, op de
meest deskundige wijze worden verwezen naar instellingen die hulp
kunnen geven, daarbij tevens zorgdragende voor een goede introduc-
tie bij die instellingen.
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6.  Het part:iciperen in het tot stand komen van een ieucKiwelziinsbe-
leid zawel op lokaal. provinciaal als centraal (overheids)niveau

Hierbij is het van belang het politieel beleid af te stemmen op en
te integreren in het jeugdwelzijnsbeleid in het algemeen.
Bij de totstandkaning van dit beleid dat onder meer gericht zal
zijn op de voorkaming van misdadig optreden van jeugdigen en het
tegengaan van ongunstige ontwikkelingen in deze zin, zal ormisken-
baar de politie op grand van haar ervaringen een functie moeten
vervullen; hierbij is deskundigheid een vereiste.

7.   Het leqqen, voeden en onderhouden van contacten met andere Korps-
onderdelen. gemeenteliike politiekorpsen. iustitilile organen, be-
stuurliike autoriteiten.  hulnverlenende instellingen en andere
betrokken personen en instellingen die zich op eniqerlei wiize
beziqhouden met de ieuctd en ziin sociale angeving (qezin. tilurt,
school. vereniging etc.) in verband met hiervoor genoemde taken

8.        Het  signaleren van lacunes   in de noodzakeliike voorzienirnen zoals
hull)verlening. onderdak. wetqeving bestuurliik beleid. alsmede het
qeven van ter zake dienende adviezen

Zo zal deze sectie, vanuit haar signalerende taak, onder meer ad-
viezen kunnen geven bij de totstandkaming van het verbaliserings-
beleid en in de cplassing van de verwijzingsproblematiek. De
sectie kan in dit verband ook belast warden met begeleiding van de
bijscholing van rechercheurs en overige personeelsleden voor wat
betreft actuele of nieuwe onderwerpen. Tenslotte    kan deze sectie
worden betrokken bij de externe voorlichting over de uitvoering
van de politietaak voor wat betreft de bestrijding van de jeugd-
criminaliteit, alsmede over de aartwezige opvang- en verwijzingsmo-
gelijkheden bij problemen met jeugdigen.



Bijlage 2: Kaart van het  ™«ingsgebied van de rijkspolitie Breda
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Bijlage   3:      Crganisatieschema  van  de   lardgroepen   in het distrikt Breda
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Bij]age 4:  Registratiefarmllier voar het projekt 'politiele jalgdzarg'

PP BREDA: ELPEPIMENT POLITIELE JEUGDZORG XODE

M landgroep 111  1
U   nummer

T   datur:                                                                                            2

A   rapporteur 3

T   melding                                                                                          4

I   melder                                                                                            5

F   afdoening                                                                                        6

o geslacht longen / meisle                                                            7

A leeftijd jonger dan 12 jaar 12-13-14-15-16-17 laar                                      8

D etniciteit autochtoon allochtoon                                                  9

F woonplaats binnen qroepsgebied buiten groep/gebied                                        10

R   bekend bil probleem gedrag delikt-gedrag                                              11

politie ivm

I. thuis volle lig gezin gebroken gezin
E

12

E situatie woont bij ouders woont elders

F
school BO - SO - LBO - MAVO - MBO - HAVO - VWO - HBO                                     13

S

I   situatie     spilbelt (soms) gedoubleerd                                                 14

T
H werk is werkzaam ali:

A
15

T situatie is werkloos arbeidsongeschikt heeft Ultkering

E : vrile tild                                        
                                               16

Slt,latle
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D verm.gens agressief zeden overig 17E delikt dellkt delikt delikt
L

I alleen meerdere eenmaal meermalen                                    18K dader daders gepleegd gepleegdT
dader geeft ali reden voor het delikt-gedrag: dader geeft geenG                                                              reden voor het

E dellkt-gedraq 19D
R

A

G

funktionele verklaring gedrag funktionele reaktie op gedrag 20 21

A

N
A

L

Y

S
E

P O L I T I Z L E A F D O E N I N G V A N D E L I K T-G E D R A G

ten aanzien van milieu-rapport politie-ultbrander (sepot)

strafbaar feit verkort P-V p oces-verb//1
22

ten aanzien van gesprek met de verwezen naar:                                            23
jeugdige dader ouders/verzorgers

ten aanzien van sehade hersteld schade (gedeeltelilk) vergoed
24

het slachtoffer schadereqeling civiele partij laten stellen
getroffen



Bijlage 5: Acifikatielijst van de geregistreerde variabelen

MJIJA'lle

1. LANDGROEP :    1 = Goirle 4 = Gilze-Rijen
2=Raansdonk 5=Rucphen
3 = Zevenbergen 6 = Oudenbosch

DADER

7. GESLACHT :    1 = jongen 2 = meisje 99 = niet vermeld

8. LEEFrLJD :    2 = 12 jaar
3 = 13 jaar
4 = 14 jaar
5 = 15 jaar
6 = 16 jaar
7 = 17 jaar
99 = niet vermeld

11.       BEKEND AAN :    1 = wegens (eerder) probleem-gedrag
DE POLITIE 2 = wegens (eerder) delikt-gedrag

3 = kambinatie sub 1 en 2
99 = niet vermeld

MIIZEIJ

12.  THUISSITUATIE : 1 = volledig gezin       (V)
2 = geleroken gezin        (G)
3 = woont bij ouders     (0)
4 = woont elders           (E)
5 = VO 7=GO
6 = VE 8 = GE

99 = niet vermeld

13.     SCHOOLTYPE : 1 = basisonderwijs (BO)

2 = speciaal onderwijs (SO)
3 = lager beroepsonderwijs    (IBO)
4 = kort midd. beroepsond. (KMBO)
5   = middelbaar beroepsond. (MBO)
6 =MAVO
7 =HAVO/VWO
99 = niet vermeld
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14.     SCHOOLGEDRAG : 1 = spijbelen
2 = doubleren
3 = veranderen van school

99 = niet vermeld

15.      WERKSIT'LM'IE : 1 = heeft werk
2 = heeft geen werk

99 = niet vermeld

16. VRIJE TIJD :     1 = hobbies/sport
2 = vrienden
3 = cafe/disko
4 = film/toneel/concert
5 = bijbaantje
8 = kambinatie 1-5
99 = niet vermeld

DELQIRT
---

17. TYPE DELIKT : 1 = vermogensdelikt
2 = agressief delikt
3 = zedendelikt

4 = overig delikt
99 = niet vermeld

18. DADERSCHAP :    1 = alleen-dader (AD)
2 = meerdere daders (MD)
3 = eermaal gepleegd (EG)
4 = meermalen gepleegd (MG)

5 = AD / EG
6 = AD / MG
7=MD / EG
8=MD/MG

99 = niet vermeld

19.        REI)EN    DEr.Tier : 1 = vermeld
2 = niet vermeld

PauiIYSE

20. FUNKT. ANALYSE : 1 = vermeld
2 = niet vermeld

21. FUNET. REAKTTE : 1 = vermeld
2 = niet vermeld



259

AFDOENING

22.  BESLISSING : 1 = politiesepot (uitbrander)
2 = (verkort) proces-verbaal
3 = milieurapport
4= kambinatie 1-3
99 = niet vermeld

23.  VERWIJZING : 1 = gesprek met ouders/verzorgers
2 = verwezen naar huisarts
3 = verwezen naar algemeen maatschappelijk werk
4 = verwezen riaar raad voor de kinderbescherming
5 = verwezen naar RIAGG/psycholoog
6 = vroeghulp
7 = dader wijst hulpverlening af

99 = niet vermeld

24. SCHADEVERGOE : 1 = schade vergoed
DING 2 = schade niet vergoed

3 = niet van toepassing
99 = niet vermeld
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