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Inleiding 

Per 1 januari 1974 werden twee artlkelen aan het Wetboek van Strafvordering 
toegevoegd. Het eerste artikel bepaalt dat de secretarls van de Reclasserings· 
raad onverwijld van ieder bevel tot inverzekeringstelling in kennls wordt 
gesteld (art. 59.5) en het tweede dat, indien naar aanlelding van deze medede
ling een rapport is opgesteld, de Omcier van Justitie van dit rapport kennia 
neemt alvorens een vordering tot bewaring te doen (art. 62.4). Deze wetswijzi· 
ging legde de wettelijke basis voo'r een reeds bestaande ontwikkeling die erop 
gericht was het contact van de verdachte met de reclassering te verleggen 
naar een vroeger stadium In de procesgang dan voorheen gebruikelijlc was. 
Het hulpaanbod van de reclasserlng aan de inverzekering· of bewaringgestel· 
de verdachten alsmede de,activlteiten die uit dit hulpaanbod voortvloeien, 
werd meer en meer aangeduid met de term 'vroeghulp'. 

Twee jaar geleden werd door de Directie TBR en Reclassering van het Mi· 
nisterie van Justitie aan het Wetenschappelijk Onderzoek· en Documentatie
centrum, van hetzelfde ministerie, de opdracht verstrekt tot het doen van een 
onderzoek naar het functioneren van de vroeghulp. De aanleiding tot deze op· 
dracht was dat bij genoemde directie, mede op basis van de resultaten van 
een Inventariserend onderzoek 1), de indruk bestond dat de vroeghulp zich in 
den lande verschillend ontwikkelde. Vooral van b31ang was de vraag hoe deze 
ontwikkelingen beoordeeld moesten worden en in welke richting het beleid 
t.a.v. de vroeghulp zlch zou moeten bewegen. 

Besloten werd om het onderzoek in drle delen te laten geschieden (zle voor 
de opzet en uitvoering hoofdstuk 3). 

In dlt rappoit zal verslag worden gedaan van het eerste deelonderzoek, dat 
zich richtte op de organisatie van dG vroeghulp in den lande (hoofdstuk 4 en 
verder). Vooratgaand hieraan zal eerst nog worden ingegaan op de achtergron· 
den van de vroeghulp (hoofdstuk 2). 

1) Vers/8g Invent8rlserend onderzoek onder secret8rlssen van de Reclasserlngsr8den betrettende 
artlkelen 59.5 Gn 62.4 W.v.Sv., StafbUreau WetenschappellJke Adviezen van de Directle TBR en Rs

, classerlng, okto,ber1975. 
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Achtergronden van de vroeghulp 

Voor een beeld van de vroeghulp is kennis van de voorgeschiedenis ervan on
ontbeerlijk. Deze beglnt eigenlijk bij het wetsontwerp tot wijzl,gingen van eni
ge bepalingen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvorde
ring (W.v.Sv.).ln juni 1973 werd dit wetsontwerp behandeld, dat bedoeld was 
om de positie van de verdachte te verbeteren en de voorlopige hechtenis in 
duur en frequentie te beperken. In dit kader stelde het Kamerlid Roethof twee 
amendementen voar, hetgeen resulteerde In de In hoofdstuk 1 genoemde wets
wijzlgingen. 

De bedoeling van Roethof was duidelijk. De reclassering zou in een zeer 
vroeg stadium informatie kunnen verzamelen om een tweetal rapporten uit te 
brengen: het vroeghulprapport, dat bestemd is voor de Officier van Justltie om 
een meer gefundeerde beslissing te nemen die voigt op de inverzekeringstel
ling, en het voorlichtingsrapport ten behoeve van de berechting. Het is zeer be
langrijk, zo redeneerde het Kamerlid, det de reclassering tijdig kan beginnen 
met het schrijVen van het voorlichtingsrapport, daar in vele gevallen de hech
tenis uit kan lopen, doordat het rapport van de reclassering nog niet binnen 
is. 1) , 

Ondanks de ernstige bezwar'en van de Minister tegen de amendementen -
hij redeneerde dat oj). deze.wijze reclasseringsbijstand opgedrongen zou wor
den, terwijl sommige verdachten deze niet zouden wensen - nam de Kamer 
deze amendementen aan. 

Genoemde wetswijzigingen zijn wei eens van reclasseringswege getypeerd 
als 'een godsgeschenk'.2) De. wetsartikelen legden namelijk de juridische ba
sis voor een reeds op ganggekomen ontwikkeling die erop gericht was het 
contact van de verdachte met de reclassering te verleggen naar een vroeger 
stadium in de procesgang dan voorheen gebruikelijk was. Wat was de achter
grond van deze ontwikkeling? 

Door de reclassering is in de laatste jaren veer de bovengenoemde wetswij
ziging herhaaldelijk de klacht geuit, dat ze te laat ingeschakeld werd bij het 
contact tussen Justitie en de justitiabele en dat ze te zeer van anderen, met 
name het Openbaar Ministerie afhankelijk was voor de seleetie van de clien
ten. In het algemeen kwam de i'eclassering pas geruime tijd na het opmaken 
van het proces-verbaal in conta{)t met de verdachte, namelijk als de Officier 
van Justitie of de Rechter-Commissaris het nodig yond om een voorlichtings
rapport over hem te ontvangen. Wei kon de reclassering op eigen initiatief er
toe besluiten een voorlichtingsrapport samen te stell en, maar hiervan werd 
spaarzaam gebruik gemaakt, o.a. doordat zij niet de mogelijkheid had om 
systematisch en t.a.v. elke verdachte te bezien of de noodzaak of wenselijk
heid van een voorlichtingsrapport of een hulpaanbod aanwezig was. Indien de 
reclassering in staat zou zijn in een vroeg stadium van de procesgang in con
tact te treaen met de verdachte, zou dat kunnen leiden tot een verruiming van 
de selectie van clienten. Het zou immers heel goed mogelijk zijn, dat de nood
zaak tot het uitbrengen van een voorlichtingsrapport of het op gang brengen 

1) Handelingen van de Tweede Kamer, Herzlenlng bepalingen W.v.Sv. betreffende taevaeglng van 
een raadsrnan, enz., 44ste Urn 47ste vergaderlng; zlltlng 1972-1973, biz. 1710-1823. 
2) Reclasserlngsraad Breda, Verslag over de laren 1971·1975, biz. 17. 
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van een hulpverlenlngsproces In meer of andere gevallen aanwezlg Is dan 
door het Openbaar Mlnlsterle wordt onderkend. 3) 

Voorts kleefden een aantal nadelen aan de omstandlgheld dat de reclasse
ring In het algemeen haar cllenten pas ontmoette, wanneer de vervolglng al in 
een vergevorderd stadium verkeerde. 

Ten eerste betekende de late Inschakellng van de reclasserlng dat vele be
langrljke beslisslngen al lang genomen waren door de Offlcler van Justitie. 
Beslisslngen die de toekomst van de verdachten In hoge mate bepaalden en 
wellicht anders hadden kunnen uitvallen wanneer de Offlcler yah Justltle en 
de Rechter-Commlssarls op de hoogte waren geweest van de psychlsche 
gesteldheld en soclale sltuatie van de verdachte, alsmede van eventuele, op 
de client toegesneden alternatieven voor de vervolging c.q. de voorloplge 
hechtenls. ' 

Ten tweede zou de clleht de maatschappelilk werker veel harder nodlg heb
ben op het politiebureau en bll de voorgeleldlng v~~r de Rechter-Commlssaris 
dan op een later tijdstip. Nlet allaen omdat de reclassarlngsmaatschappelijk 
werker door zljn actlvltelten verdere beslisslngen van de Offlcler van Justitie 
en de Rechter-Commlssaris kan bernvloeden, maar vooral omdat de client In 
de eerste fase van de vervolglng mede als gevolg van die "~rvolglng, acute pro
blemen zou hebben en het meest kwetsbaar Is. Daardoor zou hlj een grote be
hoefte aan hulp hebben. 

Het derde punt hangt nauw samen met het voorafgaande. Doordat de client 
de maatschappelilk werker pas ontmoette wanneer de procesgang al In een 
vergevorderd stadium was en de Officier van Justitie eventueel een opdracht 
tot voorlichting had doen ultgaan, zou de client de reclassering zlen als een 
verlengstuk van Justltle. Daardoor zou de client de maatschappelijk werker 
met wantrOlJWen tegemoet treden. Dit zoU de opbouw van een hulpverlenings
relatie (met name met het oog op de begeleiding na de detentie), bemoeililken. 
Daarnaast zouden eventuele problemen die mogelijk met de delictsituatie in 
verband staan, In een later stadium moe/lijker te behandelen zijn. 

Bij de reclassering bestond derhalve allanger de behoefte het contact met 
d.~ verdachte te verleggen naar een zo vroeg mogelijk stadium. In deze richting 
zljn, voordat de vroeghulp formeel een felt werd, verschillende experimenten 
uitgevoerd. De meeste gingen echter niet verder dan pogingen om tijdens de 
bewaringsfase contact te leggen met de verdachte en het Openbaar Ministe
rie, of de verdachte op de hoogte te stell en van de mogelijkheld van reclasse
ringscontact wanneer hll, In afwachting van de berechting in vrijheld was 
gesteld. In enkele gevallen echter werden ook al op het politiebureau contac
ten met de verdachte gelegd. 4) 

Door de wetswijzlgingen werden deze pogingen als het ware geformali
seerd. Ult het voorgaande kan worden afgeleid dat het doel van de vroeghulp 
drieled,lg Is" te weten: 
1 voorllchl:ing te geven aan de justitiele autoriteiten, teneinde een bijdrage te 
leveren aatl het justitiele beslissingsproces; . 
2 de inverzekeringgestelde bij te staan Inzake acute problemen' . , 
3 Indlen wenselijk, een start te maken met een hulpverleningsproces. 

3) Scholten, Th. W., Het selecteren van potent/ele reclassenten: een experiment. In: Nederlands 
tljdschrlft vaar crlrnlnalagle, 14e jaargang, aktaber 1972, biz. 20()'210. 
4) Zle hle(Voar bv.: 
- A. van der Feen, Breda laat het er nlet bil zltten, Praces, no. 6, Jun11972, biz. 125-128 
- P. Verberne, Het experIment 'rec/asserlngsconsulentschap Amsterdam' Praces no 6 junl1972 
biz. 128-132. ' ,. , , 
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Het onderzoek 'functioneren van 
de vroeghulp' 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3.1 

Aanleiding tot het onderzoek I I \ 
De artlkelen 59.5 en 62.4 W.v.Sv. (verder aangeduld als de vroeghulpart (d ent 
zijn vrlJ 'Iotseling in de wet opgenomen. De Directie TBR en ~ecl~sser ng en 
de partlculiere reclasseringsinstelllngen waren dan ook e~gs~~:rl~~r~:~ 
door deze gebeurtenis. De amendementen waren immers zon er d t 
de beleldsafdelingen van genoemde Instanties ingedien.d, m~t het g~vOl9 a 
een van te voren vastgesteld kader waarblnnen de ontwlkkelm~ van ~ vroeg· 
hulp zou kunnen plaatsvinden, ontbrak. Dit had tot gevolg dat die ontw~kel~g 
tamelijk ongecoOrdineerd is verlopen. Om voor de toekomst wei een e~~1a~: 
Irk kader te kunnen aangeven, is het van belan~ te weten ho: de vroe~~, '/ 
t/kelen In de verschillende arrondlssementen zlJn ultgewerkt,. o.f zlj i~;;~ ;;: ~~ 
geleid hebben tot een grotere mate van vroeghulp en of de~Uldlge pr""~.'h J. 
draagt tot de realisering van de doelstellingen zoals deze hler~oven on. ~c ~e 
ven werden Op basis van een 'evaluatie van het huidig functloneren van e 
vroeghulp ;ouden eventuele knelpunten opgespoo~d ku~nen worden en zou 
een bijdrage aan de beleidsvormlng inzake de ontwlkkelmg van de vroeghulp 

verwacht mogen worden. . R I 
Uit de benaming van het onderzoek blijkt, dat de Directle TBR e~ .ec a~se. 

. het WODe een zeer ruime opdracht heeft verstrekt. De Ultemdelljke 
~~~~:t~lIing en opZ\'l~ van het onderzoek zijn zoekenderwijs en In overleg met 
de genoemde Dlrectie en de VVRI tot stand gekomen. 

Vooronderzoek • . d k r f· 
Aan het ontwerpen van het onderzoeksvoorste, IS een vooron erzoe voo a 
gegaan De onderzoeker heeft gedurende enige tijd de literatuur op het onder· 
havige gebied bestudeerd, gesprekken gevoerd met betrokkenen op het depar· 
tement en binnen de reclassering en tevens gedurende r, 1 .maand ob~erva· 
ties verricht in het arrondissement A!l<maar. In twee reclassenngsteams m dat 
arrondissement was hij zoveel mogelijk aanwezig, voerde.gesprekken met de 
secretaris van de Reclasseringsraad, met vertegenwoordl.g.ers va~ het Open· 
baar Ministerie met de Rechter·Commissaris en enige politlefunctlOnarissen. 
Daarnaast inte~iewde hij enige Inverzekeringgestelde verdachten op het po Ii· 

tiebureau. I . . til' gen 
Dit vooronderzoek, alsmede het overleg met .de rec assenngsms e m 

en de Directie TBR en Reclassering, mondde Ult in een onderzoeksvoorstel 
waarvan de kernpunten hieronder worden weergegeven. 

Onder.!oeksvoorstel 
In het onderzoeksvoorstel werd o.m. de probleemstelling ultgewerkt (3.3.1) en 
werd beschreven in welke fasen het onderzoek verricht zou worden (3.3.2). 

Probleemstelling lit . een 
De algemene vraag: hoe functloneert de vroeghulp?, kan men sp sen m 

aantal deelvragen. .'? 
1 Hoe is de vroeghulp in de diverse arrondlssementen ultgewerkt. 
De indruk be staat dat de vroeghulp zlch in den lande verschillend ontwlkkeld 
heeft. Daar het van belang is eerst een beeld te verkrijgen van het feltelijk 

.' . - ,: 

I) 

I, 
'I 

/ 

functioneren van de v!oeghulp alvorens tot meer kwalitatieve aspecten over te 
gaan, wordt nagegaan hoeveel inverzekeringgestelden door de reclassering 
worden bezocht, hoeveel vroeghulprapporten er worden uitgebracht en hoe 
een en ander geregistreerd wordt. Tevens wordt de aandacht gericht op de reo 
gellngen die tussen en binnen verschillende instanties (reclasseringsinstellin' 
gen, politie, reclasseringsraad) in het leven geroepen zijn om de vroeghulp 
vorm te geven. ' 

2 Welke factoren spe/en een ro/ bij het verschillend functioneren van de 
vroeghu/p in de arrondissementen? 
Zoals reeds werd vermeld, wiJzen de eerste indrukken op basis van enige voor· 
lopige verkenningen erop dat de vroeghulp In de verschillende arrondissemen· 
ten een verschillende vorm heeft gekregen en dat variaties in het kwantitatief 
functioneren zich voordoen. Dit komt tot uiting in verschillen in percentage be· 
zochte inverzekeringgestelden en uitgebrachte rapporten. 

Waar hangen deze verschillen mee samen? Het antwoord op deze vraag 
kan mede aangeven op welke knelpunten en belemmeringen het beleid zich 
moet rlchten, wanneer men van mening is dat de ontwikkeling van de vroeg· 
hulp (tver het gehele land meer gestimuleerd moet worden. Verwacht mag wor· 
den dat de verschillen in vorm tussen de diverse arrondissementen onder 
meer bepaald zullen worden door factoren van praktische aard (bv. man kracht, 
tljd, toegang tot politiebureau), factoren van relationele aard (bv. onderlinge 
verstandhouding tussen diverse betrokkenen) en de taakopvattingen van de 
betrokkenen over hun eigen en andermans taken. Nagegaan 2al worden in 
hoeverre deze factoren inderdaad een rol spelen bij het verschillend functione· 
ren van de vroeghulp in den lande. 

3 Worden de doelstellingen van de vroeghu/p gerealiseerd? Hierboven 
(hoofdstuk 2) werd reeds ai:mgegeven welke drie doelstellingen aan de vroeg· 
hulp worden toegekend, te weten 1. spoedige voorlichting aan de justitiele 
functionarissen; 2. steun inzake l;lcute problemen en 3. start hulpverle· 
ningsproces. 

Nagegaan zal worden in hoeverre de vroeghulp deze doelstellingen inder· 
daad realiseert en hoe een en ander door de bE!trokkenen (inverzekeringgestel· 
den, reclasseringsmaatschappelijk werkers, politie en justitiele functionaris· 
sen) wordt gewaardeerd. 

4 Welke wensen zijn er t.a. v. het functioneren van de vroeghu/p? Wanneer de 
voorgaande vragen (samengevat: hoe functioneert de vroeghulp in kwantita· 
tief en kwalitatief opzicht?) beantwoord kUflnen worden, dringen twee vragen 
zich op, namelijk welke behoeften en wensen bestaan er bij diegenen die zeer 
direct bij de vroeghulp betrokken zijn (te weten: de client, de reclasse· 
ringsmaatschappelijk werker, de politte en de justitia Ie autoriteiten) en welke 
van deze wensen kunnen op dit moment al dan niet gehonoreerd worden? In· 
formatle hierover kan het beleid helpen om tot een zo goed mogelijke afstem· 
ming op de praktijk te komen. 

3.3.2 De fasen van het hoofdonderzoek 
Teneinde bovengenoemde vragen te beantwoorden is besloten het onderzoek 
gefaseerd op te zetten. 

Fase I: 
In een enquete, onder de secretarissen van de reclasseringsraden, waarvan in 
dit rapport verslag wordt gedaan, is de eerste deelvraag, hoe de vroeg!:lUlp in 
de versc!::lil/ende arrondlssementen organlsatorisch Is uitgewerkt, aan de orde 
gesteld. Voorts is ook in deze eerste fase ingegaan op enkele aspecten van de 
tweede deelvraag (welke factoren spelen een rol bij het verschillend functions
ren van de vroeghulp in de arrondlssementen?) zoals toegang tot de politiebu· 
reaus en enkelg indlcaties voor de werkbelasting. 
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Fase II: 
In een landelljke steekproef van reclasseringsteams zullen d.m:v. een enquete 
enige aanvullende vragen over de organisatie van de vroeghulp (deelvraag 
Mn) gesteld worden. Voorts zal ingegaan worden op factoren die een rol kun
nen spelen bij het verschillend fUnctioneren van de vroeghulp (deelvraag 
twee). Ook zullen de leden van het Openbaar Ministerie en de Rechters
Commissarissen geenqu.eteerd worden. Daarbij 7.al vooral aandacht besteed 
worden aan de vroeghulprapportage. Waar mogelijk zullen ook de polltiefunc
tionarissen in het onderzoek betrokken worden. 

Fase 11/: I', '. In deze fase zullen de deelvragen drie en vier bestudeerd worden. Het ligt daar-
bij in de bedoeling aan de hand van concrete gevallen na te gaan wat de resul-
taten zijn van de vroeghulpcontacten. Daarbij kan aandacht worden besteed 
aan de wensen en behoeften van de inverzekeringgestelden, de meningen van ,!l 
de maatschappelijk werkers over het vroeghulpcontact, de ondernom~~ ~c- I! 
ties en de waardering van het vroeghulpcontact. Voorts kan een vergellJklng 
worden gemaakt tusen de hulpverleningsprocessen die voortvloeien uit een 
vroeghulpcontact en de hulpverleningsprocessen die pas van start gaan na 
een verzoek tot voorlichtingsrapportage. Teneinde de derde fase van het on
derzoek zoveel mogelijk te laten aansluiten op actuele vraagstellingen, zal de 
definitieve opzet daarvan later worden vastgesteld. 

Siotopmerkingen 
Het hierboven beknopt beschreven onderzoeksvoorstel werd aangeboden aan 
de Directie TBR en Reclassering en de Vereniging van Reclasseringsinstellln-
gen. Beide instanties stemden in met het onderzoeksplan.1) Daarna werd in 
gezamenlijk overleg een werkgroep ter begeleiding van het onderzoek gefor
meerd (zie bijlage 1 voor leden van de werkgroep). De resultaten van de ver
schillende deelonderzoeken zullen in interimrapporten gepubliceerd worden. 

1) Na,3st het hlerboven beschreven landellik onderzoek, wordt op plaatselijk nlveau door het WODC 
op verzutiK van de begeleldlngscommlssle van het vroeghulpteam te 's,Gravenhage een onderzoek 
verrlcht naar het functloneren van dlt vroeghulpteam. Ook In de arrondlssementen Breda (Katholleke 
Hogeschool Tllburg) en Amsterdam (VriJe Universltelt) wordt de vroeghulp wetenschappellJk ge~va· 
lueerd. 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Het eerste deelonderzoek~ 
De organisatie van de vroeghulp 

Inleiding 
Verwacht werd dat de organlsatle van de vroeghulp In den lande op efflclente 
wijze onderzocht kon worden door gegevens te verzamelen via de secretaris
sen van de Reclasseringsraden. 

De Raad Is voornamelijk een overlegorgaan, bedoeld om de ontwikkeling 
van het reclasseringswerk te coordineren en ie stimuleren. 

Het bureau van de Raad, aan het hoofd waarvan de secretarls staat, is te
vens het adrnlnlstratieve knooppunt waarlangs de verschillende door de re
classerlng te verrichten rapportages worden aangevraagd en ultgebracht. 
Voorts heeft de Staatssecretarls van Justitle de Reclasserlngsraden aange
wezen om als bemlddeilende en coprdinerende organen voor de vroeghulpacti
vlteiten op te treden. 1) Het moge duidelijk zijn dat de secretaris ult hoofde van 
zljn functie goed op de hoogte is van het reclasseringswerk In zijn arrondisse
ment en dus ook van de vroeghulp. 

De onderzoeksinstrumenten 
Het materlaal over de organlsatle van de vroegl:1Ulp Is grotendeels verzameld 
d.m.v. een gestandaardiseerde vragenlijst die door de secretarlssen werd In
gevuld. Voor een dergelljk Instrument is gekozen om te garanderen dat de in 
de vragenlijst opgenomen onderwerpen bij elke secretarls op dezelfde wijze 
aan de orde konden worden gesteld. Deze werkwijze komt de vergelijkbaar
heid van de te verzamelen gegevens ten goede. 

Gezlen de ingewlkkeldheid en de dlfferentiaUe van de vroeghulporganlsatie 
werd besloten een Interview te laten plaatsvinden met elke secretaris n.a.v. de 
ingevulde vragenlljst. \ 

Tenslotte werd gebrulk gemaakt van cljfermatlge gegevens, ter beschlk-
king gesteld door het Strafbureau Wetenschappelljke Adviezen van de Dirac- ! 
tie TBR en Reclasserlng en door een funct/onaris van de Vereniging van Re
classerings Instellingen. 

Inhoud van de vragenlijst 
De inhoud van de vragenlijst is in nauw overleg met de werkgroep samen
gesteld. Op grond van de verwachtlng dat de organisatie van de vroeghulp In 
bijna elk arrondissement verschillend zou zljn, Is veel aandacht besteed aan 
de inhoud en structuur van de vragenlijst, opdat elk 'vroeghulpsysteem' goed 
tot uiting kon komen. 

Beknopt weergegeven werden de volgende onderwerpen in de enquete op
genomen: 2) 

1 Ontwikkellng van de vroeghulp v66r en na het van kracht worden van de 
wetsWijziging {1 januari 1974}. 
2 Te verwachten wijzlgingen in de vroeghulp.organisatie. 
3 De organisatie van de vroeghulp op 1 junl1977 t.a.v. 

1) CIr.;:;ulalre van ds Staatssecretarls van Justltle, kenmerk TBR en Reclasserlng, nr. 425 C 274 
17 oktober 1974. ' 
2)BIJlage 12 geeft de Inhoud weer van de vragenllJst. 
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a de procedure van het hulpaanbod; 
b de wijze waarop de berichtgeving vim een inverzekeringstelling aan de Re
classeringsraad plaatsvindt en de tijdsduur die verloopt tussen het p!.aatsvin· 
den van een inverzekeringstelling en de genoemde berichtgeving (verder te 
iioemen de snelheid van de melding); 
c de criteria voor verdeling van de bij de Raad ontvangen meldingen over de 
reclasseringsinstellingen; 
d de participatie van de reclasseringsinstellingen. 
4 Cijfermatige g6gevens over: 
a het aantal bij de Reclasseringsraad ontvangen meldingen tot inverzeke
ringstelling van meer· en minderjarigen; 
b het aantal op het politiebureau door de reclassering bezochte inverzeke· 
ringgesteldel1 (meer· en minderjarigen); 
c de uitgebrachte vroeghulprapportage (mondeling en/of schriftelijk); 
5 Registratie. 

Beantwoording van de vragenlijst en het interview 
De vragenlijst werd eind juni 1977 verstuurd aan de secretarissen, met het ver· 
zoek deze v66r eind juli 1977 terug te zenden. Geconstateerd werd dat in een 
behoorlijk aantal van de teruggezonden vragenlijsten de cijfermatige gege
vens ontbraken, een en ander als gevolg van de wijze waarop de registratie 
van deze gegevens plaatsvindt (zie hiervoor bijlage 5). Vanwege het belang van 
dergelijke gegevens heeft de onderzoeker er echter op aangedrongen de cij· 
fers alsnog te verzamelen. 

Dit is in een aantal gevallen gelukt. Een en ander leidde er wei toe, dat het 
te analyserqn materiaal pas eind december volledig was. Dit had een vertra· 
ging van de presentatie van de resultaten tot gevolg, waardoor de gegevens 
op het moment van publikatie enigszins verouderd zijn. Daarom zijn begin 
1978 aile Reclasseringsraden telefonisch ben~cterd met de vraag of rond juni 
1977 belangrijke wijzigingen in de vroeghulporganisatie zijn opgetreden. Deze 
wijziglngen zullen apart In bijlage 11 vermeld worden. 

Sij ongeveer een derde van de interviews waren ook de aan de Reclas$e· ,.i~ 
ringsraad verbonden rijksreclasseringsambtenaren aanwezig. jl~n deze r~ 
gesprekken namen soms ook vertegenwoordigers van het particulier initiatief 
dee I. 

Verdere inhoud van het rapport 
Hierna zullen de resultaten van het eerste deelonderzoek gepresenteerd wor· 
den. In hoofdstuk 5 zullen de organisatievormen van de vroeghulp beschreven 
worden. In hoofdstuk 6 zullen vervolgens kwantitatieve gegevens gerappor· 
teerd worden. Daarna zullen in hoofdstuk 7 de verschillende organisaties in 
verband gebracht worden met de cijfermatige gegevens. In hoofdstuk 8 zal 
voorts aandacht worden besteed aan het hulpaanbod bij de voorgele'iding. In 
hoofdstuk 9 zal worden ingegaan op het onderwerp: de politie en de recla-sse
ring in de vroeghulpfase. Het laatste hoofdstuk bevat een s,amenvatting en 
een slotbeschouwing. Tenslotte moet vermeld worden dat voor zover mogelijk 
in dit rapport getracht zal worden aileen algemene lijnen aan te geven. Gede
tailleerde informatie per arrondissement zal te vinden zijn in bijla.ge 11. Ook 
op de onderwerpen participatie van reclasseri.ngsinstellingen aan de vroeg· 
hulp, vroeghulp aan minderjarigen en de registratie van de vroeghulp, zal in de 
bijlagen worden ingegaan. 
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Beschrijving van de 
organisatievormen 

Inleiding 
De or~~nisatie. va~. de vroegh.ulp vertoont een grote verscheidenheid. Niet al. 
leen ZI10 e~dUJdelJJke verschlllen van arrondissement tot arrondissement te 
bespeuren, maar ook binnen de arrondissementen worden hier en daar ver. 
schlllende vroegnulpsystemen gehanteerd. 

In het o~derstaande zullen enige belangrijke aspecten waarop de organisa. 
tie~ verschlllen, be~proken worden. Tevens zal aangegeven worden in hoeveel 
en In welke arrnndlssementen de genoemde aspecten voorkomen. 

De procedure van'het hulpaanbod 
Twee v~rschillen~e procedures kunnen gehanteerd worden door middel waar. 
van de Jn~erzekennggestelde gei'nformeerd wordt over het hulpaanbod van de 
reclassenng. De procedures verschillen in de mate van directheid waarmee 
het h~lpaanbod plaatsvin?t. In de indirecte procedure maakt de reclassering 
gebrUlk. van ~en folder, dIe door de politiefunctionarissen aan de verdachte 
wordt ultgerelkt. De verdachte kan dan d.m.v. het invullef: 'Jan een aan de fol. 
der g.ehechte stro(k, kenbaar maken of hij contact met de reclassering wil. In 
de dlrecte pro~edure vindt het hulpaanbod plaats d.m.v. een gesprek tussen 
een reclassenngsmedewerker en de inverzekeringgestelde, zonder dat 
derden, afgezien van het doorgeven van de inverzekeringsteliingen aan de Re
classeringsraad, een intermedi~rende rol spelen. In het volgende overzicht is 
v.:eergegeven hoe de twee beschreven procedures verdeeld zijn over de arron. 
dlssementen. 

f?v~rziCht hantering procedures van het hulpaanbod per arrondissement (op 1 
fum 1977) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

dIrect bezoek 

Alkmaar - platteland 
Almelo 
Amsterdam - 't Gool 
Amsterdam - bureau IJ·tunnel 
Arnhem 
Assen 
Breda 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
Gronlngen - platteland 
Haarlem - platteland 
's·Hertogenbosch 
Leeuwarden 
Maastricht 
Mlddelburg 
Roermond 
Rotterdam - platteland 

Zwolle 

folder 

Alkmaar· grote steden 

Amsterdam 
-bureau Leyenberghlaan 

Gronlngen - stad 
Hearlem - grote steden 

Rotterdam - stad 
Utrecht 
Zutphen 

1) Ult dlt overzlcht mag nlet afgeleld worden dat In elk arrondissement of In het hele arrondisse
ment vroeghulp plaatsvlndt. 
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 13 arrondissementen hoofdzakelijk ge
bruik wordt gemaakt van de directe procedure, terwijl in 6 arrondissementen 
de indirecte procedure gehanteerd wordt. Tevens blijkt uit het overzicht dat 
binnen de arrondissementen Amti-terdam en Gronlngen de twee systemen 
naast elkaar gehanteerd worden. Hierop wordt later nog teruggekomen (5.6). 

Nadere beschouwing 
Over het gebruik van de hierboven beschreven procedures kunnen nog enkele 
opmerkingen gemaakt worden. Uit de gesprekken met de Secretarissen uit de 
arrondissementen waar met een folder gewerkt wordt, zijn een aantal factoren 
die een rol gespeeld hebben bij de keuze van de folder naar voren gekomen. 
Niet helemaal duidelijk is geworden in hoeverre de verschillende factoren los 
van elkaar stonden of elkaar versterkten. De volgende overwegingen kunnen 
genoemd worden: 

1 Privacy-overweglngen. Met name bij de reclassering leefde in enkele arron
dissementen de gedachte dat een te grote inbreuk op de privacy gemaakt zou 
worden, wanneer de reclassering onaangekondigd en zonder uitdrukkelijk ver
zoek van,de verdachte de laatste op het politiebureau zou bezoeken. 
2 Uitdrukkelijke wens of voorwaarde van de politie. In zeker twee arrondisse
menten heeH de politie als uitdrukkelijke wens naar voren gebracht dat ge
werkt zou worden met een folder. De politie zou een te grote belasting voor 
haar werkzaamheden gevreesd kunnen hebben, wanneer niet d.m.v. de folder 
een beperking van vroeghulpcontacten zou plaatsvinden. 
3 Personee/stechnische bezwaren. Bij de reclassering heeft soms ook een 
rol gespeeld dat te grote werkvermeerdering verwach~ werd, wanneer elke in
verzekeringgestelde direct bezocht zou worden. Deze werkvermeerdering kon 
negatieve gevolgen hebben voor de overige reclasseringstaken. 

Het gebruik van een folder blijkt - zie b.v. de opmerkingen die de Advies
commissie Vroeghulp erover maakte 2) - binnen de reclassering nog steeds 
een punt van discussie te vormen. Vooral het veronderstelde geringe effect 
van de folder wordt daarbij ter sprake gebracht. Een van de redenen hiervoor is 
dat bij gebruik van de folder de garantie ontbreekt dat elke inverzekeringge
stelde geattendeerd wordt op de mogelijkheid tot reclasseringscontact. Zo 
gaven twee secretarissen als hun stellige indruk dat in hun arrondissement 
(b.v. als gevolg van een vergissing) de folder niet altijd of zelden wordt uitge
reikt. 

Tenslotte zij vermeld dat in het arrondissement Zutphen gestreefd wordt 
naar het algeheel overgaan tot de directe procedure en dat dit in de arrondis
sementen Utrecht en Rotterdam eveneens overwogen wordt. 

De wijze van melding aan de Reclasseringsraad 
Het eerder genoemde art. 59.5 W.v.Sv. houdt in dat de Reclasseringsraad on-. 
midde/lijk in kennis dient te worden gesteld van een bevel tot inverzeke
ringstelling (Zie ook bijlage 5). Dit geschiedt in aile gevallen schriftelijk. De per 
post verzonden meldingen komen vanzelfsprekend enige tijd na het tijdstip 
van inverzekeringstelling aan. In de meeste gevallen gebeurt dat na 24 tot 48 
uur, veelal echter later, afhankelijk van het feit of de verschillende politiebu
reaus de meldingen onmiddellijk verzenden. 

Naast de schriftelijke meldlngen zijn echter in bijna aile arrondissementen 
regelingen getroffen om de reclassering sneller te berichten dan per post mo
gelijk is. Onderdeel van een dergelijke regeling kan zijn dat niet de Reclasse
ringsraad als eerste op de hoogte wordt gesteld, rnaareen reclasserings
ins1'elling of een individuele reclasseringsmaatschappelijk werker. 

Zo worden in de arrondissementen waar met de ind/iecte procedure ge-

2) Rapport Advlescommissle Vroeghulp. november 1977, Ultgave VVRI te ·s·Hertogenbosch. biz. 12 
tim 14. Deze commissle Is Ingesteld door de VVRI en het Departement van Justltle. Vertegenwoordl· 
gers van belde Instanties hadden erln zilting. In het rapport worden o.m. aanbevelingen gedaan over 
de wilze waarop de vroeghulp dient plaats te vlnden. 
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5.4 

werkt wordt, de Reclasseringsraden t If,' 
neer.de verdachte te kennen geeft dat h~.e °7/SCh ~p de hoogte geste/d wan. 
rondlssementen met de directe roc IJ rec assenngscor1tact wenst. In de ar. 
rec/asseringslnstelling c.q. een ~aat~~ure wo~~t de Rec/asseringsraad (of de 
troffen regeling) te/efonisch, per semhaafPehJk werker a/. naar ge/ang de ge
geste/d. In de meerderheid van d oon of mondellng op de hoagte 
ringstelli~gen die p/aatsvinden t1jd:n:r~~n~issementen Worden de Inverzeke
maarnoolt na een peri ode langer da B antooruren, meestal blrmen 1 uur 
kantooruren zljn ve/e en'verschl"en~ uur geme/d. Voor de periodil bUiten d~ 

Het zal duide/ijk z;jn dat de sne/he~dr~~ellng~n getr?ffen (zie bij/age 5). 
t~r Is welke de omvang bernv/oedt van h tn bElnch~gevlng een be/angrijke fac. 
wle ,een bezoek van rec/asserin swe e e aa~'t~1 Inverzekeringgeste/den met 
nog teruggekomen worden (7.1). 9 9 gerec~IIseerd wordt. Hlerop zal later 

Verdellng van de meldinge d 
Wanneer de me/dingen vanndov~r e reclasseringsinstellingen 
sering ontvangen zijn dan Is ~~~~~~ze~eri~gst~lIIngen eenmaal bij de rec/as. 
hu/p de verdeling van'de ontvangen ~n I~' ase In de organisatie van de vroeg. 
gen met het oog op het bezoeken e Ingenover de rec/asseringsinstellin. 
verschillende systemen 3) voo d van d~ In~el·zekeringgeste!tier.. Een drietal 
1 totaal piket; r e verdellng IS te onderscheiden, te weten: 
2 gedee/telijkplket; 
3 geen piket. 

5.4.1 Totaal piket 

5.4.2 

In een zevental arrondissementen Word . 
het totaal piket. Wat Wordt bedoe/d en aile ~e/dlngen doorgegeven aan 
~e reg.ellng dat bij de betrokkenen ~:t de term plket? Het'Riket is een zodani. 
Insteillngen) bekend is welke recfa c/~sserlngsraad, polltie, rec/a$serings. 
doet en daardoor bereikbaar Is om d:serlng~maatschappelljk werker dienst 

Wanneer In een arrondissement hevroeg u/l? te verrichten. 
teerd wordt, worden aile me/dln en do t systeem van het ,totaal piket gehan. 
ketarnbtenaar. Ervindt dan geengse/ectfrg~geven aan de piketlnstelling of pl. 
derstaand schema kan het bove t dep aats op de Rec/asseringsraad On. 

ns aan e verduldelijken: . 

ivs 6-~ 
Ook komt het Voor dat de me/dln en d . 
de Rec/asserlngsraad doorgef'Jev

g 
oOdr de polltle zonder tussenkomst van 

, ~I en wor en aan het piket. 

Ivs 8-B 
Gedeeftelijk piket (Contactinstelll . 
In 7 andere arrondlssementen wo':it

en ~fkenden/Piket onbekenden) 
teer~, maar wordt er eerst op de. Rec~: swaar ook een p!ketregeling gehan. 
de me/dlngen die naar het plket gaan of n::rlngsraad een s~/ectie .gemaakt in 
!aCtlnst~IIlng Is de rec/asseringslnstellin r de zgn. c~:>ntactlnsteillng. De con. 
bekend Is doordat hij v66r de in k 9 waar de Inverzekerlnggeste/de al 

deze rec/asserlngSlnstelllng. De n~~!~ :~'ngstcelling al !~ contact stond met 
den Worden dan doorgegeven aan de Inst n .de bekende Inverzekeringgeste/. 
hi elden. De namen van de 'onbeke d ' elllng waarmee zlj al contact onder. 
schema: n en worden doorgegeven aan het piket. In 

3) Oe hier beschreven system en elden IJ 
~:gr: ~egellngen getrof(en zlJn. ver3ere on~e~:6~e1~1~~~toorurelnk' Bulten de kantooruren kUnnen an. 

• n van P etsoorten worden behandeld In blJ-
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bekenden --~ contacllnstelling 

Ivs 

Vanwege het feit dat de begrippen 'bekend' en 'onbeken~' in verschillende ar
rondissementen verschillend gedefinieerd worden, zal hlerop nog worden te-

ruggekomen. 

Geen piket (Contactinstelfingen bekenden/ad hoc-instelfingen onbekenden) 
In 5 arrondissementen wordt het piketsysteem niet gehanteerd. In deze arron
dissementen komt de melding bij de Reclasseringsraad binnen en verdeelt de 
'Raad de meldingen over de instellingen. Ook hier worden 'bekenden' naar d? 
contactinstelling verwezen. De 'onbekenden~ worden op ~asi.s van ande~e c~~
teria verdeeld over de reclasseringsinstellingen (deze criteria worden 10 blJ-
lage nr. 8 behandeld). 
In schema: 

bekenden ---"JI~ contactinstelling I 
Ivs 

onbekenden -4 ad hoc·lnstelling \ 

Hierboven is het criterium 'bekendheid' ter sprake geweest. Naast dit crite
rium worden soms nog andere gebruikt, zoals by. verslavingsproblematiek, re
gionaal werkterrein van de werkeenheden, werkvoorraad etc. Overigens is ge
bleken dat het begrip 'bekend' enigszins verschillend gedefinieerd wordt. De 
volgende betekenissen komen voor: 
_ er loopt een aanvraag tot voorlichtingsrapportage; 
_ een opdracht tot hulpverlening is van kracht; 
_ een opdracht tot hulpverlening is enige jaren opgeheven; 
_ recentelijk is een voorlichtingsrapport uitgebracht. 

Ook verschillen de betekenissen in de tijdsduur waarop zij betrekking heb
'ben (nl. van drie maanden tot een onbeperkt aantal jaren). Zie voor een over-

zicht bijlage 8. 

= L' 

Tenslotte zij vermeld dat in bijlage 6 een overzicht opgenomen is waari.n per 
arrondissement wordt aangegeven wat het daar gehanteerde systeem IS om 
de meldingen over de recla5sering~instellingen te verdelen. 

Nadere beschouwing van de verdeJingssystemen 
De hierboven beschreVfJn variatie in de verdelingssystemen behoeft nadere 
beschouwing en wei arndat men zich kan afvragen wat de achtergronden zijn 
van deze variatie en hoe de verschillende verdelingssystemen in de praktijk 

functioneren. 

Agendaverstorend karakter van de vroeghulp 
Een van de praktische problemen die aan de vl'oeghulp verbonden zijn, is -
wat men wei heeft genoemd - het agendaverstorende karakter ervan. 
Immers, inverzekeringstellingen vinden op elk moment van de dag plaats, de 
meldingen bereiken op verschillende tijdstippen de reclassering en wil de re
classering op korte termljn de verdachten bezoeken, dan moeten andere ge
plande werkzaamheden worden verschoven. Door middel van piketregelingen 
kan het agendaverstorende karakter van de vroeghulp sterk gereduceerd wor
den doordat de dienstdoende piketambtenaar gedurende zijn dienst speciaal 
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[I Bezoek aan de bekende inverzekeringgestelde door de contactambtenaar 
Wanneer men, om wat voor reden dan ook, van mening is dat de verdachte die 
al bij de reclassering bekend is, bezoek dient te ontvangen van de maatschap
pelijk werker waarmee hij contact onderhield - de zgr'\. contactambtenaar -, 
dan ligthet voor de hand dat geopteerd wordt voor een verdelingssysteem 
waarin dit zoveel mogelijk gerealiseerd wordt. Dit systeem brengt echter wei 
met zich mee dat de contactambtenaar plotseling opgeroepen zal worden om 
de vroeghulp te verrichten en dat daarmee het aspect van de agendaverstoring 
zijn intrede doet. 

In het vervolgonderzoek zal nagegaan worden hoe de maatschappelijk wer
kers de verschillende verdelingssystemen waarderen. Daarbij zal er vooral op 
gelet worden of de belasting die de vroeghulp met zich meebrengt in de ver
schillena1e systemen uiteenloopt en hoe de maatschappelijk werkers er tegen
over staan dat hun eigen clianten door anderen bezocht worden. 

Avond· en weekenddienst 
In deze paragraaf zal ingegaan worden op de vraag of buiten de kantooruren 
vroeghulp wordt verleend. ' 

Slechts in twee arrondissementen, nl. in Dordrecht en Middelburg, functio
neren de avonddiensten: daar steJt de politie rechtstreeks de piketambtenaar 
op de hoogte, ook in de avonduren. In dringende gevallen onderneemt de 
piketambtenaar inderdaad actie. 

In de overigearrondissementen.zijn er geen avonddiensten. Weliswaar kan 
de politie in een aantal arrondissementen 's avonds de namen van de inverze
keringgestelde inspreken op een telefonisch beantwoordingsapparaat bij de 
Raad, maar niet in aile arrondissementen maakt de po!itie hiervan gebruik. 
(Van twee arrondissementen is bekend dat de politie ongaarne op een derge
lijk apparaat inspreekt, omdat men weet dat toch pas de volgende dag het 
bandje wordt afgeluisterd.) 

In de arrondissementen waar de polltie wei gebruik maakt van het beant
woordingsapparaat, wordt pas de volgende morgen door de reclassering actie 
ondernomen. 

In het volgende overzicht staat vermeld in welke arrondissementen op 
1 juni 1977 weekenddiensten verzorgd werden 

weI weekenddienst 

Almelo 
Assen 1) 
Dordrecht 
Gronlngen 
Leeuwarden 
Mlddelburg 
Utrecht - stad 
Zutphen 
.zwolle 

geen weekenddienst 

Alkmaar 
Amsterdam 
Arnhem 
Breda 
's·Gravenhage 
Haarlem 
's·Hertogenbosch 2j 
Maastricht 
Roermond 
Rot\erdam 
Utrecht - provincle 

1) Weliswaar staat Assen vermeld als een arrondissement met weekenddlenst, maar de weekend
dlenst blilkt nog nlet goed te functioneren. 
2) Onlangs heeft men In .Den Bosch een, proef genomen met weekenddlensten. 

Gezie~ de hierboven geconstateerde verschillen rijst de vraag waarom men in 
sommlgearrondlssementenavond- en weekenddiensten ingesteld heeft. Ver-
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l ondersteld mag worden dat de reclassering In deze arrondlssementen de me-

II 
1 nlng Is toegedaan dat zovee! mogelijk inverzekeringgestelden door haar be- F:lgLlur1. Schematlsch overzlcht van de procedurele gang van zaken blJ de vroeghulp In de verschll-
:[ 
1 zocht dienen te worden. Derhalve zou de reclasserlng ook buiten de kantooru- 7\ lende arrondlssementen. 

J ren in actie moeten komen om deze doelstelling te realiseren. 

! j1 

l Is het vanuit deze doelstelling inderdaad noodzake!ijk dat de reclaasering , 
1 

j bulten de kantooruren bereikbaar Is en avond- en weekenddiensten ingesteld cllAnt wenst lei. [~-- .. - .. ~ ... [!~) heeft? Wat de bereikbaarheid betreft: twee secretarissen brachten naar voren contact 
Amsterdam· poliliebuieau 

dat een telefonisch antwoordapparaat onmisbaar Is, daar de pol/tie In staat cllont wens! 5chr. r~ W0d 
Leyenberghlaan 

l moet zijn om ook de inverzekeringstellingen die buiten de kantooruren plaats- [I goon coni act L 
vinden, door te geven. Anders zou het gevaar aanwezig zijn dat men deze tij- 1 ~ cllGnlbekend -

lei. 

I dens de kantooruren alsnog vergeet te melden. Wat nu de noodzaak van deze cliGnt wenS! tel. I d 
contact -' RR 

I avonddiensten betreft kan opgemerkt worden dat deze niet erg aanwezig lijkt cUont onbekend 
tel.) 

plkel 
Alkmaar. grote steden 
Haarlam· grole steden 

te zijn. Zo blijkt b.v. dat onder de arrondlssementen waar relatlef gezien een / .. " .. ~ Utrecht 

j~ 

\ 

Rotterdam·stad 

hoog aantal inverzekerlnggestelden bezocht wordt - over de cijfers meer in r 5chr. EJ 
Zulphen 

hoofdstuk 6 - zich er enkele bevinden waar geen avonddlensten ingesteld 
J cliAnt wenst 

I geon contact 

zijn. Ook in Dordrecht en Middelburg waar wei avonddiensten functioneren, 1 
zijn de bezoeken in de avonduren relatief weinig talrijk. Dit hoeft geen verwon- li cliGnt wenst mondellng 

plket 
dering te wekken aangezien in de meeste gevallen waarbij 's avonds geen be- II cONnel 

zoek is afgelegd, daarna nag voldoende tijd overblijft v~~r een bezoek op het Granlngen· stad 

politiebureau. cllaot wenst 5chr. B Belangrijker echter dan de avonddiensten zijn de weekenddiensten. Wan- d geen contact 

neer de reclassering in het weekend geen vroeghulp zou verlenen, kan immers 
t' 

maximaal twee en een halve dag verloren gaan (uitgaande van het feit dat het h cliAnt bekend 
tel. 

1 n lei. 

weekend loopt van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 9.00 uur). Ais Armelo 
tel. I I \ gevolg van dit tijdverlies kunnen de inverzekeringgestelden al naar huis ge-

cliOnt onbekend plkel 

zonden zijn voordat bezoek of vroeghulprapportage kan plaatsvinden. Uit de -)\ 
client bekend 

_I_el._ 

! cijfers blijkt ook (zle hoofdstuk 7) dat de weekenddienst een bepalende factor I' \ tel. Breda 

is t.a.v. het aantal inverzekeringgestelden dat bezoek van de reclassering op 

11 

Aoermond 

client onbekend 
lei. Maa31rlcht 

het politlebureau krijgt. 
\ lei. lei. Amsterdam· pol.bur. 

t 
RR IJ·lunnel,leeuwarden, 

Organisatieverschillen Ibillnen de arrondissementen " 

I Zwolle, Amsterdam ~ '( Gool 
5.6 

\" 
In het voorgaande zijn Emkele aspecten van de diverse vroeghulporganisaties '(1 lei. Mlddelbur'g 

Dordrechl 

beschreven. Hierblj kwalmen verschillen tussen de arrondissementen naar vo- p peen gebrulk 

'I folder [ cllGnl bekend 
lei. 

! ren. Ook zijn evenwel blnnen sommige arrondissementen verschillen te zien. 

/1, 
5ehr. B Assen 

. ) 
Op deze plaats zal hierover.niet in detail worden getreden (zie hiervoor bijlage tel • Gronlngen· plauelend 

11). Voistaan wordt hier met de volgende opsomming: ! client onbekend 

. ' - in 6 arrondissementen wordt niet in het gehele arromJissement vroeghulp 1 

il 
client bekend 

tel. 

( 
Aolterct!'lrn· platteland 

verleend; 5ehr, Hearlem" platteland 

- in 2 arrondissementEln wordt in bepaalde delen de directe procedure ge- CtiOnlOnbekend~ 
Arnhem 
Alkmasr. t latteland 

. hanteerd, terwijl in andore delen de indirecte procedure (folder) geldt; t .1. 

- in 2 arrondissementen verschilt de methode en daarmee de snelheid waar- fl sehr. 101. Dan Haat 
\ RR 

mee inverzekeringstellingen gemeld worden aan de reclasseringsraad; I 

- in 1 arrondissement is de weekenddienst in een beperkt ,gebled aanwezlg. ~ j cllenl bekend 
lei. I h sl;hr. .-

~ 
Den Bosch 

~,,\ cliOnl onbekend 
tel. 

5.7 Samenvatting van de verschillende organisatorische aspecten '). ,f 

Nu hierboven de belangrijl<ste aspecten van de organisatie van de vroeghulp 14 1) Hel symbool WV houdt In dal de bedoelde ellenton nlet doorgegeven worden aan een reelasserlngsteam. 

.. besproken zijn, kunnen thans de verschillende aspecten met elkaar in verband Li 
worden gebracht. Dit zal gebeuren in figuur 1. V~~r de overzlchtelijkheid zullen f· ) 

nlet alleaspecten in beeld gebracht worden. De figuur beperkt zlch tot de vol- M~ t 1 

J 
gende aspecten: • J 

'i \ 
1 procedure van het hulpaanbod (al dan niet gebruik van de folder) . l' 1 

1 2 wijze van melding (telefonisch, schriftelljk, mondeling, per semafoon; uit- Ii ;', 
}{ gegaan is van de wljze van melding welke doorgaans gehanteerd wordt) '; i :;:" 

, '] 3 eerste meldingspunt (Reclasseringsraad of reclasseringsbureau) 
4 verdelingssystemen (piket, contactinstelilng, ad hoc-Instelling) r'i .. I 

II 5 verschillen binnen de arrondissementen. " r 
'l if . '"':;c 

•. f 

De volgende aspecten zijn niet in de flguur opgenomen: , ~'i 
1 weekenden, avonden if 

! 2 snelheid van melden (zi.e voor deze aspecten bljlage 5). II " '\) 

:1 .~ 
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Recente ontwikkelingen in de vroeghulporganisatie 
De vroeghulp is een verschijnsel dat zlch in sterke mate in ontwikkeling be
vindt. Dlt wordt weerspiegeld in de ziqh voortdurend wijzigende organisatie
vormen en in de bezinning hierop welke regelmatig In de verschillende arron
dissementen plaatsvindt. Aan de hand van enkele elementen uit de vroeghulp
procedure zullen de recente ontwikkelingen worden toegelicht. 

Hu/paanbod in het gehe/e of in een gedee/te van de arrondissementen 
Hoewel in de meeste arrondissementen in het jaar 1974 met de vroeghulp be
gonnen werd betekent dlt niet dat ook in het gehele gabied van de arrondisse
menten vroeghulp werd verleend. In een aantal arrondissementen wilde men 
op klelne schaal beginnen om van daaruit te bezien op welke wijze en in welk 
tempo de vroeghulp uitgebreid moest worden. Thans kan echter gesteld wor
den dat men er meer en meer toe over gegaan is het hulpaanbod in het gehele 
arrondissement te doan of, indien zulks nog niet heeft plaatsgevonden, dat 
men er zich over beraadt tot deze uitbreiding over te gaan. 

Het direct bezoek of de folder 
Ook de procedure van het hulpaanbod is sterk in beweglng. In 4 van de 7 arron
dissementen, waar op 1 juni 1977 nog in het gehele of in een gedeelte van het 
arrondissement met een folder werd gewerkt, overweegt men thans over te 
gaan tot het hulpaanbod in de vorm van het directe bezoek. 

Te/efonisehe of sehriftelijke me/ding 
In een drietal arrondissementen waar met de directe procedure wordt gewerkt, 
werd op 1 juni 1977 (nagenoeg) uitsh')itend schriftelijk gemeld. In Den Haag, 
waa.r men thans ook overgaat tot vroeghulp buiten de stad Den Haag, vormen 
de telefonische meldingen een punt van aandacht. In Den Bosch en Assen is 
men bezlg om de meldingen zoveel mogelijk telefonisch W doen ontvangen. 

WeE1kenddiensten 
Cp'l juni 1977 was In een kleine meerderheid van de arrondissementen geen 
weekenddienst gerealiseerd. Inmiddels is in Den Bosch een proef genomen 
met de weekenddienst. In een aantal arrondissementen waar men thans bezlg 
is zoch te bezinnen over de organisatie van de vroeghulp, wordt ook aan dlt 
asp,ect aandacht besteed. 

Cone/usie 
Uit het bovenstaande blijkt dat de organisatie van de vroeghulp sterk In bewe
gln~, is. Zo worden het di,recte bezoek, de telefonische n:telding en de weeke~d
dlenst meer en meer ingevoerd of overweegt men deze In te voeren; bovendlen 
wordt er veelal naar gestreefd het hulpaanbod in het gehele arrondissement 
plaats te doen plaatsvinden. Deze ontwikkeling gaat geleidelijk, en wei vanuit 
placltselijke initlatieven (n.a.v. invoering van de wetsartikelen van 1-1-1974) 
naar organisatlevormen die, arrondissementsgewljs b~zle~, steeds meer ov~~
eenl{omst lijken te gaan vertonen. Bij de verdere ontwlkkehng zullen ongetwlJ" 
feld het rapport van de eerdergenoemde Adviescommlssie Vroeghulp (waarin 
o.m, een aantal uitgangspunten over de organisatie geformuleerd worden) en 
de recente Kamervragen over dit onderwerp (tijdens de behandeling van de 
justltlebegroting 1978) een rol spelen. ' 
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Kwantitatieve gegevens over 
de vroeghulp 

In dit hoofdstuk zullen kwantitatieve gegevens over de vroeghulp gepresen
teerd en kort beschreven worden, te weten: 
1 het aantal van reclasserlngswege gerealiseerde bezceken aan meerderjari
ge Inverzekeringgestelden op het politiebureau; 1) en 
2 de frequentie van de vroeghulprapportage. 

De bezoeken op het polltiebureau 
In totaal werden In heteerste halfjaar van 1977 10.541 verdachten in verzeke
ring gesteld. Daarvan werden er 2846 bezocht of wei 27%. De vraag of men de
ze 27% hoog of laag vindt, zal o.m. afhankelijk zijn van het belang dat men aan 
de vroeghulp toekent. Gaat men er echter zoals de Advlescommissie Vroeg
hulp vanuit, dat aile v1erdachten reclasseringsbezoek dlenen te krljgen, dan is 
men nog ver van dat Ideaal verwijderd. 
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Percentage bezochte Inverzekerlnggestelden, per arrqndlssement (Iandelljk gemlddelde = 27%) 

Overlgens zijn er zeer grote verschillen tussen de arrondlssementeri te consta
teren wat het bezoekpercentage betreft: de bovenstaande figuur bremgt dat 
duldelijk in beeld. Daarin zien we dat 6 arrondissem)Jnten onder het landelijk 
gemlddelde bezoekpercentage van 27 zitten en voorts dat 9 arrondlssementen 
een bezoekpercentage van 50 of meer realiseren. In geen enkel arrondisse-

1) Enkele gegevens over de vroeghulp aan In verzekerlnggestelde mlnderjarfgen zlJn te vlnden In 
blJlage 3. 
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ment wordt een bezoekpercentage aangetroffen dat de 100 benadert. Aange· 
nomen mag worden dat dit voor een gedeelte verklaard wordt door de zgn. 
'technische inverzekeringsteliing': de verdachte wordt bijvoorbeeld doordat 
het verhoor of onderzoek nlet blnnen de perlode van aanhouding kan worden 
afgesloten, nog voor enige l!ren In verzekering gesteld. Voordat de reclasse· 
ring de verdachte kan bezoeken, is h ij meestal door de polltie al weer heen ge· 
zonden. 

De omvang van de technische inverzekeringsteliingen Is niet bekend. am 
hiervan een indruk te krijgen is aan een drletal secretarissen van de Reclasse
ringsraden gevraagd wat naar hun menlng de omvang hlervan Is. Olt betreft de 
secretarissen uit Almelo, Dordrecht en Middelburg, waar de vroeghulp zeer ef· 
fectief georganiseerd lijkt te zijn (direct hulpaanbod, weekenddiensten, snelle 
melding door de politie rsar de reclassering) en waar gemiddeld 77% van de 
lnverzekeringgestelden wordt bezocht. De frequentie van de technlsche inver· 
zekeringsteliingen wordt door deze Secretarissen ge.schat op 10% van het to· 
taal aanta.1 inverzekeringsteUingen. Wanneer men veronderstelt dat in de ove· 
rige arrondissementen de omvang van de technische inverzekeringstellingen 
ook 10% is, dan kan men opnieuw berekenen welk percentage inverzekering· 
gestelden bezocht wordt van het totaal aan inverzekeringgestelden die - the· 
oret/sch gesproken - voor een bezoek te bereiken zijn. 

In kolom IV van de tabel op pagina 19 is het gecorrigeerde percentage be· 
zochte inverzekeringgestelden vermeld. 

De vroe'ghulpr'apportage 
In tabel1 is te zien dat de frequentie van de vroeghulprapportage, zowel abso· 
luut als relatief sterk uiteenloopt. Verder lijkt de mondelinge rapportage het 
meest gangbaar te zljn. Opvallend is overigens dat in twee arrondissementen 
waar - absoluut en relatief - de vroeghulprapportage veel voorkomt, deze 
ook in rl/le gevallen schriftelijk plaatsvindt. De vraag dringt zich op waar de 
verm(~lde verschilien mee samenhangen en hoe de justiti~le functlonarissen 
en d~\ reclasseringsmaatschappelijk werkers de vroeghulprapportage, naar 
frequentie, vorm en naar inhoud waarderen. !'iet tweede deelonderzoek zal er 
op gericht zijn hierover informatie te verzamelen. 

Over Mn belangrijk aspect van de lnhoud van de vroeghulprapportage kan 
thans reeds het volgende gezegd worden. De meeste secretarisscn ontvangen 
afschriften van de schriftelijke vroeghulprapportage of worden door mlddel 
van zgn. terugkoppeling.sformulieren (zie verder bijlage 4 over de registratle) 
ge'informeerd over de inhoud van de mondelinge rapportage. In ongeveer ge 
helft van dl9 -uitgebrachte vroeghulprapporten of terugkoppelingsformulieren 
wordt aangegeven of 'normale' voorlibhtingsrapportage wenselijk is. De be
richtgeving aan de secretaris over de wenselijkheid van de voorlichtingsrap' 
portage is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van Mn doel dat 
men met de wetsartikelen (art. 59.5 en 64.4 W.v.Sv.) wilde bereiken, nl. het in 
een vroeg stadium beginnen met een voorlichtingsrapport. Immers, eerst wan· 
neer de 'piketambtenaar' de secretarls op de hoogte stelt van de wonselijk· 
held van voorlichtingsrapportage, kan de laatste de voorlichtlngsprocedure in 
werking stellen. Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat de secretarls over de 
wenselijkheld van de voorlichtlngsrapportage in een groot aantal gevallen op 
de hoogte wordt gesteld, doch dat zulks nog niet overal systematisch ge
schiedt. 
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_ .1 Baslsgegevens over de vroeghulp per arrondissement over het eersle halfJaar van 1977. 1) 
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arron· 
disse
ment 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Den Bosch 
Arnhem 
Utrecht 
Breda 
Gronlngen 
MaastrIcht 
Almelo 
Haarlem 
Zutphen 
Alkmaar 
Leeuwarden 
Zwolle 
Roermond 
Assen 
Dordrecht 
Mlddelburg 

totaal 

aantal 
Inverz. 
gestel-

den 
(Ivgn) 

2645 
1158 
944 
668 
612 
581 
546 
427 
401 
388 
371 
283 
273 
261 
261 
247 
182 
163 
130 

10.541 

II 1// 
aantal percen· 
op het tage be-

pol.bur. zochte 
bezochte Ivgn 

Ivgn 

208 8 
132 11 
294 31 
219 33 
24 4 
37 6 

317 58 
141 33 
202 50 
300 77 
65 18 
85 30 
60 22 

159 61 
144 55 
143 58 
94 52 

131 80 
91 70 

2846 27% 

IV 
% bez. 

Ivgn ge-
corr. 

voor de 
techno 

Inverze-
kerlngst. 

V VI 
aantal percen· 
vroeg· tage 
hulp- vroeg· 
rapp. hulp 

rapp. 
van II 

9 ? 26-50 
13 104 79 
35 84 29 
36 ? 10-25 
4 ? ? 
7 32 86 

65 
37 

? 11 
2 1 

56 0 0 
86 47 16 
19 
33 

11 17 
39 46 

24 ? 0-10 
68 112 70 
61 13 9 
64 37 26 
57 27 29 
89 131 100 
78 61 67 

30% 

1) De gecurslveerde clJfers zlJn blJ afwezl h Id 
van ae secretarlssen van de Reclasserlnilsr~d:n. van exacte gegevens, gebaseerd op schattlngen 

nagenoeg 
aileen 
schr/f· 

telljk 

+ 

n,'J.t. 
+ 

n.v.t. 

+ 

+ 

VII 
vorm rapportage 

nagenoeg schr/f· 
aileen telljk 

monde- enmon· 
ling dellng 

+ 

+ 
+ 

n.v.t. n.v.t. 

+ 
+ 

n,v.t. n.v.t. 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Verband tussen de organisatievormen 
en kwantitatieve gegevens over 
de vroeghulp 

In de vorige hoofdstukken zijn grote verschillen geconstateerd ~ussen de ar
rondissementen t.a.v. de wijze waarop de vroeghulp organisatonsch geregeld 
is en t.a.v. het aantal vroeghulpcontacten en de vroeghulprapportage. In dit 
hoofdstuk zal nagegaan worden of deze aspecten met elkaar samenhangen. 
Een dergelijke samenhang ligt voor de hand. Men kan imrners verwachten dat 
in die arrondissementen waarin de mensen direct op het bureau bezocht wor
den, het percentage vroeghulpcontacten groter zal zijn dan in die arrondisse
menten waar de folder gehanteerd wordt. 

Organisatievormen 
Gebleken is in hoofdstul( 5 dat in de organisatie van de vroeghulp een aantal 
belangrijke aspecten te onderscheiden is, te weten: 
1 het gebruik van de directe of indirecte procedure; . 
2 het al dan niet telefonisch melden van een inverzekeringstelhng aan de re
classeri ngsraad; 
3 het al dan niet functioneren van weekenddiensten; 
4 het gehanteerde systeem om de meldingen over de reclasseringsinstellin
gen te verdelen. 

Op basis van deze 4 factoren kunnen de arrondissementen ingedeeld wor
den. Dit is weergegeven in figuur 3 (zie biz. 21). Zie voor een toelichting bijlage 
9. 

De boomstructuur 
De in figuur 3 weergegeven 'boomstructuur' is het resultaat van d~ opsplit
singsprocedure. Onderaan de 'boom' staan de namen van de arrondlssemen
ten vermeld, alsmede het percentage inverzekeringgestelden (van het totaal 
aantal inverzekeringgestelden in een arrondissement) dat door de reclasse
ring op het politiebureau bezocht is. 

Uit de figuur blijkt dat ollze veronderstelling t.a.v. het percentage vroeg
hulpcontacten in relatie met de organisatie van de vroeghulp bevestigd wordt. 
Uit de boomstructuur blijkt nl. dat de vraag of de directe dan wei de indirecte 
procedure wordt gevolgd, de belangrijkste factor is bij het utteindelijke per
centage totstandgekomen vroeghulpcontacten. Daarnaast is de vraag of er 
weekenddienst is en of er telefonische meldingen gehanteerd worden, eV!3n
eens van belang voor het percentage inverzekeringgestelden dat bezocht Is. 
Over de vierde factor, het verdelingssysteem, moet de conclusie voorzichtiger 
zijn, omdat de aantallen aan het eind van de uitsplitsingsprocedure erg klein 
zijn. Wei bestaat de indruk dat deze factor als zodanig geen doorslaggevende 
invloed uitoefent op de omvang van het percentage bezochte inverzekering
gestelden. Immers, de drie verschillende verdelingssystemen komen in de 
'boom' van links tot rachts voor, zowel blj arrondissementen met een hoog als 
met een laag percentage bezQchte inverzekeringgesteldan. 

Geconc/udeerd kan derhalve worden dat er, althans wat de serste drie fac
toren betreft, een sterke samenhang is tussen de wijza waarop de vroeghulp 
organisatorisch geregeld is en de cijfers betreffende de bezoekpercentages. 
O~ze conclusie lavert een aanwljzing op voor de wijze waarop de vroeghulp ge
orJaniseerd dient te worden, wanneer men van mening is dat een zo groot rna-
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Dordrecht SO','; Almelo 77'/0 
(100',\) (16%) 
Mlddelburg 70% 
(67%) 
LeouwB,pon 61'/, 
(70%) 
Zwolle 55% 
(9%) 

gelijk aantal inverzekeringgestelden bezocht moet worden. 

In de 'boom' is ook het'percentage vroeghul!l,'apporten vermeld (tussen haak
jes), welke n.a.v. de gerealiseerc!e contacten met inverzekl3ringgestelden wor
den opgemaakt. De conc/us/e h.ieruit mO~;it lHn dat er geen samenhang is tus
~en de wijze waarop de organlsatle Is Ing®i'Jpht en het percentage ultgebrach-
1)e vroeghulprapporten. 

Figuur 3 

Breda 58% 
(10%) 
Aoermond 560/. 
(26%) 
Maastrlchl 50% 
(0%) 

Lo.ssen 52'/0 
(29%) 

Den Haag 31% Den Bosch 33% 
(29%) (t()'25%) 

'posltlevel faBelle: telofonlsche 
melding aen de reclassorfng(sraad) 
'negatlevs' reaclls: ultslullond schrltte
!lIke melding aan de reclasserlng(sraad) 

Gronlngen 33% Zutphon 30% 
(t%) (46%) 

Alkmaar 22% 
«()'10%) 

Haarlem 1BY. 
(17%) 

Rollerdam 11 % 
(79%) 

U~recht 6% 
(66%) 

Het eerslQelloomdo percol'ltago Behler' leder arrondissement aeon hOI, gedeoUe ven de Inverzokerlnggeslelden aan, del door de reclasserlng op hot polltlobureau werd bozochl, 
Hel porcentage IUl!tsen haakles vermeldt 'n hoovesl VBn de gevallen oon vroeghulprapport werd ultgebracht. 

7.2 Werkbelasting 

a:;nu::;; 

Men kan de verwachting uitspreken dat de wlJze waarop de vroeghulp In aen 
bepaald arrondissement gestalte heeft gekregen, samenhangt met de moge
lijkheden die de reclasserlng In dat arrondissement had om zlch daadwerke
lijk met de vroeghulp te gaan bezighouden. Ole mogelijkheden zljn van
zelfsprekend afhankelljk van de bemannlng van de reclasserlngsbureaus en 
van de werkzaamheden die in het betreffende arrondissement kunnen worden 
verricht. Wat die werkzaamheden petreft moet er onderscheid gemaakt wor
den tussen enerzijds, wat men zou kunnen noemen, de normale werkzaamhe
den en anderzlJds de werkzaamheden In het kader van de vroeghulp. Tot de 
normale werkzaamheden behoren o.a. het ultbrengen van voorllchtingsrappor
ten, het verlenen van hulp, etc. In het kader van de vroeghulp kunnen werk
zaamheden worden verricht als het bezoeken van mensen op het,politiebureau 
en het uitbrengen van het vroeghulprapport. Aan te nemen valt nu dat, naar-
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mate de normale werkzaamheden voor een belangrijk deel beslag leggen op 
de tijd van de maatschappelijk werker, er minder mogelijkheden zijn om i~ het 
betreffende arrondissement een"stuk tijd naar de vroeghulp te verschUiven. 
Hieronder zalln de eerste plaats getracht worden een indruk te krijgen van de 
werkbelasting van de maatschappelijk werkers t.a.v. de normale werkzaamhe· 
den en ten tweede welk 'beslag de vroeghulp kan leggen op de activiteiten van 
de maatschappelijk werkers. Oat laatste zou tot uitdrukking kunnen komen in 
de verhouding tot het aantal inverzekeringgestelden per arrondissement en 
het aantal daar aanwezige maatschappelijk werkers. 

De normale werkbelasting 
Over de werkbelasting van de reclasseringsmaattichappelijk werker (rmw) is 
weinig bekend. Zo zijn bijvoorbeeld landelijke cijfers over het aantal clienten 
en hun kenmerken (b.v. aard problematiek) niet beschikbaar. Op dit moment 
moet dus volstaan worden met de aanwezige indicatoren, te weten: 
a de voorlichtingsoroduktie per rmw en 
b de geografische oppervlakte per rmw. 

Het aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten per rmw 
Ais maat voor de werkbelasting kan het aantal uitgebrachte voorlichtingsrap· 
porten (inclusief de aanvullende rapporten) per rmw genomen worden. 
Immers de rapportaanvrage vanwege het Op'enbaar Ministerie en de Rechter· 
Commi~saris is veelal de weg waarlangs de reclassering in contact komt met 
de verdachte. Bovendien mag verondersteld worden dat tljdens de voorlich· 
tingsfase het contact met de verdachte het meest frequent plaatsvindt. 

Bij de interpretatie van deze maat moet men zich wei bewust zijn vcm de be· 
perkingen: ten eerste is er geen eenstemmigheid over wat nu wei en wat nu 
niet als een (in de registratie op te nemen) rapport moet worden aangemerkt 
en ten tweede kan het aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten bernvloed 
worden door het aanvragebeleid van het Openbaar Ministerie. Wat blijkt nu 
wanneer de cijfers over het aantal uitgebrachte rapporten per rmw gelegd wor· 
den naast de cijfers over het aantal bezochte inverzekeringgestelden per 
rmw? Er blijkt een tamelijk hoog positief verband te zijn (nl. r=0.58). Anders 
gezegd: in de arrondissementen waar een hoog aantal inverzekeringgestelden 
per rmw bezocht wordt is de werkbelasting gemeten in het uitbrengen van 
voorlichtingsrapporten gemiddeld zelfs hoger dan in de arrondissem~~ten 
met een laag aantal bezochte inverzekeringgestelden per rmw. (Voor clJfers 
raadplege men bijlage 10, tabel 2). 

De geografische oppervlakte per rmw 
Tenslotte zal men als een zeer grove maat voor de werkbelasting het aantal 
km2 kunnen nemen dat de individuele rmw theoretisch te bestrijken heeft. (Oit 
getal is te vinden door de geografische oppervlakte van een arrondissement te 
del en door het aantal uitvoerende maatschappelijk werkers in dat arrondisse· 
ment.) Bezien we deze samenhang, dan blijkt wederom dat wanneer het aantal 
bezochte inverzekeringgestelden per rmw hoog is, het aantal km2 per maat· 
schappelijk werker gemiddeld zeker niet lager, eerder zelfs lets hoger is 
(r= 0.31). (Voor cijfers raadplege men bijlage 10, tabel 3). 

7.2.2 Het aantal potentiifJle vroeghulpcliifJnten per rmw 
Zijn de verschillen tussen de arrondissementen m.b.t. de vroeghulpcontacten 
wellicht te verklaren door de arrondissementsgewljze verschillen in het aan· 
bod van inverzekeringgestelden? Eerder werd al gezien (zie tabel 1) dat het 
aantal inverzekeringgestelden per arrondissement sterk uiteenloopt. Het 
spreekt echter vanzelf dat de absolute hoogte van het inverzekeringgestelde 
aanbod niet zozeer van belang is, maar dat het inverzekeringgestelde aanbod 
per uitvoerend maatschappelijk werker een cruciaal gegeven is. Oit cijter is 
voor de arrondissementen Rotterdam en Oen Haag In verhouding tot de ande· 
re arrondissementen hoger en voor Amsterdam zelfs zeer hoog (zie bijlage 10, 
tabeI4). 
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Maar ook m.b.t. de andere arr(>ndlssementen is een tendens te zien dat in 
?Ie arrondlssementen waar het ~antal inverzekerlnggestelden per rmw hoger 
IS, het percentage bezochte inverzekeringgestelden lager is en andersom. 
Aangenom~n mag derhalve worden dat de mate waarin aan vroeghulp wordt 
gedaan, belnvloed wordt door het aantal rmw's dat per inverzekeringgestelde 
beschlkbaar Is. Nlettegenstaande dit gegeven, zou men mogen verwachten 
dat In die arrondlssementen waar procentueel minder aan vroeghulp wordt ge. 
daa~, het aantal vroeg~~lpc?ntacten per rmw gelijk is aan dat in de overige ar. 
rond~ssem~~ten. Olt bhJkt nlet het geval te zljn. In die arrondissementen waar 
re!atlef wemlg aan vroeghulp wordt gedaan, hebben de rmw's ook gemiddeld 
mmder vroeghulpcontacten dan in die arrondissementen waar relatief meer 
aan vroeghulp wordt gedaan (zie bljlage 10. tabel 5). 

Teneinde de verschillen tussen arrondissementen te adstrueren zl}n in on. 
derstaande tabel nog eens een aantal gegevens berekend. Hlerbij zijn de ar. 
r~ndlssementen ge~roepe~rd, op basis van de positleve of negatieve afwlj. 
kmg van het l.ande/lJk geml?delde bezoekpercentage (27%). 

Zes arrondlssementen wljken negatief af (groep I); de overlge dertien heb. 
ben een /1oger bezoekpercentage dan 27% (groep II). 

Tabal2 Gegevens over twee groepen arrondlssementen die resp. posltlef en negatlef afwlJken van 
het landellJk gemlddelde bezoekporcentage 

aantal afwl/k. 
arr. v. h. ge-

mldde/de 

6 negatlef 
13 posltlef 

aantal 
Ivgn 

5640 
4901 

aantal 
vr.hulp 
bezoe-

ken 

526 
2320 

% 
bezoek 

9% 
47% 

aantal 
rmw's 

344 
454.5 

aantal 
bez. 

perrmw 

1.53 
5.1 

aantal 
Ivgn 

perrmw 

16.4 
10.8 

santal 
voorf. 
rapp. 

perrmw 

8.25 
10.09 

aantal 
km' per 

rmw 

30.6 
62.6 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de eerste groep (6 arrondissementen) ruim 
700 ve~dachten meer inverzekering worden gesteld dan in de tweede groep (13 
ar~ondlssemente.n). Het ~ezoekp~rcentage van groep I is 9%, dat van groep II 
47 Vo. Oe conclusle daarUit moet zljn dat het landelijk bezoekpercentage (27%) 
z.eer sterk gedruk~ wordt door de eerste groep waarin zlch zoveel inverzeka
nnggestelden bevmden. 

Voorts is In de tabel te zien dat het aantal potentiele vroeghulpclienten 
per rmw in groep /1,5 x zo hoog is als in groep II. Tenslotte is In groep I het 
aantal bezoeken per rmw ruim 3 x zo klein als in groep II, terwijl men zou me
gen verwachten dat dlt gegevel'! voor belde groepen gelijk zou zijn. 1) In dit ver. 
band moet gewezen worden op het feit dat in graep I zich een drietal grote sta
den bevlnde.n (Amster~am, Rotterdam en Utrecht). Het Is bekend dat het abse
I~te aantal mverzekennggestelden In deze steden erg hoog is; bovendien is 
hler een groot aantal van de inverzekeringgestelden bultenlander. Het ligt v~~r 
de hand te veronderstellen dat zowel de politie als de reclasserlng hlermee 
nlet zo goed raad weet en men als het ware ervoor terugschrikt om de vroeg. 
hulp op rulme schaal te gaan vbrr'ichten. 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. In de arrol'idls"'~ementen waar 
relatief maer aan vroeghulp wordt gedaan, is de werkbelastlngt.all. de norma. 
Ie wer~zaamheden - gemeten naar de hlcr behandelde criteria _ 'en de werk. 
belastmg t.a.v. de vroeghulp - gemeten naar het aantal gerealiseerde vroeg. 
hulpcontacten - gemlddeld hoger dan elders. Voorts vormt het aantal poten. 
tiele vroeghulpclienten per rmw slechts ten dele een verklarlng v~~r de grote 

1) Zouden In groep I de rmw's evenveellnverzekerlnggestelden bezoeken als In groep " dan d 
er 344 rmw's x 5,1 = 1754 bezocht worden, dat Is 1228 meer dan het huldlge aantal bezoek~~~ en 
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,. - . III . omvang van de vroeghulpactivitelten. 
I arrondissementsgewljze ver~ch de~ ~~doelde verschillen tussen de arrondis
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Deze gegevens doen vermoe en a t ren als kenmerken van de verdach
sementen ook bepaald worden door fac~. 1\. b" de reclassering 
ten (b.v. al dan n.le~ biJI~enla.dnder)'I~~e 0~~~~'~~r~7ad~~~~~e~n~J tussen betrokka: 
het Openbaar Mmlstene en e po I I , . "k 
nen. Verder onderzo'ek hlernaar is dan ook noodzakellJ . 
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8 Hethulpaanbod bij devoorgeleiding 

'I n een viertal arrondlssementen doet de reclassering, al dan niet naast het (;; 

hulpaanbod op het politiebureau, ef.n hulpaanbod vlak voor of na de voorgelei-
ding van de verdachte aan de Officler van Justitie of Rechter-Commissaris. 1) 
Hleronder zal op deze vorm van vroeghulp worden ingegaan. 

I' _,_J 

, 8.1 Oude wortels 
In drie van de vier "arrondissementen waar deze vorm van vroeghulp plaats-

\ vindt, was men hiermee al geruime tijd voor de wetswijziglng van 1 Januari 
1974 gestart. Zo begon men in Den Haag begin 1971, en in Arnhem en Zutphen 

!'r in 1972. In Den Bosch startte men daadWerkelijk in januari 1974. Opvallend is I 
dat in de overige arrondlssementen deze vorm van vroeghulp, naast de gewo- I 

ne, slechts sporadisch voorkomt (in ieder geval niet systematisch is opgezet) I 
en dat die In genoemde arrondissementen, ook na de wetswijziging, nog 

II steeds functioneert. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de vroeghulp op het I, politiebureau, in deze arrondissementen moeizaam van de grond kwam. Wel- t 

licht werd de in de wetsartikelen bedoelde vorm van vroeghulp zelfs minder 
snel ontwikkeld juist doordat een andere vorm van vroeghuJp aanwezig was. I' \\ 

0 Dit geldt In ieder geval voor het arrondissement Arnhem: daar wordt het ge- II 

hanteerde systeem gehandhaafd omdat op deze wijze een groep verdachten 
Ii 

~l 

berelkt kan worden, waarvan mag worden verondersteld dat reclasserlngsin-
terventie hoogstwaarschijnlijk nodlg en effectief zal zljn; en wei de groep ver- 1 dachten waarc'!~n de justiti~le problematiek dermate ingewikkeld of ernstig is, 

~ 
dat overwogen W;9rdt de bewaring te (Iaten) bevelen. 

Na2!~e menirilg van de onderzoeker mag echier niet uitgesloten worc;lsn 
gffiicnt dat de reclassering in het arrondissement Arnhem tevreden is over het 
feit dat zij t.o.v. de meesteandere arrondissementen een voorlopersfunctie 

''1 heeft vervuld, maardat tegelijkertijd deze voldoening een remmende werking 
Q 

heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de vroeghulp. Inmiddels hebben~~, 

\ 
de reclasserlngsinstellingen te Arnhem besloten de vroeghulp op het politie- . 

,. 

bureau in fasen uit te voeren. 
. ... 

8.2 Tijdstip van contact met de verdachte 
0 De we(sartikelen 59.5 en 64.4 W.v.Sv. waren heel duidelijk gericht op de rap-

PQrtage aan de Officier van Justltie, nog voordat hij de Inbewarlngstelling van 
de verdachte vordert. In de vier hier genoemde arrondlssementen echter vlndt 
het contact met de verdachte doorgaans plaats nadat de preventieve hechte-

' nls doo(lde Officier van Justltie al gevorderd is en, met uitzonderlng van Den 
Bosch, nadat de verdac'hte veelal doqr de Rechter-Commlss~rls in bewaring is 
gesteld. Anders gezegd: een reclaSSering~~rage aan de beslissing van de 0 

Officleren de Rechter-Cdmmlssarts Is nlet m: er mogelijk. Dit betekent echter 
niet dat de actlvitelten van de reclasserlng In deze fase overbodig zijn: 

, , Immers, In,overleg met de Rechter-Commissaris kan nagegaan worden of een . u, 
eventuele schorslng van de preventievehechtenls tot de mogelijkheden be- ,;J 

.--'''''''' "0 
'0. 

.-- f? ,\< 
" 1) Voor Informatie over de vraag of hel hUlpaanbod Iljdens de voorgeleldlng beslempeld moel wor-

den tol vroeghu)p In de elgenllJke zln,zlj verwezen naar hel Rapport Advlescomm/ss/e VriJeghulp, 
's·Hertogenbosch, november 1977, biz. 7 en 8, f 
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.. , P.olitie en reclassering in de 
vroeghulpfase 

'1' 

In de lililqUtHe en de interviews werden enige aspecten van de relatie politie
reclaslserlng aan de orde gesteld, nl. de afsprakenen regelingen tussen beide 
instanties en de toegang op de politiebureaus. Deze aspecten worden hieron
der behandeld. 

Opgemerkt moet worden da! deze aspecten In het vervolgonderzoek nader 
onderzocht moeten worden. Ook al zijn de secretarissen van de' Reclasse
rlngsraden in het algemeen goed op de hoogte van qet reilen en zeilen van de 
vroeghulp,een zo volledlg moge/ijk beeld. van de r&'latle reclassering-politie 
kan Immers slechts verkregen worden door degenen in het onderzoek te be
trekken die de vroeghulp dagelijks meemaken. 

9.1 Afspraken en regelingen tussen de reclassering en de pelitie 
Zoals vermeld werd in de enquete niet aileen gevraagd naar afspraken maar' 
001< naar bestaande regellngen. Dit werd gedaan omdat verondersteld werd 
dat niet in elk arrondissement blj het begin van de vroeghulp duidelijke en uit
gebreide afspraken zijn gemaakt. Bij de beantwoordlng van bovenstaande 
vraag brachten de secretarlssen weinig onderscheld aan tussen afspraken 
enerzijds en regellngen of gegroeide gewoonten anderzijds. Toch is gepoogd 
om de formele afspraken te onderschelden van gegroeide regelingel'l. Door de 
formele afspraken te vergelljken met de praktlsche uitvoering kan namelijk na
gegaan worden hoe de re/atie tussen de politie en reclassering zich ontwik
keld heeft. 

In totaal werden In 14 arrondissementen min of meer uitgebrelde formele 
afspraken aangetroffen. Daarnaast zijn in vier arrondissementen vaste ge
woonten of regelingen gegroeid, terwljl In ean arrondissement - waar hoeg~ 
naamd geen vroeghulp plaatsvindt - noch afspraken, noch regelingen getrof
fen of gegroeid zljn. 

Hleronder zal de inhoud van de afspraken behandeld worden. Daarbij za/ 
geen aandacht worden besteed aan dio aspecten die reeds eerder onder de or
ganlsatle van de vroeghulp behandeld werden. Aileen voor twee aspecten 
daarvan zullen eerst nOg enlge opmerkingen gemaakt worden. 

1 De folder. In de arrondlssementen waar het hulpaanbod d.m.v. een folder 
plaatsvlndt Is met de politie de afspraak gemaakt dat elke inve17ekeringstel
ling tegelljk.met het ultrelken van het bevel tot Inverzekerlngstellmg de folder 
aan de verdachte ultrelkt. 1) Yermeld moet worden dat door enkele secretarls
sen voorzlchtlge, en In een arrondissement ernstige, twijfels werden geult of 
deze afspraak altljd werd' nagekomen. Oaarblj werd overlgens aangetekend 
datil'! voorkomende gevallen veelal sprake zal,zljn van verglsslngen blj de poli
tie. 

1)' Een ultzonderlng hlerop Is de stad Utrecht, waar detolder bll het onlblJI aan de verdachte wordl 
ullgerelkt. 
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2 De te/elonische me/ding. In vele arrondlssementen is de reclassEJring met 
de politie overeengeKbmen dat de inverzekerlngstellingen telefonisch worden 
gemeld aan de Reclasseringsraad of de reclassering. In het algemeen blijkt 
deze afspraak goed te functioneren. Uitzonderingen doen zich echter v~~r. 
Ten eerste zijn daar zgn. 'technische inverzekeringstellingen'. Daar de politie 
het voornemen heeft de verdachte zeer spoedig heen te zenden, wordt de re
classering niet telefonisch ingelicht. Bezwaren van de zijde van de secretaris
sen tegen deze gegroeide gewoonte heeft de onderzoeker niet vernomen. 

Voorts komt het incidenteel voor dat de politie abusievelijk niet telefonisch 
meldt. Ook echter, en dit is verschillende malen genoemd, weigeren sommige 
politiekorpsen de meldingen telefonisch aan de Raad door te geven. Bij twee 
politiekorpsen wordt dit gernotiveerd door het ontbreken van officiele 'instruc
ties'. Nogmaals moet hier gesteld worden dat de weigering om telefonisch te 
melden over het geheel genomen relatief welnig voorkomt.en bijna altijd terug 
te voeren is op enkele gemeenten. 

Thans zal worden overgegaan tot de inhoud van de gemaakte afspraken tus
sen de politie en de reclasserlng. Daarbij beperken we ons tot die 14 arrondis
sementen waar min of meer duidelijke en uitgebreide afspraken werden ge
maakt. De elementen uit de verschillende afspraken worden in de volgorde 
van aflopende frequentie behandeld. Deze frequentie staat tussen haakjes 
aangegeven. Tevens wordt achter het plusteken (+) vermeld hoe vaak hetzelt
de element ook voorkwam bij die arrondissementen waar zich louter gegroei
de gewoonten voordoen. 

1 AIwezigheid politiefunctionaris bij gesprek tussen verdachte en maat
schappelijk werker (11 maal + 1). In vier arrondissementen is vastgelegd dat 
het gesprek tussen de verdachte en de maatschappelijk werker gevoerd wordt 
zonder de aanwezigheid van een politiefunctionarls. In zeven arrondissemen
ten is de afspraak gemaakt dat bij uitzonderingsgevallen een politiefunctiona
ris aanwezig mag zijn. In deze laatste arrondissementen komt de aanwezig
heid van een politiefunctionaris bij het gesprek in de praktijk uiterst zelden of 
niet voor. 

2 Te/elonisch contact van de rec/assering met de politie a/vorens naar het 
politiebureau te gaan (10 maal + 3). Deze afspraak wordt strikt nagekomen. 
Ook voor de reclassering is het een nuttige afspraak, doordat onnodig wach
ten op het politiebureau voorkomen wordt. 

3. Legit/mafie (5 maal). De afspraak dat de reclasseringsmaatschappelijk 
werker zich dient te legitimerEln is weliswaar in het begin regelmatig ten uit
voer gebracht, maar thans hoevEln de maatschappelijk werkers zich uiterst zel
den of nooit te legitimeren. 

4 Onderzoek mag niet be/emmerd worden (5 maal). Deze afspraak I<an men 
tegenkomen in verschillende ~ormen. Nu eens staat hij geformuleerd als het 
onthouden van activiteiten omhet onderzoek te belemmeren, dan weer dat de 
maatschappelijk werker geen 1!erzoeken van de verdachte ultvoert zonder dat 
hij overleg met de betrokken rechercheur gepleegd heeft. Voor zover bekend 
blijkt dez9 afspraak in de praktljk geen problemen op te leveren. 

5 Vaste plketmedewerkers (4 maal). In vier arrondissementen had de polltie 
er bezwaar tegen dat de vroeghu/pcontacten door een wisselend aantal maat
schappelijk werkers verzorgd werden. Daar waar nu gewerkt wordt met een 
vast pil<et lijkt dit naar ieders tevredenheid te functioneren. 

6 Weigering toegang tot de vEJr(jachte i. v.m. onderzoek (4 maal). Vier maal Is 
in de afspraken opgenomen d~~t de politie zlch het recht voorbehoudt het re
classeringscontact niet toe te,li1aan of naar een later tljdstlp te verschuiven 
indien het belang van het onderzoek zulks elst. In de praktijk blijkt echter dat 
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deze weigering met bovengenoemde motivering uiterst zelden of niet voor
komt. Komt de welgering wei voor, dan gaat het meesta! om ernstige en inge
wlkkelde strafzaken die b.v. moeilijk 'rond' zijn te krljgen. Overlgens gebeurt 
het wei (± ~% yan de gevalien) dat cle politie de reclassering verzoekt om op 
een ander tiJdstlp of de.volgende dag t~ komen, In verband met het nog lopen
de verhoor of omstandlgheden van hUlshoudelijke aard (b.v. verdachte moet 
nog eten). 

7 Bij verschiIJende verdachten in een zaak verschiIJende maatschappelijk 
werkers (3 + 1). Deze afspraak houdt in dat de politie kan elsen dat niet een en 
dezelfde maatschappelijk werker optreedt indien bij een strafzaak meerdere 
verdachten betrokken zijn. In enkele gevalien verzoekt de politie inderdaad 
conform deze afspraak. 

8 Athande/ing ~erezen prob/emen (3 + 1). Enkele malen zijn afspral<en ge
~aakt over de wlJze waarop gerezen kWesties tussen de politie en de reclasse
rrng zouden moeten worden opgelost. In een arrondissement dient men zich te 
wende~ tot de Hoofd~fficier van Justitie, in andere tot de secretaris van de Re
classerrngsraad. De Indruk bestaat dat ernstige conflicten zich nauweliJ'ks 
hebben voorgedaan. 

9.2 Siotopmerkingen 

Welke voorlopige conciusie kan uit bovenstaande gegevens getrokken wor
den? Ten eerste dat de afspraken die bij de start van de vroeghulp gemaakt 
werden, tot ?oel hadden een onbelemmerde uitvoering van de opsporingstaak 
van de politle te garanderen. Ten tweede dat de bevoegdheden die de politie 
krachtens de afspraken heeft, zelden en in sommige arrondissementen nooit 
worden toegepast. 

Nu .i~ verschiJlende malen.de vraag gesteld 2) naar de wenselijkheid van het 
wettelrJk regelen van verschillende organisatorische aspecten van de vroeg
hulp ~b.v. recht van toegang tot verdachte, recht van gesprek onder vier ogen 
verplrchting telefonische melding Raad). Bij het antwoord op deze vraag sp~ 
len twee zaken een rol. Ten eerste zal meer zekerheid over bovenvermelde ge
gevens verkregen moeten worden in het vervolgonderzoek. Ten tweede lijkt 
~et gepresenteerde materiaal te suggereren dat de politie en de reclassering 
In he~ algemeen nlet belemmerd worden in de uitoefening van ieders taak en 
functle; toch komt het ~ weliswaar relatief weinig - voor dat er zich proble
m~n op genoemde terrelnen voordoen. Bij q~ beantwoording van de vraag of 
enrge aspecten van de vroeghulporganisatie wettelijk geregeld moeten wor
den, speelt dan ook de waardering van de zich voordoende problemen een 
doorslaggevende rol. Tens/otte moet in dit verband nogmaals gewezen wor
den op het felt dat in vele arrondissementen slechts een gering aantal inverze
kerlnggestelden d~or.de reclassering bezocht wordt. Hoe b.v. de politie er te
genover zal staan Indlen de reclassering zoveel mogelijk inverzek:eringgestel
den wll ~aan bezoeken, is niet duidelijk. Haar opstelilng zal vermoedelijk niet 
los gezlen kUnnen worden 'Ian het bestaan van bedoeldE' wetteliJ'ke 
regelingen. . 

~ee~·~91;O;(~. H. ~~~17AAREN,Reclasserlng en polltle, In Justltle en reclasserlnGl, red. Th. W. v. 
dachiaan dlt ~s;~t beste~d~lZ. 18. Oak In het rapport van de Advlescommlssle Vrol3ghulp Is aan. 
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SIo1tbeschouwing 

Alvorens de resultaten van het onderzoek samen te vatten en daaraan een kor
te beschouwing te wijden, moet eraan herinnerd worden dat het voorliggende 
rapport betrekkin,g heeft op de eerste fase van het onderzoek dat in een drietal 
fasen verricht zal worden. Derhalve is het op basis van het huidlge onder· 
zoeksmateriaal te vroeg om deflnitieve conclusies te trekken. 

Wanneer we nu de resultaten van dit onderzoek nog eens in hoofdlijnen sa
menvatten, dan kUnnen we drie dingen constateren. 

In de eerste plaats dat het met het oog op het aantal Inverzekeringgestel· 
den dat bezocht kan worden, het van zeer groot belang is op welke wijze de ~ 

. vroeghulp is georganlseerd. 20 Is uit het onuerzoek gebleken dat het aantal 
vroeghulpcontacten aanzienlijk groter is in die arrondlssementen waarbij men 
als reclasserlngsmaatschappelijk werker de inverzekerlnggestelde op het po· 
i1tiebureau bezoekt, dan in die arrondlssementen waarin uitsluitend met een 
folder wordt gewerkt. Daarnaast bleken telefonische meldingen van lnverzeke· 
ringstellingen door de politie aan de reclasseringsraad en de aanwezigheld 
van een weekenddlenst van aanvullende invloed op het totaal aantal vroeg
hulpcontacten. 

Tweede belangrijke resultaat van het onderzoek is de geconstat~erde ten
dens dat de drie elementen die samenhangen met een effectieve organisatie 
van de vroeghulp (te weten direct bezoek, weekenddienst en telefonlsche mel
ding), mear en meer ingevoerd gaan worden. Hleruit zou afgeleid kUnnen wor
den dat de reclassering zeit in toenemende mate de mening is toegedaan, dat 
meer of zoveel mogelijk inverzekeringgestelden moeten worden bezocht. ' 

In verband hiermee is tenslotte nog een derde resultaat van het onderzoek 
van belang. Er zijn nl. geen aanwijzingen gevonden dat de zogenaamde overi
ge werkbelasting van de reclasserlng in die arrondissementen, waarin nu nog 
een relatief klein aantal inverzekeringgestelden wordt benaderd, een bel em
mering zal vormen voor een uitbreiding varl de werkzaamheden op het terrein 
van de vroeghulp. Weliswaar is het aantal inverzekeringgestelden pe~ maat
schappelijk werker in die arrondissementen een factor 1 % groter dan in de ar
rondissementen die relatief vee I vroeghulpcontacten hebben, maar,daar staat 
tegenover dat de overige werkbelasting in de eerstgenoemde arrondlssemen
ten, gemeten vol gens de twee criteria die in ons onderzoek zijn gehanteerd, 
beneden het niveau liggen van arrondissementen met relatief veel vroeghulp
contact. 

Op basis van deze resultaten zou men kunnen concluderen dat de mogelijk
heden nlet ongunstig lijken voar een verdere uitbouw van de vroeghulp in die 
zin d~t uiteindelijk· de meeste inverzekeringgestelden door een reclasse
ringsmaatschappelijk werker op het politiebureau worden bezocht. 

Toch rijzen hier nog wei enige vragen. 
20 kan men zlch ten eerste afvragen hoe de politie er tegenover zal staan 

indfen de reclassering, ook In die arrondissementen waar thans slechts een 
gering aantal inverzekeringgestelden wordt bezocht, zoveel mogelljk verdach
ten wll bezoeken. De opstelling van de politle zal een wezenlijke factor blj de 
uitbouw van de vroeghulp vormen. 

Een tweede vraag is of ook de reclassering niet prioritelten zal moeten 
gaan stellen. Het onderzoeksmaterlaal lijkt weliswaar te suggereren dat de 
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huldlge werkbelasting rulmte bledt vooreen uitbreiding van de vroeghulpacti
viteiten, daar staat echter tegenover dat een grotere nadruk op de vroeghulp 
mogelijk ten koste gaat van (een optimal/sering van) de andere werkzaamhe
den. In dit verband kan men de vraag stellen of het inderdaad juist is uit te 
gaan van de gedachte dat ledere inverzekeringgestelde moet worden bezocht 
en ot het nlet wenselijk zou zijn hierin een zekere selectie aan te brengen. Men 
zou zich kunnen voorstellen dat in een aantal gevallen het aanbieden van 
vroeghulp niet of minder nodig zou zljn ~n de tijd die daarmee gemoeid is be
ter aan andere reclasseringsactiviteiten zou kunnen worden besteed. In het 
kader van een zinvolle prioriteitensteliing lijkt een dergelijke gedachte geheel 
op zljn plaats. 

Tens/otte lijkt het ook van belang de vraag te stellen of in de toekomst wan
neer een groter aantal Inverzekeringgestelden op het politiebureau bezocht 
zou worden, daarmee ook een belangrijke doelstelling van de vroeghulp wordt 
gerealiseerd, te weten het terugdringen van de voorlopige hechtenis. Deze 
doeisteiling vloeit direct voort ult de amendementen van het Tweede Kamerlid 
Roethof. Het spreekt vanzelf dat voorwaarde voor het bereiken van deze 
doelstelling het bezoeken is van inverzekeringgestelden, maar tevens ook dat 
n.a.v. deze vroeghulpcontacten overleg met of rapportage aan het Openbaar 
Ministerie resp. de Rechter-Commissaris plaatsvindt. Momenteel Is deze 
vroeghulprapportage landelijk bezien nog zeer beperkt. In het vervolgonder
zoek zal getracht worden na te gaan of de vroeghulp een geschikt middel is 
om de voorlopige hechtenls terug te dringen. Hierbij is het van belang oa te 
gaan welke informatie, waaronder ook die over eventuele alternatieven voor 
de voorlopige hechtenls, het Openbaar Ministerie nodig heeft. Ook zal nage
gaan moeten worden of de reclassering Oberhaupt, gezien de korte spanne 
tijds, In staat is om de benodlgde lnformatie te verschaffen. 

In de vervolgonderzoeken hopen we de hier opgeworpen vragen te beant
woorden teneinde een wezenlijke bijdrage te leveren aan een verantwoorde 
beslultvorming inzake de richting waarin de vroeghulp verder uitgebouwd 
moet worden. 
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Bijlage 1: De leden van 'de werkgroep 'te~ begeleiding van ~et onderioek 
.vroeghulp .. 

1 ,Mevr. Drs:M.'v. d. Vaart, voorzltter van dewerkgroep,.hoofd van h~t Staf~ 
. bureau' Wetenschappelljk Adviezen van de Dlrectle TBR en ,Reclassering, Mi
'nlsterie van Just.itie te's-Gr'avenhage. 

, , .' . 
, 2. Drs, L. ·C. M.TIgges, onderzoeker WODC feRijswijk (Z.H.), 

" , 

3 . Dr., A.Coster, tioofd afdell~g II 'WODC te .RiJswljk (z.H.). 

4' rtr. P. Un6kens, secretarlsvan dewerkgroep, ,onderzoekasslstent WODC te 
Rijswijk (Z;,H:). ' , , , . . 

£) Hr. J. A. M: van Nooyei'lKooy, maatsch?ppelljk we~kco6idl(1atorregio Arn~ 
. 'hem van de Aigemene' Re:classerings Verenlging te Arnl:1em. 

~' .. 
6 Hr. A. j. v. d. Loo,sectlewe'rkontwikkellngen onderzoek vafl de Aigemene 
Recl~sseril1gs Verenlglng te 's~Hertogenbosch. .' , , 

7 Drs. A. Maris,stafmedewerker Reclassering/Legerdes Heils te Amsterdam. 
;-\ 

8 Drs, G. Y. Essen, secretaris.van de Reclasserln\',\sraad te Middelburg. 
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Bijlage 2: Deelname van de r~c~a~serir.gsinstellingen aan de vroeghulp. 

In d~ enquete ~aren ook vrage'nopgenome~ o~er'~e deelnam~ ~an deverschi,-
lende reclasserlngsln,stellinger.l aan de vroegliulp, In deze b,ljlag,e zal ~erslag \. 
word£:in geda, an van, de resulta~ei1 t~rzakej die perreclaSSenngsm~telllng. ge- . :1": 
presenteerd zullen, w,orden, " . '. ' 

,f~~,Y~ e;r~'~d%~ementen ~met urtzonderi~g v~n A;nhem' w~ar bl!na gein,' ' l. 
'vroe'ghulp plaatsvfndt -'- nem~n ~e Alge,~ehe Reclasserlngs-Verenlgl~g en de ~, 
Reclasserihg/Leger des Hells aan de, vroeghulp deel. Vanwege h(~t felt dat ge . tt 
A.Fi.V.ver.ultde;grootste recfasseringsinstelling is, hoeft het dan ()O~ ge!3n be-,: I 
toog dat zlj verhoudings'ge.wijs het leeuweQeel vF!n de vroeghulpcontacten . S 

' voor haar rekening neemt· , . ,(' 

g:d~~fname ~~n de COri~ultati~bureau~ voer.AlcOh·olen Dr~gS(C.A.~::jS) is jn ~! 
dem.rande verschillenden endui~elij~,geregelq. Slechts ir' twee (of dne) arrofJ' 
disfiementen zouden CAD.'s. in g~lIjke mate al~, de andere ~ecl~sserlngs
'ins~ellingeri meedoe(l aan de vr.o~ghulpi In de oyenge,arrondlssemente~ ?oen, 

" de C.A.D.'s meeaar.l hefverzorgen'van ,de eerste cC?nt.aoten op het polltlebu
'reau maar dan in 'een vethoudingsgewljs geringere·mate dan de',andere Instel- ~ 
lirig~n; bf opereren afleim als 'tweedelljnslns~an~le':~zij bezoeken alle.~n hun , ' 

• 'bekemde' patlj3ntenof wordenlngeschrke1.d 11')~len d~ .maatscbappellJk wer- ~ 
kers van de andere recJasseringslnstelilngen of de polltle geconsta~eerd heb-

, ben Clat bepaalCle v~tdaphtEm specifieke bijstand van 'de'Co~s~lta!lebure~us 
behoeven. Tevens kornt het voer. dat de .c.A.D:'s ciok nog die m.verzeker~~.g-

. gestelden toege.wezen krijgim w'aarvan op·.grc;md van het delict de mogellJke 
aanwezi'gheid van verslavingsp'roblematiek vero~d~rste!d wordt., ., ' 

Wat zijnde redenen yoor het felt datde CAP. s In mlndere mate meed.oEln 
aan de vroeghL!lp of als tweedelijnsinstantle operer.e~, wa,arn~ar verdp.chte.n 'l 
verwezen worden?· Voor zowel de en~ als de andere sltuatle worden nu eans I 
argumenten aangevoerd van mankrapht oftijdelijke overbelast.ln~,. ~an weer 
arg\Jmenten die in'Mm of andere vorm ~erwijzen naar hetspecl~I,lstlsche ka-
rakter van de C.A.D.'s,,· .' ' . . '.' " " • , 

' Het felt dat de wiJze ,en mate van participatle van d.e ~.A.D.'s a~nde vroeg
hulp In den)ande Verschillend, pl~atsvi.ndtj br~ngt ,de Adv,esco~~lss'e Vro~g
'hulp in ve(band met de autonomle van de verl?chillende C.A.D.,s. mede daar-

, door zou een gemeenschappeJjjk .standpunt inzake de vroeghul~ on,tbrek.en. 
Het hoeft geenbetoog dat de werkbelastlng die de vroeghulp met z!ch mee
brengt, voorde andere ~e?lasseJingslnst~!Ii.ngen g.rQt~r Is naarmate. de 
C.A.D.'s'in mindere mate of alleenals verwlJzl.ngsinstantle ~~edoen ~an de 
vroeghulp. Ook daarom lijkt, ,het 'we'n~elljk dat de ge?:amenllJke C.A.D. seen 
standpuntinnemen, over de,genoemde ,p~l'lten. ' , '... " 

< • • 

Rijksrec/asseringsambtenaren' . .' .,',. <' ,: .' , 

Ook de·deelname'van de (aan de reclasseringsraden verbonden) rljksreclassEl
rjngsambtenaren (rra's) aan de vroeghulp geefte.~n el1,lg~zi.lis wisselend ~eeld 
tezien. Zo zijn i,n de meeste arrondisse.menten de, rra snaar·mankracht II1ge- > 

scllakElld bij de vroeghulp" ,In enkele.arrondis.sernente~ daaren1egendoen de , 
, rra's niet mee, I;l~v" omdat de rra met een speclal~.t~ak Isbel~st (1:l.V.,de vre,etn
dellngen); of omdat dEl rra r(loeHijk voorde vollec;llge. Yi'erktIJdme~ k~n, doen, . 
,aaneen'vast piket of -:'- alslaatste vooroeeld --;' omdat ~evroegliulp nlet qe. 
p'rimalre taak'voor de rra wordt geacht. Wflt hlerboven wert! opgemerkt over d,e ' 
consequenties vanniet-d~elname ~an.de~:A.O.'s aan .de ~~o~ghulp vo?r d~ , 
'werk!lelastln~ v~~ de C?yeri~e instelfl.ngen Is ook van toepassmgop d7 rra s (zlj 
het in mindere'mate vanwegehet·felt dat hetaaf')tal rra ~ per arrondls~ement·, 
erg gering is)~' ", . 

< , 
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, Bljlage 3: Vroeghulp aan mi~i:terjarige inverZekeringgestelden, , 
'. '., " . ~, 

J " " •• 

OR 12 mel' ~976 Werd door een"wetsai::!nvulIl~g vqorzlen' in een leemte Inhet 
Wetboek van Strafvorderlng. Deze leemte wa,s ontstaan dooTdat volgem~ artl
~eI59;5 \I\,'.v.S'v. de politle deverplichtirig n.ad de s~cretarls van de Reclass'e
rlng~raad onverwijIg pp dehoogte! te stell en van de Inverze/<eringstelling van 

, • de verd~chten!,zonder, dat,daarblj eenonderscheid wa~ gerhaakt tussen straf. 
fechte/ijk meerder- ~n lTIinderjarigen. Zo' gElbeurde het dat de rec'lasserings
raad ook meldingem m.b.t.' mihd$rjarige verdachleD ontving, terwljl de mlnder-. 

" jarigel) formeel tol hettaakg'ebied,van de ~inderbescher.mfn,g dienen te wor- ' 
dengerekend" Het.aanvullende. wetsartl~el490 a W.v.Sv.: bepaalde r;lat de)n-

, ' verze~ering,stelll'ngenvah mlnderjarigen voortaan' gemeld dienen. teo worden 
, aan de secref\3.ris yao de R~ad van de Kinderbeschermlng, Verschillende ma-
;' fen Is ar door dereclasserin~rop gewezen,dat de ontwlkkeling van .devroeg

hulp aan mi"derjarige.n ten achter bleet bij die vaD rtieercier}arlgen, hetgeen' 
~I~ ongewenst wElrd gezie,n,'niet aileen va,nuit een oogpunt vanrf3chtsongelijk-, ' 

. 'heid, lTlaar vooral omdat, minderjarigen bijzondere aandacht .en stellnna hun' 
, arie~ti'ltlE! nodig zoud!?,!) hebben: Bovendi.en voelde de reclassering zlch, bij ge
brekaanvroeghulpCictiviteiten b.ij 'pe Klnderbescherming, ,sor;ns geno09~aakt 
.om ook:de minderjarlgeli vroeghulp,te verlenen, wat haar opk niet zo gOEld van 
pas kwam, vanwege het feit dat z~ tach al haar hClnden volZQU hebben aan de, 
meerderjarigen: . " , 

Vroeg~ulp, aan minderjarigen'door de j<iilderbesc'hermlng . " ' 
De eerste voorwaarde voor het verlenen van Vroeghulp Cian minderjarigen Is 
dat ,het coordinenilnd orgaan, de Raad voor'de Kiriderbescherrnlng (v~rder: 
R.v)d.KB) .van de iriverzeKeringsteliing van pe~sonen jong.er dan 11fjaar op cie 
hoogte wordt gesteld. D09f de I::!ovengenoemdewetswijziging is hier}ormeel . 
in voorzien; hetgeen ec~ter niet wil zegg,en dat de meldingen oak direct naqr ' 
de R.y.d.KB verzonden werden. Zeker in het begin tnoest de pofitie eraan Werl-" 
hendat voortaan nlet meer de afschriften van aile beveh~n tot inverzeke
ringstellin'g naar de Reclasseringsraad verzonden moestan worden, maar dat 
er .eEln' selectie dlende plaats'te vinden.ln het earste jaar na de genoemde 

, wetsw!izigln~ontying!?n de Reclasseringsraden in een groet aantalarroneJis
sernenten nog steeds me.ldlrigen val) in'verzekeringstellingen van mlnderjarl- , 
gan, zij hetdat in,het algemeen .van ,een duideHjke afname spraka was. " 

Overigens zendeo .de secretarissen van de Rec'lasseringsraden die voer- ' 
noemde meldingen ontvingen, deze door naarde R.v.d.KB'n (somsdaarnaast' 
telefqnlsch). Het spreekt vanzelf .dat Mn en ander vertraglng oplevert en een. 

, snelle hulpvetlening ~ai1 minderjarigen, 'ze' meh al een procedure daarvoor 
heeft. ontworpeOj' pelemmert. '. < 

, 'D,e tweede vb,orwaatde yoor het verlenen van vroeghulp aan-mlnderjarigen 
. is dat de R.v.d.KB een proyedureopzet om dE!vroeGhulp te verlenen: De over
grote meerderh/3id van d.e'secre.tarissen van de',reclasseringsraden gaven'te' 

, kennen of niet,op de hoogt?te zijn van enige vprm van vroeghulpvanwege de 
R.v.d.~B'of zekliir te weten datdit niet plaatsvond. Slechts in vier arrondisse~ 

,n:entenzouden va~wege de R.v..d.KBregelrnatig vroeghulpa,ctiviteiten'plaats- I 

, ·vlnden.' , '. . \. ,,, ', .. ' " .', ',' 'I, 
' . In degesprlflkken met de seqretarissen vande!3~cla~s'e;'ingsra,deri is soms 

!'laar voren'gebra,cht wat de achtergrond kan zijnyan de stagnerende ontwik- I 
' 'J keling van vroeg/iulp aan mindefjarigElI1. Proble,em I~ nl. dat de vro.eghulp twee 1 
wezenlij~e aspecten heE!ft, nl. hulpverlening. en, voorlichting aan ,dejusti.tie, i',' 

terwljlde.taak~an de R.v.d.KB vQoralgeleg.en)sIn de rapportage (devoorllcl:1-
'ting dus) en de, taak van de,particullere Kin'BerbescherrningsinsteHingen voor- < I 
'ann de hllipyetiening. Alc,lus zou de R.v~d.KB.zichniet als eersteg~roepen vas-
len om de Injlpverlening aan' {TIln~erjar!gente verzorgen ende partibuliere in- I 

stellingen zouden he,t veelal niet op hun weg yi!1den liggen de ra'pportage te :' ,I 
. ,".. , -., ",T" 

1)' \ o.m. Th, H, vMiHAf\REN, Reclass~rlf}g e~politie: . In' ~Ustltle. en'reclasse~lng,·'red.'Th. w. v. ~ 
Veen, 1977 Alphen aid RIJn, biz. 23: ,.,., , c'". ,. " < ' 
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• ,.' 1 'door de reclassering " . 
Vroeghulp aan mmderJar.gen I 'ng aan minderjarigel1 vroeghulp y~r-. 

, In hoeverre wordt '}u"-,dOO~ ~~ re\~:::~r cljfer~ verstrekt, of bij afWeZlghe~d 
leend?'Oe secretanssen e en , It mag geconcludeerd worden dat e 
hiervan hun indrukken geg~ven, Hle~u derjarigen in eilkele arrondissementep 
vroeghulp door'de recl13.ssenng aan mm disch voorkomt (b.v, een keer p~r 
niet en in de 'cwerige sle.chts zoer spor? wei vroegh'ulp 13.13.n minderj13.tigen 
ma~nd). Bij de ge.va\l,~n waa~, d~ reclasse~~~binatiezaken. Oit zijn strafzaken 
VClr;wrgt, gaat het bl]n? ~Itljd Qm ~gn .. ri 'e inverzekeringges~elden beVok-

. waarblj zowel Il)eerdeqange als r:J'lInd~r]~ ~en de rechtsongelijkheid we.1 zeer 
Ken zijn. Juis,t omdat vQlgens de secrs aJ~~;eclaSsering zich in deze c?lTIbina-
duidelijk tot ulting'toU kom~n wanneer ri en 'wordt veelal na overleg met de 
tiezal<en zou beperken tot d~:eer~e~:rj~ri9~n doo~ de reclassering c.ontact, 
R.v.d.\:<B, ook met de betro k ~n ~~~t de reclassering in een aantal'grensge- . 

elegd. Voorts komt het 00 I YO? ., • 
~allenj vroeghUlp verleent, hI. blj de 17-]angen. . . , 
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J I ' .. ,J; , B. i.j.l. a~e4 .. , : , . Registra~i.e in:bi~,\de vroeghulp' : 
Iii I ~ .t .' () 4.1 Inlaiding . , ."" \\', ' t l Voor een goede evaluatie van deprganisatieen activlteiten m.b.t. de vroeg-
J . . hulp .,Is registratieonontbeer!ljk. In de enqu~te werd' aan 'dit onderw.erp aan-

l
·.·. ! dacht besteed. In net onderst13.andezal verslag worden gedaan van de ant-

" woorden van de s,ecretarissen m.I?t. de registratie. . . , 

4.2. . ,R'egislra(le bijde Reclasseringsradim ' ; 
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4.2.2 

Wat wordjgeregistreerd? '.' . '. 
In deverschillende arrondissemente'n toont devroeghulpregistraile een diver
siteit naar omvang en onderwerpf]n (Een overzicht hiervanil? opgenomen ach
ter geze ·bijlage). Oeze diversiteit is.'o.a.afhankelijl< van plaatse'tijl\) omstan

.digheden. Wat de ornvang betreft:gemiddeld worden er .± 20 onderwerpen 
· m.b;t. de vroeghulp geregistreer'd. De spreldJng;is echter groot: in Mn ar.ron

dis'serrientwordteen zestal gegevens verzameld terwijl daarentegen in twee' 
arrondisseinenten'± 5 x zoveel gegevens wordengeregistreerd. ' , . 

Wat nu de onderwerpen betreff: er is een aantaldat bijna in ell< arrondisse- ' 
ment 'geregistreerdwotdt, ioals·b.y. '. 
...,...datum Van Inverzekeringstelling' 
:--c-' gemeente van in~.erzekerings.telling 
...:.. ~elefonisch~ of schriftelijke bntvangst.van de meldingen ' . 
...,.. datum en 9Vt. tijdstip doorgeven melding aan reclasseringsinstelling of pi-
ket " 
- ai dan niet plaatsvinden v.an bezoek " . 
.,- schriftelijke rappprtage ex t;lrt.62.4 \!:iI.v.Sv.· .. 

, Angere .onderweTl~en word9i1slechts in ~en of enkele arrondisse.mentenger.e
'" glstreerd, zoals b.v. de:-voorkeur van de client voor een bepaalde hulpverle-
· ningsinstE;ilJing, de reden van het nlet plaatsliin,den van hetbezoek, de frietles 

met de politie. . . . , -. 

· Hoe wordtergeregistreerq?' '" 
.,. 

Naast de vraag wat er geregistreerd wordt, isn~tuurlijk 'ook de vraag van be
iang o.p weike wijze er geregistreerd:wordt. Met iJitzondering van Mn arrendis

, sement, nl.Arnhem, waarhet verlene'l.¥f;!!';cvroeghulp op het politiebureau bij
na niet Plaatsvindt, worden.in aile affOndissementell, zogenaamde terugkop" 
pelingsfofmulierengebrulkt. .'. . 
.. Oat iijn formuHeren die .worden ingevulddoor de met de vroegh'ulp be.laste 

reclasseril)gsmaatschappelijk werkers.Na invulling worden deze formulieren 
opgeionden aande Raad. Na wat hierboven Is opgeme(kt qVer de ondeiwer
pen die geregistreerdwordEm, hoefthet geen betoog, d13.tde terugkoppelings-

· formulieren naar Inhoud aanzienlijl5 verschillen, oqk al keert een aantal. qnder-. 
werpen in aile' of bijna aile terugkoppellngsformulieren'lerug. 

. Ais de terugkoppelingsforrriulieren bij de Raad ontvange,h zijn,'is het de 
, vraag wat de Raad er mee ·~oet. Sommige Raden (± .7) brengen €len aantal ge
gevens,luit de' formulieren over naar een verz13.melstaat of registratieboek. Oe
ze v!')rzame'lstaterl" q( registratieQoeken zijn dan'meestal bedoeldQm op een~ 
voudige wijze OVerzlchten overeenbepaalde period!') samen te' stellen, bijv6br-

· beeld t.a.v.de ontv,angeri meldingen, de wijze.van ontyangst, het aantal gerea
liseerde bezoeken en de.uitgebractite vroeghulprapportage. In de overigear
rondissementeri worden de gegevens uitde formulieren niet overgebracht in 
verzamelstaten, maar worden b.v.ln ordners. chronologisch opgeborgen.Het 

'spreekt voor zich dat het destllieren vanoverzlchtenuit deze ordners, zo dit,al 
plaats zouvindEm,een zeer tijdrovende zaak Is, . . ".'; 

. Tenslotte n6g e~n tweeta!,opmerkingen.Hierboven werd vermeld d~t in blj
na aile arron'9issementen terugkoppelingsformulieren .geh'anteerdwqrden. . 

: Evenwel'wbrdt ni.et in elk·arrondlssement. de alspraak nagekomeT) dat over el· 
ke inverzekerioggeste.lde een terugkoppelingsformulierwordt ingevuld en op
ge~onde!1 aan,de RaaeL Het ri<;lkomen van dezeafspraak is eChtervoorwaarde 
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den, gedurende. een bep~a . e p~no "a 'de Haad maar 00[< als baslsma-
niet aileen totdoel hebben het'lnfo~~eren v, n k (Daa~omjs in deze ,arrondis
teriaal dlenen'voorwetenschappelljk onderzo~ '00 . Door de desbetreftehde 
sementeh het aantal gereglstreedr~e. gegev~enrn~fa~)le de 'or:lderzQekinstituten 
Raden wordt dan o.ok'verwacnt a In eers . , " ' ' " 
de overzicht~n zullen s,amenstellen., ' ' ' , 

4.2.3 'J~ de'l1~idige re{:jisirat~ VOJdOen:~~ de'secr~ta.ris rhet het oog,op heteval~e- "1 
In de, enquet~ w.er? ?O, gevraag 'h Ip over voldoende 'gegevens beschikt:'~an 
ren van het beleld Inzake de vroeg u , "d hebben vonden 12 de hUldlge 
de 17 se'cret~riss7n die deze vr.aag dbe~n~j,OIhierover geen lJitspraak.kqnden . if 

, reQistr,atie~0Idoende .. 1 onvo~doen e~ er "', "', ,',' .~ 
doen. . d h 'd f daarbij de toelichting dat de geregistreerde ",'! 

De overgrote m~er er el ga . n wat het procedurele aspect van de' t 
. 'gegevens weliswaar vold~end,e ware . ht is 0' de inhoud en het effect , 
, vrdeghulp betreft, ~aar dat er o~~~~~i~n~::~ce s'ecr!tarissen werden gevoe~d' . 

van d~ vroeghulp.!Jlt de gespre , I tie-onderzoek naar het inhoudellJk 
, bleek dat zij. in meerderheld een eva,,~a . .', 

functloneren van de vroeghulp, belangnJk vlnden.' '. : 

, " , " . , ',' h ~ f nctioneren van de vroeghulp , , , 
:4,2.4 ' Samehh~ng tu~sen de reglstratlefjen ~o~t .walineer men' de regi.stratie 

Een ,vraag, 91e van~elf,spreke~". ,op rden econstate@.rd tusseh de mhoud 
, "bestudeert, is of er.enlg ~e~b!'indJdan WOhet fU~Ctibneren,van devroeghulp an

, en de wijzevan !eQlstratle ~merz.lj \e\ de achterliggende vraag of er een po
, ' d~rzijds. Deze. vraa,gkomt we~r. vo,?r, UI het functioneren van ,d.E! vroefJhulp.' 

,sitief effect ultgaat. van de,.reglst~a~l~ o~entage vahde,door de reclassering 
" Zo kan gekeken worden naar e~e~ totaal van de inverzekeringgestelde 

, , pezochte inverzekeringge,stelden op '. e ," ", " . ' " 

veraachten in een arron~ls.s~e~,t~an de registratie werd nie! gevonden, Iry {Ie 
,:' - Een samenh.ang, met e In oU" ot aantal van dezelfde onderwerpen 
meeste arr(;>n~lssementen waar,een gro als la e percentages bezochte Inver-
gereg,istreerd wordt, ,werdenf~ow~ h~~~ wijzlvan registreren is niet kenme!
zekeringgestelden a9.ngetro e!1~j' 0 ent.en met een verschillend vroeghulp
,kend verschillend voor de arron ISS~~ secretarisseln heeft de onoerzoeker 
,percentage. Uit ,de ge~prekken ~e i:er de inhoud en d~ wijze van registra-, 
',echter de 'indr~k gekregen, dat n1.et zo f actieve hantering van de geregistte~r. 
tie 'van 'bel~ng IS, als wei de p'ass~~~t °verduideiijken. Men kan de terugkoppe-

" de gegevens. Voorbeelden mog~ de'ze ra,adplegen.als er yerdere be-
I lingsformulieren op dE) R~ad op, erg~n ~~en zi'n b.v. wanne~r een voorlich

moeiingen, van reclaSSenng~zljde geb 001, k~n' men uit de terugl<oppelings
tilJgsaanvrqge eij de Raad bl.n~~nk~m~tilleren indien'daartoe.een',incidentele. 
formulieren tabellen of overzlc ~~ e of een o~derzoeker). Een,andere manier 
vraag komt (b.v, van het d~parte~ nt gel/ens is'het actief gebruiKen van de ge
van omgaan met de ~eregls~reer e ge bewakin van, afspraken over efe vroeg
gevens voor de belel,ds~oen.ng of d~ belien o~ overzichten gemaak't worden 
hulpactiviteiten. per~odle~ ~u~~nin~ien nodig, naar aanle,iding van de,geg~ 

, van de stand van za ,en .. 0 . 'isren actie worden ondernomen, b.v. wan
yens van. de t~rUgkOppellngsf~~~~1 eau (te) laat wordt doorgegeven of indi~n 

, • neer een mE)ldlng ~oor een po J Ie ~r. delijke redenen geen bezoek aan .<;Ie In
qe maatschappellJk ,wer~er om o.n UI von3nstaande kan geconcludeerd wor-' 
verzekeringgestelde ,~eal~seert Ult ~e~ . nderzoeker 'een goede registratie niet, 
den dat, naar de stel!lg,e l':ldru van

d 
e or egh'ulp' b~j'nvloedt· weI maakt de re-

'4.3 

automatisch het functloneren van e v 0 , '" " . ;' 
gistratie ,her mog~lijl< om Ide Yinger aan d,e, Po,l~ t~ houden, .' , , . '.-

'Reg~~tratie bij~e rec!asseririgsinstellingen le"d of Qi' dereclasseriogsinstel- , 
A.an Cle secretarissen wer~ de, vraag vQ,org~ , ~d w r~en Uit, de antwoordeh' 
IJrigen ge~evensover doe vr?eghulp., verzame 0,' " ., ,'," ,_'_,_ 
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bleekhet v6lgende. In velearrondissementen'behouden,ae'instellingen een ' 
kopie van het,teiugkoppelirigsformulier~ met h,et oo~r op ~ventuele midere'be
moeiln!;Jen', met de justitiabeJ,e.Voorts was de hidruk van ,de ~ecretarissen dat 
in het algerneem niet'meer geregistreerd wordt dan te.vinden is lnhetgehan
te,erde cli~ntenregistratiesysteem; ,"Yaarin:de gespreksverslagen zijn' opgeno
'mEln. Daarnaasf worden de vroeghulp60ntaetem w,aarschijnlijk in de'pwiodie
ke conta,ctte!lingen opgenomen. ~en u(tzondering' vorm~n drie arrondisse·' ' 
menteo waar d.m.v, wetenschappelijk onderzoekgetraeht wordle;enindrUk te 
krijgen van 'het fimetioneren. van de vroeghul'p: 

, 4:4', ,SlotQpmerkingen' , . . , , 
,Het voorgaand~ wasvooral.gei'ieht op de registratiebij de Raden. Thans zal 
worden ihgega.af) op de functle van de, registratie voor.het beP1'llen en voeren 
'Vanhet 'Iandeiijk beleidinzake de vroeghulp, ," '. 
, " De landelijke beleidsinstanties ,(~etdepartement, de directeurerl van de re-, 

classeringsinste!lingen) zulien 'overeen aantal gegevens, mpeten beschikken 
om het oel~idte vorman eneve,ntiJeel biJ te stu(e.n. BelangriJke gegeve,ns kIm-

, nen verzameld worden biL de Reclasseringsradeh'd.m,v. ter4gkoppelingsfof
mUlleren: Dit is aileen mogel'ijk wanneer Mn standa~rd terugko,ppefing'sfor: : 
mulier wordt gebruikt en wanneer de maatschappelijk werkers van de reclas-, 

, , sering de formulieren goed invullen en opienden naar de Raden. Voortsis het 
noodzakelijk dat de 'gegevens uit, de fqrmulieren periodiek, b.v. driElmaanfj'e-" 

. lijks, overgebracht worden op anonieme vj3rzamelstaten. Deze verzamelstaten 
'worden dan 'bpgezoriden' naarde beleidsinstanti~s 'en, bewarkt. OJ) ,deze wijze , 
zou,regelrnatig e'e,n overzieht 'van ,het procedureel'functio~eren van de vroeg
hulp gemaakt kunnen-wQrden. bp wel,ke wijie kantewerk worden gegaan ,bij 

,het opsteJlen van~en standaard terugkoppelingsfo~mulier? Ten,eerste zouden 
, debeleidsinstanties moeten'nagaah w,elke, oeleidsgegevens'zij nodlg hebben. ' 
DfiarbiLzou e,en onderscheid geITlaaktworden tussen die gegeitens die nodig 
,zijn voordeyerdere t:iemoeiingen'met de j!Jst)tiabele. en gegeven.s ,d,ie nCidig 
zijn omhet beleid inzake de vroeghulp..te vormen' en bij te sturen, f.lleen deze 
'Iaatstegegev~ns 'zouden .overgebracht moeten, worden in zgr(.totaalstaten, 
, Teo ,tweede zouden de: nu gehanteerde t~rLJgkoppelingsformulieren bestu

" deerd en met elkaar vergeleken kUrlnen, worden. Tenslotte zij opgemerkt dat, 
naar' deervaringleert, liitgebrelde rl?gistratieforinufieren veelal. eerder In on

, bruik 'raken oT slechter word~n Ingevulq::dan bekl1opte,overzicMtefijkeformu-
"Heren.. '" , 

4.5' ToelichU'ng bij overzichl geregistreerde gegevE3Ils biJ de'reclass~,ingsraden ' 
,'Het onderstaande ,oyeFZieht Ig('registr~erde gegevens bij de Reclasserlngsra
,deli' ,is samengesteld opbasis,van de door cie seeretarissen van de Beclasse-, 
ringsraden verstrekte informa,tie. Bij het sam~nste"en van het overz;bhtis uit
gegaan \:,andetei'rnen die gebruikt worden in Det verstreKte materlaal: Deze 
termen verschillen a'anzienlljk in ,abstraqtienlveau.Overw()g~n ~s o'm alge· 

, me'ne rubrleken op te stellentE)neinde de opgegeven ondeLwerpen ()nder ge.: ' 
:meenschappelijke ndefQerste ordenen. Nog afgezi~n van'<;;-J,":'oplemery .die 
Elen dergelijke orderiing met :zich meeorengt"ishiertoe oin de-volgende,rede~ , 
nen riietbesloten,lneen qergelijk geordend overzicht zqu niet meer'tQt,lli,ting , , 

'komen datdezelfde soorten onderwerpen in z()danjg vers'chiflende termen ge
" registreerd worden, dat een vergelijking op detai.lpunten tPssen de arrdn,disse-

, menten niet mogelijk,is: El3n n,adeel van degedane keui!e is weI dat de over· , 
'eenkomst tussen de arrondissementen m.b.t.de soorten teregistreren onder- ' 

'. werpen; in het'overzietit enlgszins versiUierd wordt. , ' ',' ,,', , ' 
" ,Tenslotte een opmerkin,g over de .registratie in het arrondi~sement Amster- ' 

dam. In .elit arrondisl?ement'is de O.rganisati,e en-daard,?or ook ~e r,egistratie 
. ' 'van c.I~'vroegtiulp'yerschiflend voorde,staq Amsterdam e.nerzijdsen 'tGboian

,derzijqs,Oaarom isinheLoverzieht de situatle v06rgenoemde gebieden 'af· 
zon'derlijk opgegevefi. Om dubbelleUiQgeQ te vermiJd7n,zijn !nde totalen de ' .. 

. gegl'!vens van de tWeeafzol1derfijk'e g~b!ede!lin hetarrondissemel1t samenge-
~oei'gd ,tot een cijfer,', . ..' " 

,.' . . . , 
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'Overz,ichtgeregistreerde geg~vens bij 'ReClasseririgsra~en' 

arrondissement 

geregislreerde gegevens 

gemeente waar ivs plaatsvlndt x x 'x x x X x ~ x x' x x x X x, x x x x 

datum en/of tijdslip !vs " x x x' x x, x x x x X xx: X X X, X x x x 

aantal 
malen 

'dat eim 
gegeven 
geregis: 

ireerd 
wordt 

,16 

~ d~at~u~m~e~n/~o~.f~ti~jd~s~t~iP __ on_t_v_a_ng~s_t_m~el_d_In~g~e~r~, __ ~_x~_x~x-+ __ t-x-r_x~'X-f __ +-,x-r_x~'~:tx_x_,+-x_'l __ x-r~x-rx-i~x-t_x-r~x-r~X~~~1_8., 
, '2 x x' x x x' x x x x x x x.x x' X" ." 18 sChriftelijke rapportage ex a~t. 6 .4 x "x x x' 

telefonische lneldlngen 
• I,' 

datum en/of tijdstip doorgeven melding aan 
rra; reclasseringsinsteiling of plkel , ' 

x x x 

x x, x 

ai dan'l])~t pla'!-tsvlncien'van bezoek aan Ivg ·X x x 

datum en/of tijdstip bezoek a~n Ivg' op 
po!itieburea~ , 

naam rmwdie vroeghulp (rapportage) ver. 
rlchlle 

verzoek(wenselijkheid) voorlichti~gs. 
rapportage ' 

'mondelinge rapportage ex art. 62.4 

schriftelijke meldingen 

bek'end blj welke 'instelling (al dan niet 
,Ievend reclasseringscol)tact)' 

bevindingen en/of activlteiten van de rmw 
I.a,v. de ivg , , . 

aldan niet door rmw opgenomen contact 
met andere hulpverleningsinstelliogen 

delict, 

tijdsinvestering (al dan niet ihclusief reistijd) 

problemen/hulpvragen ivg (ook alcohol en 
drugs) 

plan rmw om contact te conlinueren 

datum eVl.'inbewarlngstelling van ivg 

red'en nie! pJaatsvinden bezoek 

voor,keur (client) hUI?verleningsinsteliing • 

verwii,zing hulpverlenlngsinsjell1ng 

,fricties/bij;mnderheden in contaclen mel Po-" 
Iitie cif justitie ' 

forlneel reclass'erlllgscoritact 

contacl mel';!'tJvocatuuJ 

s~btotaal , 

42 
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x x x' 
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x 

x x 

16' 1920 

)t X x xxxxxx x x x x x 

x x, x ,x·x x x k ,x x x x x 

'x x x x x x ,x x x x x .. x' x 
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x x x x x x ,x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

x x x X xxxx,x x x 

x x x x x ,x x x x x x x 

x x x x i< x x x x x 

x x x x x X x 

x 'X 

x 

x 
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x 

x 

x 

x 

x 

" x 

x ,x' 

x X 

x 

x x 

x 

x, ,x x 

x X X 

x x 

x x x " x x 

x x' x' x' x x 

x x 'x x x 

x ' x x 

'x ;c x x x x 

x x 'x ,x 

x 

.x x 

" ,x x 

x x x x ' 

x x 

x x x x 
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'I 

f· 
, '/ 

/ 

'0 
0 1:> 

" (!l '!2 :- '" E: E: 
IlJ 

~ .., 
'e IlJ 

IlJ .!? !!! !!! E: '" '" '" :!: .§ E: E: 
<I: <I: <I: '<I:, 

transport subto,taal, 16 19 20 

burgerlijke staat client 
,J x 

~invol~eld of. resultaat, vro~9h'Ulp J x-

(verden;) bezoeken aan iv9fi tile preventief rr:.,~) 
gedetlheerd worden blnnen Iwee we.ken na :;./ 
dai~m vah Ingang preventleve hechtenis 

.-
ontvangstierugkoppelingsformulieren x 

• 
hOlJd]ng client 1.0, ~oorli<:htingsrapportage x 

(yerdere) bezoekeh ailn ivgn die ult 'de ivs zijn 
ohtslagen binnentwee we ken' na,ontslag 

Is,verdergaande h'ulPverlening nodig? 
/ 

'is voorllchtinQsrapportage gewenst? 

aantal verreden km's 

ilrrondlsse':'l.~·nt waar ivg woonachtiQ 15 

behoefte cli~nt' aan justitJ~lelnforn'latle ·x, 
: 

Instant!e aiuwnilag voorlichtingsrappori' x 

werksitua,tie ivg " 

datum voogeleidlng : x, 

~oonsltLiaiie ivg , x 

ir\kcimen ivg' x 
, " 

aanwezlg/Jeid rmw bij voorgeleldlng, ' x, 

, houdlng clienl 1.0. b'ezoek van Ivg 

aanwezlgheld advocaat-'op ,tiet pqlitlebureau 

afspraak tot bezdek.op politie/pureau 
i' 

contact met recherche x 

wiJze hulpaanbod ((old~r, in persoon) x 

houdlng client 1.0. vro~ghulpi'apport x 

datum aanvraag ,,?orlichlinQ'im'lpport x 

jvs' betref,fende 'mlnd~rjarlgEln 

contact vc;logdlHnstelling 
~ ; 

, ' 

aanlal gereglstreerde gegel/ens,per 
arrondls5!lmen! , 18 1,9 32 I! .. 
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a·rrondis,. 
sement 

Alk,rnaar ; 

::-:~Ig ". 
.: ',: 

. Bijlage 'S:' .. Oveizlctit v,art .qe meldingspunteo,wijze' en snelheidvan melding,' ' : ' 
iri" kantooruren, op doo'rdeweekse avondEm en in. weeken'den' . " 

..,' . ,~ , '~ " .. ; ",' ,'..' . ..". , 

I :4rrondisse~enteH wa'arJ~'dire6ie prbd~d.ure'~ordUJ~hanteerd: . '. ' , ' 
}oelichtlng: Hetoverz!cht ~eeft'alleen betrekking Op.degenen die posifief op 
de: folde( reag~rEm (de~ja'-zegger's), '.' ,. 

. . ':, .• 'Ii 

'. 

doordeweek binnen kimt9druren' , doordeweek bulten kant~ortiren . .. 

.1e mel
dingspunt. 
reelasse

ring 

Raad 

wijze van. tild "':aar- . 1 emel- • ~iJ;e van 
me/~~ng' blnnen dlilgspunt' . ·meldlng 

melding ree/asse- . . 
ontvangen . .: rinq 

wordtna 
tiidstlp 

ivs . . .-

tele!. 
.. 

< 1 u,ur Raad telef. 

tiJdWilar-. fe mel
'binlien . dlngspunt 
mfHding rec;lasse-. 

, ontvangen , ring 
: wordt nil 

tI/ds·tip.· . 
ills. 

<1 uur, Raad 

wljzo ve~· ti/d Waar
. m~ldlng,. binnfln 
. . .,' meldIng . 

. ontvanger!' bljzon: 
wordtna '. detheden' 

tI/clstip . bi)to~ , 
. .:" ivs ,~lieht, 

·tslef. < 1 uur '1),2) 

Arriste;dam Raad • 
. Leyimberg'hlaan ·Raad 

'telet. . gemicjdeld 
'/ : ±. 7 uur 

RaaC!' lelet.· de volgen.' 
de·morgen. 

. ·Raad . lelet. ~maa.ndag: " .' 
mor~en' 

. Gronlngen 
-:stad.· 

. Haartem . 

.' 
pl!.<et: .mondeilng .. 1 x p. dag . . plket-. m~ndellng: de vblg. plket- ·Iel. en/oJ- '1 x;op ~ilt:, 

ambteriaar. (namlddag)' amblElnaar dag (n.m:)~mbten~arri)ondeling , en z9n~ag 

'. Raad lelet. :< 1UW" Raad 

. Raad, telef . < 8 UU[ 
. " . 

Raad 

'tl?lef. de volgen
de morgl3n 

lelef. <3 uu~ 

. Raad . 

'Raad' 

" lel/lf ..• ll1aandag·· 
mqrgen 

..Ielet. < 3 uur 

3) 

·2),4) . 
. ~ . 

2),5) , 

Rotterdam 

Ulrecht _ stad '.' plket: mond/lling 1 Xi.p. dag 'pikl?l' rTIondeiing de volgen-plket-: 
. arnble[laar . . •• amblena~ de morgen ambtenaar 

telet. '1 x op Zilt. 
. en ,zondag , 

6)-

Utrecht 
- provrncle' 

Zutpj1en 

" . 

44 

Raad 

. Raad 

',. 

" 

lelel. < 8 uur' . Baad. 1lchrlfl:' > 24,; < 48. . Raad 
uur . 

~chrlfL > 24 :< 48 
uur 

telet .•. ' <:3 uur 
" Raad' , .. schrlft. de volgen-

dla dag 
,; . 

Raad ~ ~ SCh'rnt. . ma~~dag". 
. morgen " 

7) 

8) ', . 

.; 

Biizonderneden bij overzicht /. ' .... . - . ' . 
l' 'De opdeavonden enweekendenln9~sproken meldingen 9P het telefoni~ch' 
C1ntwoordappciraa~ worden de-volge\nde morgen, .res·p. de l1)a~ndagri1or!ilen: aJ-. 
geluisterd. . . . .' . 

. 2' De folder wordt slechtsin een geaeelte vC),n hefarrondissement gi=brulkt. In 
. de, rest van het arronclisselT)erifvindt',alJe'en bij uitzondering vroeghulp plaaH~; . 
3 De pik'etambfenaCir gaat 1 maal per dag, in 'de :namiddag, naar het h.oofdbu- . 
reau en ht10rt of ~everdachten 'positief' i'eageerden op defo'ider. ". ' 
4. 'De meldlngell.wo.rden in het weeKend o6kwel ingespr'okeh op het'telefo- ' 
ni~ch aritiNoordapparaat,9aioP maai1dagm.orgerl wordt afgel~isterd. : ". .' 
5 De meldingen worden 's avondsen In'\1etweekend ingesproken 9P de b~ndr 
die .dEl volgende·dag,resp. ~aandagrrlOrgen word(afgeluisterd• ". 
6 In deweekend~n belt depiketambtE?oaar hef politiebureau~ . .... . ' 
7. Er kornerPbiina geen.' positieve' r'eacties binnen vanult de·provincie. De rnel- I 
dlngen word~1,,~Us~s9hrifteIijl<,·doorgegeven·. ~ '. . ' . .', ..... .' .. ,: ..... . 
. 8 Qp de aVond~n en de weekenderi bestaat de, mogelijkneld dat de poHtieyia .. 
h.et telefoniscli b~~ntwoordapparaafvemeemt wle de. plketambt'Elqaar il).Van 
deze 'mogelljl<heid jWordt echier weiriig gebruik gemaakt. . .' '. .; .. '. . 

,~ .. ' .' ,.' , 

" 
'. .. l' 

" . .-_____ ... --'_.....;. _____ ....-_..",-.--~---.-.'---~~:-.-!..-,-,.~~~1 
:, . 

, . 

" 

.' 

.arrondls-. 
s.ement 

Almelo' 

.1.' '. , .. 
.. 
. . ~·d.QC?fd~Wee~ b/~ne.·.n~~k~n. t.~oru~~n~.. 'd"""/ k' .' \: I' . '-:-:_~) . .,.... ~~--~-.~. ~. ~~....,....,-.::..~~?,;",,-e_:_:w~.~~~.:_b'-ul-:te:...n:...k-a~Q-t~:..·o'-,ru-r~en-. .,....'7,.....,.:~...,;...::..---"-~.J: ~~e~kend . 

': 
1 e mel- wl/zeva~ 

. . . " dlngspunt . meld/ng 
. , ree/asse, 

ring 
.',:' 

lelef .. 

.' 

. 
tljd waar- . 1 e mel'· wljie van' 

blnnen . dlngspuni . .m~/dlng 
'. melding ·re9Ia~se-. 

tlid;waar- 1e·mel- , 

ontliangen' . ,rl(1g; . 
,wordtna 
. 'tl/dstlp 

IVB , . 

< 1 uur. Baad. 

I. 

. blnnen. 'd(n,gspunt . 
.;me)dlng 'ree/asse

ontvangel'!' . ring 
. wordtne. 

. t1ld~tlp 
. • ivs ,. 

telet de .;"olg·en-- :plket· 
. de mprg.l3n··ambtenaar 

, .' 

'. 
wl/ze van '. tijd waat- . 
me1ciJng Ilblnnen .. .' ",' 

: ll1elding. 
.:. ontviingen . . biJzon·· 

wordt"a ". dei'heri'en 
'/Ildstlp' .' .bi/ toe

ivs :. '{ICht.- . 

telet. pike,lamb!:' . 
baH naar ; 

'. : ce;ntrale 
. ,'P:9Lposl,' 

. Amsterdam'. Raad .' telel. ; < 7 ul.lr '. 'Raad lelet.· de,vcil~en: meeslai:. telel. ; ma~·nda.g, " 
. de morgen ..:..._Raa~ __ ....:·~",:,-..m~~~ .' 

1} 
-'I Gool 

, ultzond.: • telet. '<:1 uur 

--r-'-'------- __ .~--------,,:,- .. plkelambt.·,· " 
'-Amsterdam Raad' telet.· '<7ullr " .--.--------'-------,~-

. • IJ-tunnel . . Raad tel~t •. de volgen' Raad ". ',. telet.· maahdag::' 

" 

: d~ morgen .m.clrgen 

. ~. Raa~ . sehrift;'na 48 uur.·Raad 'schr'llt '8" ' .----'-'--.'--:'-......,...'::7--:-'--~~~ . . .' na". uur· Raad' ' .. schrlft.:ha 4\) u!lr" ,. , Arnh~m • 

Assen. ':' .Raad . meestcii > 12 < 48 ' . Ra'ad m' ee'slal' > 1~'.< 4' " . .' '. , J.' schrlft. . uu. r, . "Raad'meesial > 12 j~" 48 2) ~.' ! 

~::~~~ __ :;:::;!~~::~~::~2--~~~~s~c~h~rl~~~~~~~u~ur~~~--.~I'~s~~~h~rlf~'\,~·~~ __ :-~~~ur~ __ ~~ 
Breda'. . Holad '~;)I~le( '" 14ur. .' Raad . f . ; R'aad' ' ... ~ele :.~ ~ ~ur telet. <: 1 uur" 

DordrEichl plket: • 
. ambtElna~r",' 

. telef.: • '< 1,5 uU'r plke\. 
amblep~ar 

'telet.' :< .1,5 'uur . plkeh '. telet. 
. '. ambtenaar 

3) 

., " Den H~,!.\l' 
\ '. 

Raad '. scl]rlft.stad D.H.{ " . 
';'12 < 24 . 
provlnele: 

Raap schrllt. ze[fde also -Flaad.', schtlft. 
• t\jdens' ." 

.', ka'ntoor .. 

zelfdil als 
tijciens 

, . kantl?or-;' 
.. wen 

. Groninge.n 
- provrncle 

Den Bosch ., . 

Leeuwarden 

Roermond' 

, . 
Zwolle., .' 

··Raad 

'·Raad· 

Raad .. 

'Raad 

\'.' 

>. 48 uur. 

lomeer. > 12 < 48 
derheld . uur 

. schrlft. 

±' 7CW. ::. 24. < 48 
sehr,IIt." ·uu( 
± :30010' .·±~,5.·.uur. 

felet 

telef. . < i.utir 

tel!3t. < 1 Ul!r 

.. ,'~ '" ur~n ~ .. 

Raad . In meer· '> 12 -2 48 
... derheld . . U4,r 

Raad 

Ra'ad 

Raad 

Raad' 

schrilt. 

± 10"/0',> 24 < 4a 
~phr'lft: . , '. uur. 

. ± 30% . ± 2,5 uur 
telef. .' 

telei: < 1u~r . 

,Raad 

Raad 

Raad 

, . 'I " 

In meer-' :> 12<1'48 
derheld .. iJur . 
sbhrlft. ; ", 

4) 

± 10% > 24 :< ,118 , 5) 
schrlft. 'L\ur 

11 : ." 

. ± .300/0' . ± 2,5·.ljur . 
lelel. 

tele}: 

, 

, 
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1 I 

2inde a~onduren en deweekeAden bestaat 'qe mogelijkheid 'Om demeldiri
gen In te spr~ken:op telefonisch beantyvoordingsapparaat. Daarwordt echter. 
weinig ge~ruik v,angemaakt. ' ' ' :' ,,' ' . ( :, 

,3 o 'ln de avondur.en en wee'ke'nden worden de meldingeri ingesproken dP het ' 
, telefonisch beimtwoordingsapparaat. De band,Wordt echter ,de'volgendemor
,gen, resp. maandagmorgen afgeluisterd., " ' " ' 
. 4 In avonduren en weekenden bestaat gemogelijkheid,dat depolitle rneldin-

gen inspreekt op h9t tele'fonisch beantwoordingsapparaat. ',," 
, Het bahdje wordt echter de volgende morgen, resp.,maandagmorgen .afge-

luisterd., ,. - " ',-- i',' ' ',' ' -

5 'Het bandje waarop ,eeng'edeelte van de avond- en weekendmeldingen 
wordtingesproken, wordfde volgende morgen, resp. maandagmorgen. afge-, 
lulsterd,' _" . 'I ' '- ;.1 i, 

-.6 De band waarop de meldingen worden ingesproken, wordt wei in het week
'end,maqf niet 'op doordeweekse avonden afgeluisterd. door de piket

J 

,maatschappel ijk werker. . 

.1' • 

" 

", 
j 

} 

i 

, ' 

-, 

,', 

" - ... 

/ 

----_.-

B)ilage 6:?verzic~t per arrondissem~!lit vanhet daa; ehant~erd ~m de m~ldlllg~n over d~. reclasseringsinstellingen te v~rdelen' e syst~em • 
. - ' 

',arrondissement contact,te leggen dOor 
.: 

t.btaal pi!cet, gedee/tellJk plket geen plket 

- ' Alkmaar x 

Almelo x 

Amsterdam x 

Arnhem x 

,Assen x 

Breda ,x 

Dordrectlt X 

Den l;Iaag X 

, Gronlngeri x 

Haarlehl x 

Den Bosch x 

Leeu';vard81j -x 

Maastricht 

Mlddelburg' ' 

Roermond 

Rdtterdam x 

Utrecht, -x 

ZulPhen 
',. x 

ZwolI~ x 

totaal 7 7 5 
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' " ,- '. ' , , f' andere vorm:'van een pi~e~regeIJng Jno" 
In vsertien arrOJldiSSemen'~T!~!~ij ~ef gedeeltelljk piket (zie, h~ofdstuls 5t~~ i' ( , 

r • 

''', '. 

7.1' 

" 

.. 

. esteld, hetzij het totaaJ pi e, onderscheiden Worden In een vas 

. geze belde piketregellnq!3n k,Untrlten we;un beurt'in een' bureaupiKet of een. re-
wlssele'nd piket en de laa s e o~ . ", !.' . : , 

' een h liJ'k werkerplket. . classe'ringsl1laatsc aPl?e , . ", , , , ' ',. -' , 
In' schema: " '...,. " 

~ .",.. 
, . , '. 

, 'plke! ": " 
.~. 

~ .. , vast" . wJss,elen~ 
'~" 
b~reau.rmw,plket 
pi.ket 

1';., 

:." 

Hetvast en:Wiss~le~d'Piket" " e;'all~ recias~ering~Jl'ra~tschapp'elljk 
l3ij,'h~t wis,s.elend ,pl~etdoen (nage~o gee. Bij eet'! vast plket(vroeghulptea~, 
werkers biJ!oerbeurt aan .de vro~hu ~~aantalreclasseringSmaat~chappelljk 
'pikettea,\11) daarentegen IS een epe~ te verrichten. ". .' " ,',. 
Werkers aangeweien ?m .dee~~i~ge~u:eeld van de verschillende,per arr<?n~ls-

, Onderstaandov~rzl~ht. 9 '. ,.',. '. " , ", 
' 't gehanteerde, plketsoorten. , semen,., '. 

,.', ' h '. t' rd' e p.·iketsoo·rten'~e~ a~r'o~~liss.ement. Overzlcht ge an ee , " . , 
:iF: ," 

'. vas~ plk~t~ wlF;se/end plket , 

, , 

Inste/flngsplket '. , rmw·plket ' 

x 

x 

(staq),x , ('t Gool) x 
x 

~~~~-~~-,. 
~~~~~~~--~~~--~--~~~~~'~'~~~~~~~--~ ::.: " x / 

x 

x 

, X, • 

" 
\~ 

. , 
'~.'-:""'-""~-'-.~"'---"""'" 

, . 

...-'\ 
I 

·,I.J ____ ~---~-._· ______ ...... _..,_~~~I ' ~
I f~-': ' -~-----"""'-----" 
I .' _---'-________ ~-_:__-___ ..... , ____ ~ ______ .... , _____ __ 

I ' ' In 4 van de 14 arrondlss~menten wa~r meh eon of ander plketsysteen} kent, ' , 
> \ haeft men eenvast piket. Waaromheett mell voor·dlt syst~em gekozen? Be-
I I , langrl)kefactor bllde beantwoordlng van dez. vraag I, dat In \frle van deze vIer fp ,,' , ,arrondlssementend. v'~JlhUlp moelzaam Vah degrondls gekome.n:!n de st": 
' , denAmsterdam'~n Groning,en was een vande bezwaren van de'politietegen Ii' , , de vroeghulp dat ZI) ,nletJ<<ih werken met 'teeds wlSselende maatschappell)k 
('iwerkers, In Dep Haag was de vioeghulp wellswaar alln )onuar11974 gestart, h maar ook daa' IIep de samenwerklng tus,en de pOllti.e en.de 'eclasserlng nlet ' , 
I' , geheel bevredlgend, In hel arrondissement Zutphen had zo'Vel de polltie als 
Ii, ~et Opehbaar Mlnlsterle'overwegend bezwaar \egen een onove"'ichtell)k aan, 
' , tal h ulpverlener.liat bl) de po/JlI. Welnig bekend Is en omgekeerd zelf ook wei, II ; ,nig 'thuls' Is bi) d. polltle',ln Den Haag en In ZutphenWas de reclasserlng 
Ii" voorts ~'n manlng dat een klelne veste kern van maatschappelljk werkers be-
,. , .ter tot een goeda re/alle met de POlli/e en ce )uslItIOI. functlona".sen ,kon ko. il; " men, Bovendlen Speelde In Den Haag de gMachte mae dat d,m,v, een vroeg-
I hulpte'm systematlscher nagegaOn kO,n Worden hoe de vrqeghulp Ihhoudell)k 

U" ontwikkeld ZoU kunnen'worqen. In de overige arrqn,dissementen heettmen ge-' . 
r i kozen voCt een ,Wisselend plket$ysteem. Veelal,vOnd men dat van de vroeg-
' ' '. . hulp geeri speclalls"tle gemaakt moest worden en dat In princIpe ledere maat. 

( '/1.:1 Schappelijk werk~r aan devroeghulp moe,st meedoen. 

7.2 Het bureau~ eni-mw,piket 

I i Het ",'sseISnd plket kan nog onder'cheldan worden In het buraauplket en hat 
Ii., zgn. qnw-p,lket (atkorflng van recl~sserl(~gsniaatschappeIHk werkerpiket). Bij. 
f t het bureaupiket Is oij de betrokkenen(dj;;~aad, reclasseringsinstellingen) be-
{' ~\!i,i , ·kend welke recla~seringSinsteliing gedt!~~nCtelwelke periode dlenst heett. Aan 

; r·,[de insteliing diepiket heeft, 'wordt overgelatell welkem;>,,;ttschappelijk Werker 
" -de blnnengekomen meldingen behandelt. Blj.het rmVit-Plketdaarentegen Isbij I, , ,de betrokkenan bek.nd walke reclasserihgSmaaischappeli)k werker op welke 

' ;'1,\,1

1 

'! ' dag .pJketdlen$t heeH" Veela, wordt het rooster voorhet rmw-piket door de se-
cretaris ,van de ReclaSsedngsraad, in overleg met de reclasseringsinstelling

, 
' VopgestEild. ' 
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8.1 : 

8.2 

50 
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In dearrondlssementer waarnet 'gedeeitelljk 'plKetSysteeni' of het 'geen pi
ketsysteem' wordr gehanteerd, worden 9oor'de Reclasserlngsraad bij het toe~ 
wijzen van de inverzekerlnggestelden.aan de reclasserlflgsinstellingen enlge ' 
criteria gehanteerd. De belangrijkstedaarv1;ln Is he! criterium 'bekenden/onbe
kenden'. Een Qver~icht van de gebruikte betekenissen van dit criterium is QP 
de volgende 'bladziJde opgenomen. " .., . 

Naasf het criterium 'bekenpen/onbekenden' worden somE! ook enlge ande; 
re criteria gehanteerd.Bil de onderstaande 'tiehandeling ervan rr10et een,or;
derscheid gernaakt woreen tussen de arrd.ndissementen' waar het 'gedeelte
lilk piketsysteem' gehanteerd wordt en die.waar het 'geen plketsy~teem' hmc" 

tioneert 

Gedeeltelijk piket 
Indrie arrondissementen wordt aileen het criteri'um .'bekenden/onbekenden' 

. gebruikt. Daarnaast wordt in vier andere arrondls'sementen, Indlen de ver
dachte onbekend is, ook nagegaan of mogelijke verslavingsproblematie!< bij 
hem een rQi speeit (af te lejden uit het delict waCirvan bil verdacht wordt of uit 
telefonische'mededelingen va'; de politie). Tenslotte Wordt tilj de toewiJzt'ng 
\Ian de onbekencie verdachten (in drie arrondissementen) rekening gehoUden ' 
met de geme,ente waar de verdachte inverzekering Is geste,ld, nl.lndien In ver
schillende delen 'vande arrondissementen andere recfasse'ringsinslellingen 
piket hebben (b.~. in Zutphenwaar twee piketteams' opereren). ' 

, Geen piket ' 
In aile vijf arrqndissemeQten met het !geen 'piketsysteem' ,worden ook andere 
criteria gehanteerd indien de verdachte onbekend is. Zo wordt in vier, van de 
vijt arrondissementen het criterium 'mogellike verslavingsproblematiek' g'e
bruikt. VOQrts wordt bij deverdeling soms ,rekening gehou{,len met I')et kan\on 
waarin het,pdlitlebureau zlch bevindt'en wei omdathet regionale werkgebied "" 
van de werkeenheden van de reclassering samen kan vallen met dekanto,nna
Ie 'indeling. Tenslotte wordt soms (2 m~al) ook rekening getiouden met de 
'werkvoorraad van de werkeenhede,n. . . - . " -. ",' '" 
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1 een aanliraag tot voor
Ilfhtlngsrapportage, • 

',Ioopt ' 

-. 

2 'eeri opdracht tot 'hulp-, en " , 
steunverlenlng m.b.f. betrokkene 
van kracht Is 

,3, de opdrach!tot hulp- 'en 
steunverlen1ng enlge laren Is 
opgeheven 

'. a,antal Jarcrn 'na:oPheffing v~n de 
opdracht,wllarln delvg nog' ' 
aang~l)1erkt wordt als b~~el)d 

4 op grond van ultgebrachte 
rapportl:lge hlj (alof nlet,. 
reqentell)k) contact onderhleld 
of onderhoudt met een Inst. orrra. 
aantal ja'ren'na het laatste ' • 

\' rapport waarl" de ivg nog aan! 
gem;rkt wordt als bek~nd, 

5 de cill'lnt ,tiltslultsnd bllke~d 
Is ull een eerder vroeghulp
contact " 

6 de Ivg In het kal:\rtsysteem 
\loorkomt . '. 

aantal.gebrulkte betakenlssen 
per arrondIssement .' 

+ - -+ +--+ + + \-- -\- -1--
,1) 

1-52600:1 

+ - + 
1---:-

+ + + + --- ~-

1 -
1) 

52600 2 

+ + + + -' '+ 
-I--~- -- -

,1) : 
5 00,5 2 -.1 

", 

+. + + + + + 
-.:-\- , - \-'-

1) 
5 00 5 2 '/.11 

- - +- + + - - + - -

+ -

4 2 4 4 5 4 5.5 5 4 5 3 4, 

• 1) Het symbool ex; betekent; o~beperkt 

, . 
" 

11 - ----_. 

: ; 

van 1 lear 
tot onbep. 

van i/. jaar 
tOt onbep, 

4 
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Bijlage 9: Beslis~ingen iN.m. vergelijking orgarllsatievornleo " ',.1 
In hoofdstuk 7 werden de organisatievormen van de vroeghulp 'zoais die in de 1 
yerschilleride arrondl~serhenten worden aang~troffen, met elkaar vergeleken. 1,),?~ 
Daartoe worden de arron.dissementeoingedeeld aan de hand .van 4 factoren, 
te weten: 
1 het gebruik Vi3.n de directe of indirecte procedure; 
2 het al dan 'niet telefonisch melden van een inverzekeringstelling,aan de Re-
cl~sserlngsraad; , . . 
3 het al dan ni~t functioneren van week~nddiensten; 
4 het gehanteerde systeem om de,meldingen over de reclasseririgsinstellin- \\ 

gen te verdelen. , '.' "/":, 
Voordat begonnen kon worden met del uitsplitsing, moesten een aantal beislis-
singen genome,n worden~ ten eerste over pevraag of aile arrondissem'enten in 
de vergelijking opgenomen konden worden en tentweede in .welke volgorde 
van de. vier factoren de uitsplitsing gemaakt n:lOest worden. . 

Wat het eerste punt betreft;,in bijlage 12 zijn eventuele vel'scl1i1len binnen 
de arrondissementeh beschreven. De vraag is nu of dezeverscllillen zodanig 
iijn dat indeling van een arrondissement nog wei mogelijkis. Zo moest het ar
rondissement 'Amsterdam uitgesloten worden vanwege het felt dat'!n dit ar
rondissementeen drietal verschillende procedures teonderscheiden zijn; een 
gelijkschakeling van deze procedures - terwille van de vergelijking - tot Mn 
systeem, zou de wr-rkelijkheid te veel geweld aandoen. 

Voorts worden ook in de gemeente (3roningen en In de provincie verschil- . 
lende systemen gehanteerd. Vanwege het feit dat inde stad Groningen drie
maal zovee) inverzekerlngstellingen plai3.tsvinden a!s in de provincie,is bij de 
vergelijking uitgegaan van het gehanteerde systeem ii) de stad. Een vergelijk
bare situatiedoet zich voor in'het arrondissement Den Haag, waarbij dezelfde 
beslissing genomen werd;, . 

In €len viertal arrondissementen (Haarlem, Alkmaar, Rotterdam en Utrecht) 
wordt niet inhet gehele gebied vroeghulp ,{erleend. Daar echter in ::l",t grootste . 
gedeelte van deze ;3.rrondissementen wei vrdeghulp plaatsvindt (of in die ge

.. meenten met veruit de meeste inverzekeringgestelden) zijn deze arrondlsse
menten wei in de vergelijking opgenomen. 

Tenslotte leek hel: niet zinnig om h'et arrondissement Arnhem in de vergelij
king op te nemen, omdat hier vrijwel geen'vroeghulp plaatsvindt (volgens de 
schattingen worden hler hoogult 4 inverzekeringgestelden per maandop het 
polltiebureau bezocht) en is derh~lve geen organisatie vande vroeghulp aan-
wezig'. . . '.' 

Het tweede, punt waarover beslistmoest worden, betrof de volgorae.van de 
factoren aan de hand waarvan de a'rrondissementen uitgesplitst moesten wor
den. Men kan op logisqhe en op statistische gronden voor een bepaalde volg
Nde kiezen. Beide method en resti,;eren In dezelfde volgorde. 

Wat de logische. gronden betreft, kan. uitgegaan worden van de vo!gorde 
van de ingebouwde filters in c;:Ie organisatievormen die het tot stand kemen 

, van vroeghulpc<;>ntacten belemmeren of be.vorderen. l,Jit deze gedachte vloeit . 
de volgorde, zoals deze hlerboven werd opgesomd,als het ware automatisch 
voort. '. . 

Gaat men uit van de statistische bepallng van de Yoigorde, dan groepeert 
men de arrondissemente'n 'aan .de hand van de vier factoren en bepaalt het ver- . 
band met het criterium, nl. het percentage bezochte inverzekeringgestelden. 
De factor die het grootste verband vertoont wordt dan de eersteuitsplitsint:)s
factor; de factor welke het Mn na:grootste verbanq vertoont, wordt de twee.de 
uitsplitsingsfactor, etc. In het ondersta.ande schema zijn de f;;lctoren gerang-
schikt. . . 

t 

1 
I. 

1 ; 

i: 
) 

i 

~ 
{ 

i i 
U 
( i 

1. , 

, 

. Schema bepallng ~(l;lgOrde ullsplllslngsfacioren 

. factor 1 
___ • ___ '- _ geen gebrulk folder . '. . 

- -. - _ :-. ._ -:- _ _ _ . WeI gebrUlk folder 
Almelo, A~sen,Breda' Den -,-- -:-- - - - --_~ 

Haag, Den Bosch, Dord/echt ,Alkmaar, Gfonlngen, Haarlem. 
. Leeuwarden, Maastricht' . Rotterdam, Utrecht; Zutphe~ 

- - - - - - _____ ~ddelburg, Roermond, ZwoII~ 
% Pez'oehte Ivg-;;-:- --- --- ~-_____ _ 

--------

arrondlssemeni;;n 

50% . 

factor 2 
17% 

. tel. meld/~g , 
-~, - :- ,..:..; ,-:- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ '(lilts/ultend) schrlftelljke 
arrondlssementen ' .. --:--"':";--,.---_ ~. ___ melding 

, Almelo, Breda, Dordrecht A' - - --
. , . ' ',' Leeuwargen, Maasirlcht" ssen, Den Haag, Den Bosch 

-~ ----- - __ -...c. _ M,ddelpurg, Roermond, ZwoII~ 
% bezochte IVgn -------'"7----__ _ 

fit}or3 
62% 

34°io 
...:. __ WeI Wf!ekenddlenst. 

arrondlssementen " . . . -- - - - ---. - __ ~_ ..E~'2. weekenddienst 
, Almelo, Assen, Dordrecht, Alk . .- -- - --. 

. .' Gronlngen, Leeu\yarden, Mid: . ~aar, Breda, Den Haag, Oen 
----:---',-.--___ delburg,Zutphen ZWolle 'R osch, Haarlem, MaastriCht 
% bezochte l'ign . - - - - - -- - - - ..:.. __ ..- _ ~~mond,. Rotterdam, Utrecht' 

. -~--' 
55%· 

28% 
fac(or4 •. 

- - - - _ _ _ _ totaal plket . 
- -. - - - ~ - - - - -. __ ~e::... p!!:':!. _ gedeeltelljk plket 

, Den Haag, Dordrecht,' - - __ 
Gronl L Breda, Den Bosch Alk . -----

ngen, eeuwar- Maastricht Roer: Hmaar, Almelo, ""ssen . 
den, MlddeiPurg, ' • . aarlem, Rotterdam 

'---:-------_. _____ 3"{oJle mond., Utrecht, Zutphe~ . 
% bezochteivgh , ------____ _ 

44%' 

arrondlssementen 

~7% 
24% 

.' 

1 
-;",:::;- Jl It 

, 
." i\ " 
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Bijla~e~O: Cijfei"sb~horE!nd!i bijboofdstuk 7.:~ ,r :. 

'. " '. .,'" ...., ." . . I ,"o'; . ',' ,"'.,~ .. : .. ": ' .' :. .. '.' ~ '.~ 
, in deze bijlage. word.eneen aarital.tabeU~n gegeye,l"), waa:rn.aar.verw~zen word! 

iii hoofdstLik 7: Het zijn de vOlgenae tab~.lIen:' ." '. ", . .~. v • 

"1 Aanta.llenuityoere'nde,Jeclas9'eri ngsmaatschappel ijkwerkers 'ei nd,1 Q76. '. 
' .• 2' A~l'!taUen:uitgebrachte voorlichtings'l3n aaiwuUende vooiliqhtingsr.appor-
\. ten per .uit~gerend rnaatsch()ppelijk wei-ket over .de. eerste 'ze~' f!laaf.lden van" 

'1 977:' .: . ...., ,:,.:,... - ,', . . .'., .. ' :-
3 "Oppervlakte il.l'km2 .. per uitvoererid maatschappelij!<werker. 
4' Aantal liwerzekeringgestelden per maatschappelijk weCker (eer~te '~es 
ma,~nden 1977).. '. .,~. .'\ .' .-
5 Aantal bezochte inverzekeringgestelden per maatsc~appelijk '\verk~r 

,.(eerste zesinaanden'1~77)'. , . . . ~ -. ;: 

.•.. ~ " 

Tabel"1 Aantallen 'liit;~~rende 't~cl~~Seringsm·~a.tschapp~lijk, werker~ elnd 1976 ~ . '. .. . '. :". '. .... . . .' ~ 

~., ~ , 

: De omjerstaande clJfer~ werdel1verzameld el)terbeschlk~lJ1g gesteld d66r ee'n lid vanda Forrnatie-', 
, comnih;;sle van de:VerElnlglng vanl;leclasseringsinsfiillingen: . • " .' ' . ., ... , ,.' 

arrondissement 

DenJ30sch 
. Breda, 
Maastrlcl}t 
Roermond 
'Arnhem . 
Z4~phen 
Zwolle .. 
Almelo 
[jen I:laag , 

• Rotterdam. 
Dordrecht 

• " !'Alddelburg 
.. Amsterdam 

Alkma;l.r 
Haarlem' 
Utreoht 
Leeuwardeh, 
Gronlngen 
Assan 

·'totaal· 

. ' 

A,R,V,1) ;" 

2,7 
30 . 

,22 
'14 
30 

·15' 
10 

.20 
-:35,5 

30 
8 

, 6 

51,5 
20 '. 
11' 
27 .. 
11. 

: 19 . 
" 11., 

1) . 'axel, st~f .. en (eglofunctionarissan .' 
2),' axcl. st~ffllnctionaris~en" 

, " 
:. 

" , ., 
" 

' .. " 

" 

.. ' . 

. , 

L.d,H,2)·" F.z,A.2) 
w,' . ~ 

5 
4 

'2 
1 
7" 

.~3 ' 
4 
,i 
9 
9: 

.. ,,·2· 
1 

'10 
:2 

6. 
'. 6 '. 

'4' .' 
. 6' , 

'1 • 

, '} 

.. 

' .. 
26 

. 19 
9 

.... ' 8 
11 
9 
,6. 

. 15 
~7 

.,,' . . 37 , ~ ~ 

,4 .. ,' , 13 ,_ 

37,5 
5 

:17. 
,17 
10 .. 

. " 1:1·: . 

, 14" .' 

....... 

" 
,', 

", .. " 

. Reci. R, 

2 
2· 
1 ' 

. 1 
1,5 
2;5. 

't 1 
1 ' 
.2 

, '1,5 
, 0,5' 

,3 
1 

. ',3 
1 
l' 
1 

. . ' :?6 ' 

. : 

i. 

If >.0.'. 

. '." 

\;.1- ,'.. 

" . 

taiaai 

.. 60 
,55-
34 
24 

'49,5 
: .. ,29,5 

21 
43 

63,5 
n,~' 
14,5 

20 
102 
.?8· 
34 
53 
26 
37 
27 

798,5 

. .. ~ 

.' . 

" , 

.. ,' 
" :. 

" 

." ., 

.', " 

", 

; . 

.. ; :, 

'. 
, ' 

'. 

,I 

',' .'''~ 

.," T8~er 2 Aantai'en ultgebrachte Voorllch I .' ' : ' : :, , 
rend maatschappellJk werker over de eers!enzges: emnaaaadnvullende voo

1
rllCntlrigsrapporten per ultvoe." 

:.' , ',.. ..' '," ,n en,van 1977 ) " 
Den Bosch"" .. ", ...-
Breda' . 11,48, 
Maastrlchf, .. ' 11',22 
'RoerrTic)nd: . ; 12,18 
,Arnhem . , 12,33 
';Zutphen : ... :10,59 
Zwolle 8,81 

, '.Alma-,i> :" . 9,67 

" 
,. : 

", 

.i 
i 
I 

I 
.1 
. ! 
. I 

1 
. I Den Haag' .~O,~~ 

Rotterdam: 7;83. , . 1 

" 

Dotcb'acht. . .. '9,42 '" 
" Mlddelbtir~ . , ,12,34 

Amsterdam ,,' 8,85 " 
Alkmaa'r . \' 6;91 

.Haarlem , 7,96'\ 
'Utrecht. . 9,50. 

" ' Leeuwarden .6,28. 
, Gronlngen .,', ' , 9,65 
. Assen 10,11. 

7,11 ' 

" 

. '.' .,' . 

',' 

. 1)' ,De gegevens over de 'voo'rllchtin ':5 rOd'.. ' '. ' . . ....., . ' . 
het Mlnlsterle van ~U~ti!le te'r.besch~~ng ~~!~:l~,e.rden do~r,d~Dlr.e'ctieTBR en 'Reclasserlrig van' 

i~beI3G~'ografiSch'O oppervlakte I k 2" .' ". • .' •• ,...: ~'-,:--"-,---..,.;--,-,:",:,,-,--
. ' ••• ", ", ,', ~ m .per ultvoerend maatsc~appeIlJkwerker1) 

Den Bosch . , .' . . . , .' . '.' " 
Breda ' 49,!J5' .: 
Maastricht 37,41 

, ..: RO'armand 20,39 
, \!,\rnhem, 5~,33 . " 

'Zutphen 49,95,' 
• ZWolle' " 71,81 ' 

Almelo.. " 172,~5 
Den Haag , 40~72 
Rotterdam ·14,77· 
Dordrechi 18,3!l . 
M,lddelburg 73,08' , 
Amsterdam 137,25 
Aikmaar 6,33 . 
Haarlem 132,46 . 

. , .. 

. , 
. Utrecht ' 18,09 

'. ' ' L!le~warderi • . •• 30~ 18 
• Grorilngen 148,58. 

",. ' 

. Assen:' . .. 67,43: ' .( 
. 99,44. . 

l) Bran: vpor de geOgraf~sch~.' ", . ..,' . . ..... . 
Stat/stlek' . . '.:... .. e ,.ppervl~kt!l,van qe.arrondlssemenien In km~ Ce~traal B' ." 

" 

. , .' . .,.... ..:' , '. .. '.' .. '; ureau yoor,de . , 

., ';. 

'." , 

\.. '. ',' 

" 

'. I, , ,~ 

. " 

. ' 
;' . 

.' , 

, '. 

,.' 1.;. 
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""I . ;.;. 

" 
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Tabei 4' Aantallnverzekerlnggestelden per maatschappelljk werker, In h~t eerste halfjaa! v~n'1977, 
,per arrondlsser.lent, gerangschlki van hoog naar laag (Tussen hallkjes Is ~et percentag~ bezochte In
verzekerlnggestelden vermeld) 

, ' 

Amsterdam 25,93 (8) 

Rotterdam' 14,94 (11) 

,Den Haag . 14,87 (31) . 

Zwolle' .12,42 (55) 

Arnhem 12,36 (4) 

Maastricht 11,79 ' (50) 

Grorilngen 11,54 ' (33) 

Dordrecht 11,24 . (80) 
Den'Ejosc)1 11,13 (33) 
Utrecht 10,96 ' (6) 

Haarlerri 10,91 (18) 
.. Roermon,d' . 10,29 ' (?!l) 

Leeuwarden 10,04 (61) 

Breda 9,93' (58)' 
Alkmaar 9,75 (22) 

'Zutphen 9,59 : (30) 

Almelo 9,02 .(77) 

Assen 6,74 , 
. ' (52) • 

IV1lddelburg 6,50 (70) 

.. 

..• ~. 
:', J 
" ~} 

- Tabel 5' Aantal bezo~hte Inverzekerlng~estelden per' ultvoer~nd maatschappelljk we~~r over de' .,' 'tit' , 
eerste zes maanc!en van 1977, gerangschlk~ lIal1 hoag "aar laag (Tussen ~aakjes Is het pe.r;entage. . 
bezochte inv.erzekerlnggestelden vormeld)' • .-' • 

.1:' 
'I, 

il 
, , 

, Dordrecht 9,03, (80) 

Almelo 6,98 (77) 

Zwolle ,.' 6;?6 (55) 
Leeuwarden ... '. 6,12 (61) 

Roermond "5;96 (58) 
Maastricht 

\ 
5,94 ' (50) 

Bred'a 5,76 (§8) 
Den Haag 4,63 (31) 

Middf,llburg . '4,55 . ("lO) . ' . 
Gronlngen 3,81 (33) ; 

Den Bosch 3,65 (33) 

Assen 3,48 (52) 

I 7;utphen 2,88 (30) 
'Alkmaar. 2,14 . (22) , 
Amsterdam' 2,04, (8) 

. Haarlem 1,91 • (18) .. 
Rotterdam 1,70 '(11) 

'Utrecht' 0;70 (6) 
Arnhem 0,48 (4) 

," 
, . 

'. '. 

'~J • 

.. 

/ 

-1 

~ . :::; I· 

~ "..:." ______ ~~--'-C---'-i, '-:-':-:-:' '_" '~--:---:-:-:-----,,-__ --:-__ --:-__ -:-:-,' _:~"'~'_-'---'-'-~_"'---'--_\~' '-:'--:-'-
~! ,:' .' ,,'. ~~~r 11:: 'Bijzond~rh~~er:l6ve;.~ de ·vro~9huIPO~g.!lnlsati~per·:ar~d~disSe. 
;~;. .' 
\\ 

1,' 

.. -
;'. 

~I '. 

" " 

'" 

'! .. .' 

"1 ~ • ,; 

,.' 

t •. 

.' 

" 
In'daze bijlage zJjn 'per,arron:qis~ement eer:f aantal"geg'sveris 'o'pge'no'~enov~r 
de ~volgende;'ond~rwetpen: .'. ..,. ..' :'. . . , 

: '""7" organlsatle; . . .. 
~ WElekenddlenst;, . 

. ~. cijfers over aantalleh vroeghul'pbezoeken en ··rapportage; 
.-'p'articipatie rec.lasseringsi!1ste/lingel'1i ". . " ,,~,. 
-:- ontwikkeUng van de vro.~gfiulp, ' . •. 

: Ten, aal)~ier'ivan d~organisatie is de stand va~ zt;lken 'weerg~gev~n ioalsdeze 
in het .eerste half jaar van 1977werdaangetroffen; EventueleingrijpendewijzV~ 
gingen !la'deze p~rlode4iJn apartvermeld.' , ',.',' . . . 

. De,organisat;e(wordt. schematisch. weetgegevl?n. Voorde dlildelijkheid:. 
, volgf.hier een voorbeeld'ov!3r de vroeghulporg,anisatie in',net arrondissement 

ZutphEH;l: .' . .' , . , " 
':'. .. ' . 

" ,", .' " 

plket : /., .. 

. ' " ' . ~H~nt .b~ken~ contact-
cli~nt wenst ~chr, '. .' , 
geen conta<;!' ,RR -. , . 

, " ~nent,onbekend ---WVVV\ 
'. ' 

In het arrondts~erriE!nf~utphen,werd.eind juhi '1977 gewerkt.met ,defoider.lri: 
dien'de 'J\3rdachWd,m.v. het'invullen~ van, de ,a'an de fbldergel:1echte s~roo~ te , 

"'kennen:geeft r~classeringscontact te wElhsen, geaft pe politie oat telefonisch ",,' 
,door :aan de Reclasseri.rigsraad (W\3'nst de, v!;lrdachte,geen reclii!sseringscon· . 

'. tact, dan ,ontvangfqeRaad demeldinglQute~ s6~riftelijk). Op ~de Raad 'Wordt. 
nagegi;lan .ojde verdachte b~kend .Is bii. ~eri bepcialde reqlasseringsinstelling 
;of;:tearn. LQ ii'i;, dan wor(lt de desq~treffende '.con~~ctinstelling'·telefciniscli op, 
de hoogt!,!gestel~~ ~o ne6n,'dan wordtdepilwtinstelli(1g telefollisctHngeliqht. 

. · ••. Ook t,a,v:, degEmen diE! 'geen 'reclasseringsbezoek 'Wensen, wordteenonder~ 
. scheiq ge'rnaakt tuss8n de ''bekenden'en 'rJe '·onbekenden~. De-Ra'qd geeft eeti • 
'ter qeze 'qribekend!3.ri' nietdo:oraanh~tP,~et; ditwordtaangeg(:lvem met het' 
sympool WM " , ' : " '. 

.; 

"W~t d~ dnt'w/kk~/i~g va~ de vroeghul'p' bet;eft:~6'ot :b~er~E!kend'j'~ o~k .d~ reo .:: .j 

,dente ontwikkelingweergegE!ven: be inventarisatie d(larvanwerd 15 <:lp,ril1978 ';r 
afges/oteri., .' . , l 

• ." .' • :. , • l '. 

P.ear~Qn~IS$eme~t.en~ordehi n alfabefis~lie vblgord€!, behanpeld, ' 
.' 

, " . ' : . 
" ' 

-:; ". 

•• 

" 

, 

-, 
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11 I 

. i In:', Alkmaar'stad;' Hoorn,;Enkhlllzen, . en, . . ., 
EgJTlon(~-Binnen, Heerhugowaard, Berge~, Castncum , ""1 

~:. ".," I bk'nd ·.f 
'.' .... c.lllnt e e. _ lnst?lllng '." . ( 

. :~~;!;:'"" .~ oli", ,,",''"' ~ ;Ik.'.· J ' ·.l 
"I 

. \ , 
. , . 

.. , , 

) 
2 .In rest vanarrond~ssement.. 

Weekkenddienst:geen ' 

Cijfers: . ,//') 
.,'. .L.' --'--'-----:---:-

.-,,?~.:::./_. ",,---'-~':"'-~'-":'7---:--'---~~--- ! 1 ~,i 
~ II' fre. quentie lI.1frequentie. . , aahtal,· h , 

'v,s. n' ·vroeghulp bezoeken ,vroeg u P' 

IVv.orm. 
rapportage .. 

'. . '.' r.apportage. '. 

a~sbl~Ut' . % van I. ' ./~ van /I • ,> 

--------------~~--~~~--~~----~~--~--~,~:--. ~~-~10~~=na=g:en=o::eg 
4B5' 9.3 19. II . 22 (schattlng)' . a een . 
273 1, 60 i~\ mopd'eling' 

, ; .t! 
1976 
eerstel:l~.lft 1977 . i~~\ 

,,' " . '.' ," '! de~roeghulp:~lIeinsteHingen doen .. 
PartiGip~tie reClas~erinf1.~mst~~tn~l:f dlA~ inmindere ina.~e,in._t1et piket~ooster 
mee ~ande vroeghulp, ZIJ h~t b eUint,} bureau). Per 1,augustus 1977gmg h~t . 
i~ opgeno~en (vanwege on I er; e~antie wa,arnaar verwezen kan worden (an IS , 
CADuitslultend fungeren a S ins. " \.. i .. ' .' .' • • ' • .', 

dus oiet meer opgenomen in h~t 'p1.ketroo~ter)., . ..,.. .' 

..." ".' ." . . . . \:~ h 'i lslangzamerhand uitg~breidtot 
Ontwikkeling van de vroeg~Ulp: De vro(.,~ . ulbe onnen in Alkmaar,' Hoorn e.n·, 
het· hele,·arron~issement.. Begm119~~~~-d~ istegen Bergen, Heiloo, ca~triCUin 
Den Helder. Qp1 pj{tober 1975 vo i 0 :1'lUr'ji 1977 gestartinHeernugowaard .. 
en de Egmonden. ve,rvolgen~ wer P d" ; . de. plaatseri die In de k~P van 

'Tenslotte vo!g~n emd 1977f.lurm~ren .e:~ "" .,' ," .. " 
Noord-Hollan(f·lIggen., . dde r~~Hasseringsinstellingenword!mO- : 
'. Binne~ d~ Recl~ssenngsraa . e!1 ofd~ vroeghl,llp nietmoet geschl~den 
mentl3elgedlscussleerd over defvraa~i ddlensten ingestelti' moeten~orden. , 

, d.m;v. de direct€) proc~.dul'~~ i37 .~.,f:7e8~~lth~~·I~ . .Ih de 'grptere ~tedetlr g~start 
Hierrnee zal waar.schljO IJ . e I) .' ' .• ·i:~.· ' " . . ." . 
worden; '~. 

• 'r ,.::t' 
", . 
\" 

JI ". 
f./ "",,-

.-

, , 
\ 

, ' 

.• 

-. 

/ 

' .. ' 

, ,,. 

.. ' ... 

.".-'v, 

"D 

, .' 

\\ 

,II ...• AlmefQ 

Organisatie: 
... of 

. . t!~I, contact-, , a tel'El [. Cillint:be~end -\\I

H
' ' .. Jns_t~lllng I 

, . , . '. , . clilln! o;nbekeno..!.:(' . plket , 

. ',. ,·1\ . 
~eekend~ienst: ~~nwezig. ~IIe inverze;erin'ggestelderi worden ~dl?orde pOI;tie 

.. ' doorgegeve.naan de wachtcommandant van de gemeentepo!ltlle te. Almelo . 
. Deze wordt zowelop zaterdag als zondag,steeds pm 16.00 uur o~\ge~e!d door 
'·de dienstdoende piketambtenaar van de r~classering in het raYOgl\Almelo. De- , 
ze laatste geeft de gegevens van de eventuEi!le inverzekeringste, lingen door' 
aan zijn collega's in de rayons Hengelo ~n Enschede .. Ten aanzien' van deze in-' 
verzekeringstellingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 'b 3kenden' en . 
'onbekenden', I~ schema: . . .' .' . .! ' . 

. J politte I. tel vi plketamqtenaar J \ 
,~ I 

Cijfers:· II' 
----------~--~--------~~~~----~--~!\~----

IIllrequentie v,oedil,' IV vorfIJ' iaantal ivsn' 

1976 
"eers\e·helft 1977 () 

.639 
3BB' 

1/ frequent/~ vroeghtJlp . 
bezoeken (lUiprapportagS\ rapportage 

absoluut . 

. 470 
'.300 

.. 11 . 
( .-

%Van/~l\ % van I absoJuut 

" 74 64, . ", 14\i, nagenoeg 
Ti 47 :' 16 \i al.leen 

. , \ mOndell.ng 

p~rtiOi~a'tie' reclasser'n.gsfns'tellin;en: AJie' ;eClaSSeringSin~ielli.ngj,~ 'particl-
, perem aan' de vroeghuJp, alleen.neelTjt hetCAD inde verhoUding 1:2 :!~eel., (Re

de,n hiervoor: 1 hoge case-load; 2 'CAD is categorale ,instelling: en ol!~f!1petin 
vroeghulp veel'clientenwl,erproblematiekmeer op het terrein van de aMere. 
reclass.eringsinstellll)gen ligt.) . . ' .' ',' " j. ...,_ 
Ont'wikkeling van' d.e'vroeg~.u~p:· Met' ~~'vroe9huIP~e.rd.directna Ihe! ,~an. 

. kracht wordeovan de wetsWIj4lglngen begonnen .. Tot lull 1975 we~dd larbl) de 
. volgende proceduregeh('mteerd. Iridien de i.nverzek~riflgg~'stel~~ ee~i 'beken
de' client is, 'Nordt dat doorgegi:}ve'n aan de contactmsteillng. BU 'Qnbekende' 

·'inverzeke. ~jnggestelden,-,:r.aag.t de. PIketadv~c .. a'a .. t .. of..c;i~.verc:l.achte. n ... dk,asse- . 
rlngscontactwensen; Zola,·dan wordt'dataian de reclasseringsraad·1l:loorge.- , 
geven. Vanaf juli1975 gin9men overtot,de procedure.zoals deze hierbG ven on. 
der 'o'Q'nis .. ie' '9.'Chet~t :Si~dsdiim zlJn erge?n Wi)zigingen OP9re06., 

t 
. 1\\ ,t 
Jjl

l
' ! 

. \\ ' 1 
.II .~ 
'·"fl 
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t" 

'. ' \\' 59 ,{\ 
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----~~-

Orgai1isat;'~·,· ..,. ': '. '.' . . '~.. .' 'A' t':d~ m' 
1 H~t,Gcioi' en hefpolitie~ureau IJ,~~unh~.I.ln degemeente, . ~s. er ~ ...•• , , 
• . • , '. '., -! - • . -,,' .. .. 

, " .. 

. al'---'~'-:'':'' -,-' ~. te:::I:;.:.:_..:..', ..;,. .. ,..:..· . .:.....-.,~El: " tel .. ' 

• ~ .. > 

• !. 

3 I~de rest vant:1f~f arrondisserri~nt: 
- " ;, .- " , ..... 

'lpll<et. 

;" > 

'. t::l __ .:...:...._.:::sc:;.:h:.:.r.;........:.._..,..-'-:..,.,.-j·!;l .. , 
. .-.:~ .. ,' LJ vvWA' 

·1 

'T-
. ;1 

. N.~. ,~ digeme~nte "'msterda~ Is Mn va~t p!k~t VQor~e.IQe pOllilebu:ea~ •. :.: :t 
. f. j 

,.,,', 

• !" ,J 

.' week~riddien;;: ~Iiee~.i~ het ~OOi is voor ~O~d~eva.llen' ~el1 weekenddi:h~t· 
, "" '.. ""'. ' aanwezig. ' , 

. ~, 

Gijfers.: . . "Ii 
-~~~.,...,--, _____ ~..:..:i:.:.~~ .. -,-__ ---::.~.~~-~-~-~.-:, '-:::/~v~vo~r:"m ,', 

I aantal ", II ;reqiJentle vroeghulp III frequ.entle 
!. . Ivsn . , .... blizoeken. vrofig, ~apportag:~,~. i 

. . . ': . hulprappor: 

~t~iie.~Q ,~an.lr· . i 

1'976, :." '. 
eerste helft1977, ' . .., .' 

. . ~ 
.. 

',. 

'~736' 
2645 

? 
20B 

? 
.8 

.;j 
, [1ageno.eg' ' 

26-50 . ," aileen 
mondeling 

, De' etallen onder]' zi]ri' deels. ges,chat. In1ai6 ~e;p. :de eers~e hElI!t van 1~~r: 
. : ' nt~inae RR 5463' resp:,; 2519 ·melding(;'ln v~n Inl/erz~kerrn~steliingen t.a,v. 

" , " .~eerdgrjarigen. Door vefgelijkifl9 van. gezeaantall.en ·me.t,dle .. wel~e het ~u:." 
. rea~ 'voor Rechtshulp ontvangt,;scna,t de<R~ ?at:!;.5% van dem~erz~ e,. 
rI.ngste)lipg.en niet ,biFhaar, wordtg(;'lrneld. '; ',' .< ~ , " 

.' 'P rtiel' ati~ recj~~SeringSinste/lingen: Het' gAD en'd~ ;A;RY:SPW. zijn niE3.tin " . ":'.~Zt i~t vertegenwoQrdigden,ire~~nln prl.ncipea,lIeen ~p indlen s~ecl~leke, .• :, 

. 0'0" tet .:terrein 'van 'deze instellinge.n IlgQ~nde, problematl~.k t;lanvyezlg IIJ~t Je." 
'zi)n9ij de"inverie,keringQe~telden. " ' .. ' . .' . ,:' '. .' 

:()~t~ikkeJin~ ~~n:'ded~rbeflhi:g: ~~~:-~:~~~'~t~h;d~%.~~~jn~f!~ne~e~;;~:~~{~' 
~snellere start.t~ zlen, a,n.m _'.' ..._ . '... . '.' ": .' ,.'~.. . 

~ .~ 

.... " 

, 

" 

", 

. ' 

---- ----- ----------

,. 

i 
,/ 

" 

,1 J'. 

" 

-

" .. .. :" .. 
,~. 

• ' 1 • 

;,. Amsterctan:; best~lrldE3n'h!er,b'ij d~ pOlit.ie·v;agen oVer dewettelijk~ verp;ichtlng '. 
'. ".: Oil) dereclassering.ln·hetstadium;varrde inverzeKerlngstell/n'gtot de verdach; 

'I. 'c. ten toe te l1:1ten:;ln november 1974 waren in heel het Gooi metdeverschillende 
politiek~rpsten a,tspt.@~erigemaak~ 'Ybor·tweemaal'!cj~l.ijkse 'sJ:<:perimenteri' 

',. m.b.t de-vr.oeghulpa:ctiviteiten. Deze;activiteiten zijn totop heden voortgezet 
W~t betreft de vweghulp in degemeente Amsterdam werdop 14:2-1974000r 

'de gezamen(fjke ieClass,eringsinste/iingeri de werkgr0ep 'Vroegtijdige 'hUlp-

.: . 

. . , 

" • verlening' Ingestsi'd: OP"18 septe/nbervan' dat ,jaar we:rd door de genoemde . 
'. werkgroep eel). voorstel geClaan Oil) met de vroeghu Ip voorlop}g bpMn polltie . 
bureau testarfen.De realiseringhiervan,stagneerde,omaat a.e Amsferdamse 

.. " 

· pOlitie grote bezwaren h~d'tegen het tbij dehuidlge bezetting) toelaJen van, de . 
· reclassering, ·naast.de advoca!uur, tot de v~rdachte; Ih de kofte iijd.die V~~r ". "' 

'f)et'afrondenvi,3,n het o'pspo'ririgsqriderzoek bes'cni~baar is;':I::endiscussle in' 
.·een Ve.rgaQerlngvan het door'CIe purg"emeester:'van Amsterdam lrigestelde 

Kontillu,Overleg Drugs Amsterdam, leidde ertoe dat de b.urgeineesteJ".op:24-a~:· 
.1976~eli bespreking bele'gdeme't:aepoUtie, h~t OM, het!3lJieau voor'Recht,s-
t'iulp (;'lO de.,Reclasseringsraad, en de 'teclasserings'instellingen. . .'. 

. Het boinpromisvoorstefvan ge I:iQofd.comrnissaris van-PoliUe WElrdaange"' .. :(~ 
. .. : 

.' . 
' .. nomen om een proet te neman 'op 'een politiebureau,waarbij .de iriverzekering. " 

ges,telden d.m. V,. een {older op oe hoogte zou. worden, gebracht van ,reclasse-
. dngs~ezoek. Ais vQorwaarde werd '.ge.stelddat hetaahtal ma1'lt~chappelijk 

.' .Werkers dataan deze proet 40U me.eWerk~n, Hrnitatief zQU,zijn. Op '5-10~1976, 

.. ," 

. ~ .. ' v : 

" " 

....... 

t. <to 

: ' ~ " 

" 

, . 

" 

. . 

", 

'" ward . met deze.ptoefneming gestait",qp h~t Bure,au Leye.nl;lergl1laan. Het rE!sul, 
,. :fa~t vai:l de ~valuatie na de eets{~ drje~Il,~~nden Wa:Si;it;lnleiding om door te, 

.. gaal1;ende vr.oeghUlpin een :tW!3~tte 'politieo:lJrea:u in te voeren. BiJ wijze van . ,. ".. ".' , , . . . . . .' ',", ...., , 

.' ',!3
x

p'eriment '-Yerd hlergewer~t.~et eendirec~ be\tge.k~(i.p.v"de tolder) aao de'.in~, 
.\ vetzekeringgestelde; .. Binnen' de: Amsterdam~e!tebfasseringsinstellingen 

.' ,wortlt mQm'i;mteel'gedispussieierd over de ,vraai;rof n'let meer tijd enenergie 
' , aan'vroeghUlp.best~ied 'moetenkan worden. '. " .. ' .' . ~'.,' ..... . .' .. ,... . . 
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Arnhem 

brganisati~; , 

[

" be ken den 
'~I-.--~-.:.sc;:.;.l]""r,-"-'-, ----~.r;lJ-.-' _-1 ' 

t..::.::.=J D , onbekenden, -' --W0M . 

'\Ioorge.ieiding RC: Oe piketambtenaar verneemt vanhet' Kabinet RC welke ver
daehten voorgeleid worden 'aa,n de RC. Dez!') verdaehten worden voor'of na de ' 
voorgeleiding dOQrdeplketambtenaar bezoeht. 

, Weekenddienst: afwezig 

Cliters: 
, " 

, I !.lanta/ 
Ivsn 

./1 'requentie vroeg
hUIPbf]Z(jeker -

11/ fniquentle ttroeg- IV /requentie bezoeken . V vorm 
hulprapportage • blj voorgeleldlng .rapportage 

1317 
612 

absoluut 

? 
24 

, \~ 

% v.an I absoluut % van /I absoluut 

? 
4 

? 
n.v,t. 

? 
n.v.t. 

? 
121 

% van! 

? • 
20 ·n,v,t. 

, , ' 

Het getal 24'bij: absolutefreqlJ~ritie vroeghulpbezoekem is' gebaseerdop een 
sehattlng (per maand zouden hoogste!,!s 4 inverzekeringgestelden op het poli-

. tiebljreau worden bezoeht). . " 

parti~iP~tie" ieclassering$in~teJlingen: Aile reelasser,ingsif1stelilngen partiel
peren aan' het piket bij devoorge:leiding RC. 

Ontwikkelingvan devroeghu/p: AI in 1~72 zijn 'de'reel~sseringSlristelllngen,' op 
initia,tief van de toenllJalige RC,ertoe overgegaan ,oro de verdaehten te bez.oe- . 

, ken die voorgeleid worden aanc:ls RC. Dit systeem zou tot ieders'tevreaenheid, 
funetioneren. Vroeghtilp opde 'politlebureaus heeft to~ 'nu toeze:erzelden 
plaatsgevonden. Enige tijd geleden (nove'mber 1977)hE3bben de reelasserlngs

. instellingen besloten om ook vroeghulp epde politi,ebureaus te gaan yerlenen. 
-Thahs worden vciorbereidingen daartoe. getroffen; Hoogstwaarsehijnlijk zal ." 
het hulpaanbod d~m;v. een direct bezoek pJaatsvlnden. Weekenddlensten zuF 
len vQorlopig niet h;gesteldwotden. De, p'lketdi~nst zaJ bemand wordendqor ' 
medewerkers'van de ARV en het LdH. Er wordt naar ges,treef.q een en ander in 

. het vroege najaar van 1978 te realiseren. Naast de 'ge",!one' vrgegnulp blljft . 
het hulpaanbod bij de voorgel~idlng RCgehandhaafd. ' 

·D 

1 

, ' 

,I 

G , 

" 

O~ganlsatle: 

In de overgrote meerd'erheidwin de !;Ieval/en wordt dE! RR al/een schriftelijk op 
de hoo~te ·gest~I?:van deinverzekeringstelllngen.. . 

Weekenddlenst: aahwezlg 

CiHers: 

1976, . 
eerste helft 1977 

I aantal 
Iv:;n 

,,307 . 
182 

/I 'requentie vroeg' 
huipbezoeken 

/II freqaentie vroeg: IVvorl11 
hUlprapportage rapportage, 

abso{uut . % van I absoluut . % van /I . 

30 In de meer-
110 
94 

36 
52 

33. 
27 29 . derheld .' , 

, (:1:80%) 
schrlft, 

Participatie recla.ss~ringSinst~lJingen: AI/e reelasseringsinstellingen parffei
peren op ~elljke baslsa~n de vroeghul~. 

Ontwikkelinp van d~vr~eghUIP:' I~ de ,e~,rste Mlftvan 19.74 werden de vroeg- ' 
hulpJ;lotivlteltenverneht door de se~retans v~n de RR en de r1jksreelasserings
a,mbtenaar .. In mei 197,4 .werd ee,n ,plketregellng met de reelasseringsinstellin_ 
gen ~esehap~n,vooriopig aileen van kr~eht tijdens de kantoeruien; Vanaf ja
n~ar! 19.75 werd oo~ ~E? Weekenddlenstingesteld, Daar'de telefonisehe mel~ 
dl,ngen clo~r de politleaan de RR weinig frequent pfaat.svo'nde!l, hebben medIo 

. 19~6 vanraadswege bespreklng~,n met de polltie-autoriteiten plaatsgevonden 

. ,om o.m. h~t belang van sneHe telefonische meldingente onderstrepen. In juni 
1977.k~eeg. het bureaU ~an, de Raad de'beschikking over een teietonischbeant- " 
w?ordlng~apparaat, l:ilervan wor~t·~ehtet do<;>r de politie sle.ehtsin een sterke 
mmderheld van qe g~va"en,gebrUlk gemaakt. Ais gevolg'daarvan is het aantal . 
vroeghulpbezo.eken m het weekend zeer beperkt.' .. 

'. 

.'_ .c 

\)"; 
i 

"~I 

'I 
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Breda 

'Organisatle: 

. . ~ 

,r;;:l,e _' ' ___ -'-"'-'I~_I._' --'----lE]f-' ~..:.....-j['.cill!!nt bekend 

L::=J ~ " .. ~ cllE!nt onbekend 

Weekendd/enst: afwezlg' 

Cijters: ' 
" 

\\ 
. , 

, ; 

I aantal. II frequentle vroeg~, 
, /ilJlpbezoeksn 

. ',,,, IrequeT/tie vrqeg: IV vorni 
, 'hulprapportagerapportage Ivsn 

.. 
absoluu( % vail I absoluut • % van /( 

,1 ;' , 7' schrfit. en 
1976 964 7 • 7 
eersle helft 1977 , '546 317 58 34 11 "mondel. 

De~bs6lute 'djfers ond,er II en'll.I zijn gesch~t.'Van aile reblasseringswerkeen~,' 
, ' heden.was b~kend hCJaveel,contacten In het kader,van' de vroe~bulp, OQk na de', 
, 'inverzekeriRgstelling,nB;ddeb plaatsgevonden; 'nlet echter was' vanelke werk

,(;}erjheid bekend hOElYeelcontacten tijdens de iriverzekeringsteliing gereali-, 
,seerd. waren.,Oj) basis van Cle, van 'enkele werkeenheden beke,nde, v~rti'ouding , 
.tussen de bezoeken d!e enerzijd's tijdens, en ander'ziJds na de inverzeke! 
rir1gstelling'pla~ts,vbnden, is 'het,~ot.ale aa~tal vroeghulpbezoekehgeschat. .-

" 

, . partielPatie reelasseringsln~tel{ingen: Allerecl~sseringslnstellingen doen 
inee aan qe vroeghulp;de ARV-SPWdoet in principe aileen devroeghulp plj de 
daar ·bekende';cli~nfen. ", " 

OntW(kkeling.van de' vroeghiJlp: ,AI in 1971' w'e~d een hulpaanbod gedaan aan 
degEmen die werden voqrgeleid aan de OvJ ,en/of Re, .maar ook) zij het op ge- , " 

, ringere schaal, aaniriVer:zekeringgest~ldenop Ilet,politiebureau. De,contacten 
, met,de verdach~en .bij de voorgelE)tding .zijnregelmatig plaats blijvell )linden 

tot 1974; de bezoek,eri op het politiebureau werden in.veef'mlndere·mate ge
bracht. Vanaf januari 1974 ec,hter werden op grote schaafinverzekeringgestel-' 
denop h~t polltiebureau bezocht. De, '{roeghulporganisatie is de afge[openja- ' 
ren dezelfde geQleven. In het werkbegeleidersoverleg wordt maandelijks de 

" stand van2!"\k'en m.b.t. dElVrOeghlJlp ge~valueerd. Momel)teel wbrdt binnende 
; reclassering~lflsteHingen maar en meerde wenselHkheid van de weekend· 
dienst naarvoren ge.bracht. ' ' ' , 

',' , 

" ' 

" ' . 1/. 

, . 
,'. 

---.---~.--

~ 
t 

. ' 

,. 

~ .. --. ----~-----

Organ/sa tie: 

'I poI/tIEl 
,tel. I 1--------.-1' plket' 

Weekenddienst: aanwezlg (ook avonddi~nst) 

Ciiters: 

I aantal 
Ivsn 

/I frequentle vroeghulp 
, bezoeken 

. III frequentle vr0!f/j-~ IV vorm 
hulprapporftge ra'jJportage 

, 0 absoluui ' % van I absoluut % v;in /I 

1976 
eersIe hel ft 1977 

, ' 

359' 
163 

302 
131 

84 
80 

" 302 
131 

100 ,nagenoeg 
100' aileen 

schriftellJk 

Partle/patie reelasserlngsinstelling,:m: Aile reclasseringsinsteliingen partlCI
peren aan de vroeg~ulp, het CA,D edhter In minde~e ,mate (I.v.m. hoge case-
load). ;, ' 

OntW/kkelingvan de vroeghu/p: 8egin1974 werd de huldige procedlJre van 
kracht !3.n !s slndstften nietgewljzigd. 

" II 
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II ,I 
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II 
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II 
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's"Grave~h!lge 
Ii 
Organisatie:: ' 

1-__ --S-C-hf-, -~_:_'"~_i RR h-_,--.:.._-=t.::.;el.:..:.. --:----'-"--1' '[Piketl 

I?e gemeentepofitie te Den Haag zendt de, inverzeKeri~gsti3l1ing~n d.m.~.eeri 
eigenkoeriersdienstnaar de RR. De me/dlngen van mve~Elke,nngst~.llIngen 
die plaatsvinden in de rest van het arrondissement komen vla,de PJ'T blj de RR 
binnen.', ,'" '., .',' , " 

DeRR geeft.alle, meldingen door aan h~tvroeghu/pteafTl. ~a~ te~m b~zoekt 
aile inver,zekeringgeste/den Inele stad De,n H1(iagen Vooftsa/ aege~en ?Ie wor," 

, den voorgeleid a~n de QvJen/of HC. Tot voor kort werd aJ/een ,In Ultzonde: 
rirtgsgevallen een bezoek gebra.cht aan ~en die buiten de gemeente De~ Ha~g 
inv.erze/wringwerdengeste/d. Thans' worden doo(de ARV.teamste Lelden e~ 
Delftookin (Jete steden inverzkeringgestelde personen bezocht., 

. weekenddienst: niet aanwezig 
. . ' " . 

Ciifers:: 

I aantal' /I frequentle vroeg. IIIf(equentie Ifroeg· 'IV'frequentie bezpeken v vorm 
ivsn hulpbezoeken hulprapportage ' blj voorgeleidlng rapportage, 

. ' 

absolllut % van I absoluut % va'! 11 ab~OIUU!% van I 

1986 252 ' , 13 ? ? 411 '21" schrlft. 
944, ' 294 ' 31 " ' ?,429 1.64 17 'en mond. 

parti~iPatie reclasseringsinstellingen: 'Alleen de ARV en, de' rac/assering, Le., 
, ger des Hei/s Zj)h in het vroeghu/pteam opgenomen. Indien het vroe~hulpteam 

verslavingsprob/ematiek cons,tateerti worelen dedesbetreffende verdachten 
verwezen naar hefCAD. ' 

\, 

Ontwikkelfng van de vroeghulp: A/ in maart 1971 gingee~ .experime~t van start 
waarbii een ,hu/paanbod We~d 'gec;laan san de v~~dachte~ ~ie werden voorge. 
/eid aa'n deOvJ en/of RC. ' ", ' :.,' . ,,' , 

, Indien nodig werd contact met de /~~tsten door de. rec/~ssering, opgenp·,' 
men. Dit systeem fUnctioneerde,naar ieders tevJedenheld en .IS dan o~k tot op 

'hedenvoortgezet. , .'" " ":, ., 
, Op ,14 januari 1974ging ook de vroegryu/p op flet hoofdbure~u van polltle,te 

'I 

I 
j 
{ . ~ 
'j 

Den Haag var,LstarLBlijkens de jaarvers/~gen van de RR ~as ~!t Qe~n succes. 
ZOeverliep de verhouding tussen de po/ale en de reclaSsenng nlet. altlJd vlekke· 
100s.Soms werd de rec/assei-ing nlat tot de verdachte toege/atenot. was een 

'rechercheur bij,'het gesprek aanWezig. Voorts kfaagden dermw's over lange 
wachttijqen op, het politiebureau. Onder, de~e ,omstandighed.en werdqe vroeg· ,'; ~ 
'hu/p nief als effectief~rVaren. Eind.1.97p werdeen v?orste/ geaaanom een 
vast vroeghu/pteamiri,het leven te roepen: Oat t!3?1m gtng op,1 november.1976 
van. start en sc/lijnt naar raders tevtedenheid te functioneren. " 
' /nmiddelszij,n de plannan gerea/lseerd om ook vroeghu/p te ver/enan "aan 
lien die in [eideri' en Delft ihverze~~ring zijn ges!eld. '0" 

,0 

~' 

---------~-------

i, 
,t 

! ' 

" 

Groningen 
, . 

Organisatie:in de stad Gronihgeh: 
, , 

qli~nt we[1St 
contact, , 

Elm keerperdag, 'in de namiddag, hoortde Piketambte~aa~ (van' het 
piketteam) op het hoofdbtJi'~au van pb/itie welke verdachten' rec/asserings. 
contact wi/I.en. ' " " 

117 de rest van. het arrondiss'ement: 

, BI----..:..,:..-,-sC-,-h-r·--..,--__,_----c.EJ., ' 

" 

lil enkele geV~l/en wordt de RR-te/efonisch ingeiicht. ". 

'Weekenddiens(:' aanWezig " 

CJifers: : 

,-,' 

la-antar 
Jvsn ' " 

, .' 

" 

II frequeriile y~oeg. 
, .'J.ulpbezoeke.n 

/II'trequentie vroeg· IV voim 
, • ~ulprapportage rap!,ortage 

• • abso/w./t ' % van I ;,absoluut 'Dia, v'!n II 

1976 
, eerste he1ft1977 

, 1086 
427, 

, , ? 
'. 141 

? 
,:33 • 

? 
2 

?, 
1 

n.v.1. 
',1.x mond. 

1xschr. 

" 

I 

j , 
'.'- . . . ' ot· • . ~\ _: ..•• ," '.' .., 

~a.rticipatie, 'reclasseringsinstellingen: AI/e .reQ'lasseringsinstel/inge.n doen ,: ' 
" meeaan de vroeghu/p. ,Het CAD, heeft eerieigen piketteam.t.b.v. de ,inverzeke. 
ringge;ste/den die a/coho/·of drugprob/ematiek hebben, ' 

., 
, l 

J 

.I o.ntwikk~(ing vf!.h de yroeghu/p: De, vroeghu'/p In de gemeenteGroningen' 1 
kwarn laat op'gang, voor.nad1elij~7doordat de korpschf:)f de rec/assering de toe· ", 

' gang bp het polltieoureau ontzegde; hij redeneerde dat geen 'Wi;:ttelijke rage. 
. ling,hemverpllchtte tot hettoe!aten'vanQerec/assering op het bureau.Voorts 

z?utoe/ating op het pOlitieburei:iU oponthoud biJ hetpolitie-onqerzoek K!Jnnen " I 

verobrzaken. Na bemidde/jllgQOOr het H.bofdvan h,et Arrondi;S1:!'ementsparkef " 
W,erd bes/oter dat m.Lv..,1,depernber 1975 de vroeghuJp,vanstart gingonder' ' 
o.m.de v.o/gende voorWa;:irdem . ,,' " ': ' , ' 
-het tw/paanboddient tegeschledend.m.v.de fo/der; . " , " ' , 
~ het ,aanta/ piketambtenaren moet IImitatief'en daa.rdoor te overzienzijn~ " 

,/nhet sys.teemzijnsindsdlengeen Jngrijpende wijzigingen opgetreden. ", 
. In d~ rest van hetarrondlss¢ment,start(e df:) vroeghu/p' begin 1974: Af: 

gesP
I 
rOJ'.keh~· wa~ Qat de pOfitie,t:ie RIHe!efonisch, ove~ inverzekeringste!HngeJl ,I 

zou n IC t~~etgeen In ge praktijks/echts .in minderheid Van de geval/en ge; , \ 
be,U"r.de./n£i~ri~aandmaart. he, eft, de,.s~cret. ~ns ,van d, e A, R, h,Ogm?, a, ,Is via e, e,n ',9ir' ~ 
cul~lr~ aan de hoofden van, d,e,po/ltl9.korpl:)en:'3angedrongenop de leJef6i~i., 
scoe mel~lng: " , ' '.," " ,..,',.. , , .. " , ',', I 

"', . 67 ., 
(1 It 
~), ·U 

---,.",;,;,..;;..,."""".~ 
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Haarl.em 

organisatie: . . . .' . d '. 
1 'In, de, steden Haarlerp en Zaan am. 

2 In de rest vanhet arrondissement: 

~ .·schr. ,'; . ~.R 
.b~ LJ 

" , . '.' k -, h' et OM bij wljze .van 
. . 1977 rden op verzoe van , 'd' 

Sinds l' oktober. . WO . b cht waarvan de voorgelel mg aan 
. proefne,m)ng, i~ve~~kenriggestel?en. e~~td~Ze oroefneming is de reclasse- . 

. del offieier van)Ustltle zal PI~at~v,m~e~~or het OM lIitgesproki:)ri behoeft.eaan 

ring overgegaan 9~t~ v~?rzlenl!1.d. omhent de preventieve hechtenls van 
. inforrryatie. die nodlg IS blJ deb~sllSSmg 1 april 1978 .een'direct hUlpa~~bod 
, de verdachte. Voorts werd m~t I.ngang ~a~ worden gesteld in Beverwljk en, 

gedaan ap,n d.e verdac,hten die lriverze enng . . . . 
Heemskerk. -

Weekenddienst:, niet aan,,:,ezig 

Cijfers: 

] aanta] 
ivsn 

725 
371 

, 

JlfrequentiEl vroeg- ' 
hulpbez;,eken 

III frequenUe vroeg
hulprapportage 

absoluut % van I absoluut 

144 . 
65 

20 
18 

7 
11 

V vorin' 
IV bezoeken bii voor

gelelding OvJ/RC rapportage 

. ..' '. ' ...,.., , He~ CAD was' niet in het piketrooster 
Participatie 'rec/~sse!,ingsmste/lmg~~.' de piketdienst in de st~d Has:rl,e~ 
van Zaandarn opgenomen. Ook t,. . eer 'op te doen neman In het pIke 
bestond Ilet voornem~n het CAdD n~e\ ~AD ingeschakeld wordt wanneer dat . 

't maar ervan Ult te gaan at e .' d . 
troos er, .. 'Inmlddels gereall.seer , ..' 
nodig is, Oit voornemen IS. '. .. . .... 

\., 

, . '. e Haarlem was reedselnd 1972 een. ex-
OntwikkeJing vroeghulp:ln de gem;.~nJ.m.v. een folder aan 9~, i~~erzek,,~rm~' .' 
periment van start ~egaan, "Yaar~an eboden. Na .dewetsWljzlgmgen IS dl! ,~c 
gestelden r,eclasser~n9,.~huIP we~d . hei~ . functioneerde; gecontlnueerd; eers-;' 
systeem, dat na~rleoe~s tevr~ elreid tot de stad Zaandam. Het vo?rneme~i" 
echter m.Lv.1 mel 1977 IS het ~Itg '. van hetdirecte hulpaan~od, In tevoe 
bestaat om t.~.t. de vroeghulp In ~~. v~.rm an ex eriment is men hiermee reeds 
ren i'n het hele arrondissement. BIJ wll.l~e~et aa~tal' bezoeken in ge sta? Haar- :; 

, begoonen in Heemskerk en Beverw j ~ bij wilze van proefneming aile I!1VerZ&'~ 
lem is sterK.omhoog gegaan ~a~at ~i~ worden ~oorge!eid,. Het aantal. cOl1ta~~ 
kerlnggesteldoeMn .!S dgaaaa:rnd~~~~~ke:~aoZien!ijk tOfJgenomen: ;~] . . . . • " ..' 
ten met hat IS .... '.. .; . '., , 

, ~ .' 

_. 

1 
) 

's.He:1ogenbosch 

Organisatie: 

r::;:;] schr. . r::l 
~I-------':"------~' ~I'-.----'-, 

pike! 

. ·Ii . //. . ' 

. In het arrondissement werdop 1 Juni.19T7± 30% van dejnverzekeringstellin~ 
gt;!n.telefonisch gemeld. Sindsseptember 1977is'hiei'in tijdelijk veran'dering 
gekdm~n, toenmet de gemeentepolitie van Elridbovenovereengekomen werd 
de Raad van de inverzekeringstellingen zoveel mogelijk lelefcnlschte.berich<· 
te.n. (De Boss~he gemeentepolitie meldde al telet~nisch.) . , . 

In de maand. oktober werd naar schatting 60% van de inverzekeringstellin· 
gen in dit arrondissement telefonisc\J gemeld, Thansis dit percentage weer 
teruggev~lIen tot±40%, . 

'. • • <. (( .' • /1 ., 
'Weekendd;enst: Op 1 juni1977 wasnog gE:len weekenddlenst aanwezifJ. Vanaf 
oktober 1977 tIm 31 december heeft men een proet. met de weekenddi),3,nst ge· 
nomen. am twee redeneri heeft mendit experiment tijdelijk gesfbpt: ten 
eerste omdat de stuurset mankementen vertbonde, met behulp waarvan de' 
'rmw de meldlngen kanvernemetn die door de politia op heUelefonischbeant· 
woordings"!-pparaatzijnirigesproken; ten tweeds omdat did politieweinig fre· 
quent (in 20 % van degevallen) de i nverzekeri ng5tell i ngen teiefon isch doorgaf . 

Ciifers: 

I aantal 
i'{sn 

/I frequentle vroeghulp 
bezoeken 

absoluut %vanl 

{// fiequenN.e !!meg' 
hulprappo;{flge 

IV irequenlle bezoeken' Vyorm 
bij voorgelekJing . rapportage 

,abso/uut '%vanl 

19761' 
eersthelfl1977 

1413 
668 

227 
21,9 

16 
.33 ± 10.-25% 

'v~nll 

3,24 .. 
157 

23 
24 

schrfft.en 
mond. j: 

t 

" 'J 
- :11 

Voorgeleiding RC: Aile verdachten diezullen worden vdorgeleid aim de RG en 
metwiede rmw van een vEm de reclasseringsinstellingen noggeliln contact op.' 
het politiebureau,heeft gehad, worden door de rra of de secretaris yan de Raa'd 
bezocht.· . . . 0 . 

Participatie reclasseringsinstellingen: Aile reclasseringsinsiellingen pa~tiCi· 
peren met dien yerstande,dat hetCAD·Den Bosch, in tegen,stelling tothet 

,CAD·Helmond en ~Elndhoven, aileen de daar ~bekende'inverzekerhi.ggestelden 
bezoekt (gebrek iOlan mimkracht). . , 

II .... 

"1\ ' Ontwikkeling van de ~rpeghulp: Van~f mE!i.1973 werden' voorbereidingen ge· . 
l\troffen om verdachtente ,gaan bezoeken die voorgeleid worden voor de RC .. In 
:1\' .. ,' jElriuarl197 4 began men met deze bezoeken. Daarnaast werd ook d~ 'gewone' ' 
il vroeghulp ingevoerd. Deevaluatierapporten die oyer de jaren 1974 en 1975 . 
ii werdengemClakt, wezen oit da:tde vroeghulp'op depolitiebureaus kwantitatief 
:1 . gezlen nal!welijks .fl!!1ctione!'lrde. Daarvoor waren twee. <?or~~kenaan te 
iii .' .' wljzen:teneerste werden aileen de 'bekend~' inverzekeringgeste)den be'zocht, 

. .besloten om vanaf 1sept~mber .1976oo~ de met/bekende' mverzekenng-

. 'II'~"~" ," -="".te.,.~tw.eede we.rd~n. de .. mees.t. ~ in.,ve~z. e.k~ri.ng. stelli~9~n. n.ie. t te.lefo. nisc.h. ge. me.ld. 
.. :~ .. , ... blj de Reclassenngsraad. i'laaraanleldmg van ~e evaluatll3rapporten w,erd 

; . '. '.' '. . . 'c ."" ~\ . ' 

. ', •. :" .... ,,~.:, ... , ' ., . 69 
. ". 1.\' . . . c' ' .. "~L" ..... " .' .,.. . .,'" . 
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" , ,,' ,'- ',', , ',j, ' 

--,~-':"'---'-'-' --:-7· ~'. d forse toe name van bezoe~en gere~
gestelden te bezoeken, Daarmee,wer ei moeite gedaan om de tel'm, 'onver-, 
liseerd, Ook heeft. de" ReclaSSenngsra~s onmiddellijke te'fefonische,'!lelding.' 
wiHd',in art. 59,5 s~: Ult te qQen ,Ieggenhet ercentage bezo~ken na~' d,aarmee 
Na een aa.nvahkehJke verb~tenng, P der'de hEit'aantal telefonl~che mel-

, 'kt '" 'toe tot 50% - vermm , d' et de in de maand 0 9.!o'er,. ' de ,am w'ederom een gesprek~ron ~ m, • 
dingen weer: ThanS IS me~ doen b' erd worden het'experiment met d~ 

olitie te organiseren. Daarna z;al gepro ~ , " '" 

- ----- -------~ 

: ''': 

, ~eekenddienst, w~~r van start te I~~e~ ,gaa,n" " " . " : " '; 
\:. .. , +. '" '. , 

" 
" 
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I aanta! '/~ .frequentie vrceghu;~ " 
,;VSf/ " , " b,ezoeken 

.' ,.,'1' 

'1Ilftequemie vr6eg- _ IV vorm; , 
h,ulptapportage' rappprtage : 

absoluut,' '''70 van I ,absoluut :o/~ van 11 
" . ' ~. 

,0 ~ ':,' .,1976 , 
" eerste helfl 1977 

'388' , 
261 ' 

,259 
159 

67 
: 61 

196 
,112 

, 76. nagenoe'g' •. ' 

'; i 

" , 

) ... 

. ' .. f? ' . ,70' aileen 
schrif!, 

, . ,'," " ···~J··D.· '.~' .. ' ... ' I ," ,,: .. ,',' -: ~.~. >,' 

',Participat~e,reclf1.sserrngsinstell!ngen: 'A/!s- reclasseri ngsi nstel, I inQeo, p~.rtici: 
peren,aan devr~eghufp, ~ . " "i>. ~ 

~.t 
l' , '," • . ~ . ' •• , ' ~ ,,' . . _. ' ... \ . '., . ' 

Ontwikkelingvan de vroeghulp: Reeds in januari1974 ging'devroeghulpin de 
, Jlierboven geschetste organisatorische vOl'mya:nsta:rt.De· week'enddienst '~ 
\wel'd op1 februari1977 ing'evciera, Momenteel Wordt biOnen de:reclasseririg' , 
; '\i~werkt a'gn eendil?cussienota waa:rin voorafweirkinho4d~lijke a,spectenaari: 

.;: " ,-,' .; .', -. .\'. -. - '.-,.;"' ,'. '. ' . 
'~e orde w.orden ,gesteld. .' 'I 

~,' , 

,'. 

'. . ~ .' 

, !, 

", 
" ," 

- . , . 

, . 
. , .,~-' '. ...... 

" to' 

" . ~ ~ 

" 

. 
" 

'. ~ . 

.' 
., ... ;', 

" 

, , 

. , 
" , 

" -. 

,'," 71 

, 
, \ 

! 
1 , 
I 
( 

l 
! 

I 
d 

I 

I 
! 
I 

: t 
I , ,t 

" i 
" I 

'jj 
, I 

f ' 

-



r -
{~ 

72 

1 / 

, Maastricht 

Organis.atie: 
, , 

~I-:-___ ,--:t::.el::..·. --'--:---Ir;lf-' ----i ' ,: ' 

[ 

cliiini bek~nd 

c:J[J , cii13nt onbek":lnd 

Weekenddienst:niet aanwezig 

Ci/fers: 

.. ',. 
i aantal 

Ivsn 
"'frequentie vroeg, 

huipbezoeken 
i' 1/1 frequimti,~ vroeg, IV vorm 

1976 
eersle hel ft 1977 

728 
401 

absoluut 

'400 
202 

hulprapportage rapportage 

% van I 'absolu,ut 

55 
50 

o 
o 

% van" 

n.v.1. 

Participatie reclasseringsinstellin~en:Alle recl~sseringSinstellin.gen partigi
pen~n aan de vroeghulp,' met ·dien verstande dat h~t. SPyv-team van de ARV 
voornamelijk aileen haar 'eigen'clienten bezoekt: . 

Ontwikkeling van de vroeghulp: ,Di'rect na het va~. kracht w.~r?~n>van de wets-, 
wijziging is de vroeghulp van start gegaan. IngrJJPende .wIJ~lgJngen .~b.t. de 

'organisatie hebben zich si,ndsdien niet voorgedaan. Ook In d.lta~ro~dls",ement 
leeft blnnen de reclassering de vraag of de tijd en de enElrgle ?Ie !n ~e v~~eg-
hulp gestoken worden opwegen tegen de re$ultaten ervan. N!ettElmln wlJzen 
deonl~ings gemaa~te beleidsafspraken binnen de ARV er~p (1-2-1977) dat men 

, de vroeghulp in kwantitati~ve ,en kwalitatieve zinverder wll ultbouwen. De mo
gelijkheid tot vroeghulprapportage wordt than~ bestudeerd. 

" . 
, . 

.""'. " .. _, 

, f 
I 
! 
j 

l 

" 

,I 

,""~ 

1; 

Middelburg . , 

Organisatie 

'"Lxi ~_po_li_tle_'_;1 ~' ,-' -s-e-m-a_fo_o_n_--I,IL' __ p-=-l_ke_t_----I 

WeekeiJddie~st: aanwezig (ook avonddienst)' 

Cijfers: 

I aantal /I frequentie vroeghulp 
: Ivsn . bezoeken 

) 
·f 

t " 1/. 
II 
/' 

ji,ltreque!ltie vroeg· IV vorin 
" hulplapportage fapportage 

-a-b-so-IU~u-t--o-~-v-an-I--ab-~/uutj 
% van" 

1976 

eerste helft1977 
172 
130 

123 
91 , 

72 
70 

73 schrlftelljk 
67 en mond. 

dellrig , 
~ \'. 

' . ~ . . 
Participatie reclasseringsinSi'ellingen: Het ZeeuwSch Qonsult,atiElbureauvoor 
Alcohol en Drugs wordt aileen' ingeschakeld' wanneer;, sprake ,is van \tersla-
vingsproblematiek bij inveirzekeringgestelden. ' 

'. , 

Ontwikkeling van de vroeghulp: Op 11 Januari 1974 ~erdEi:n op een bespreking, 
belegd door de l'Joofqpfficier van justitie, afspraken mel\ de reclassering ge
maa~t ov~rdeorganisatie van de vroeghulp. Sindsdien 2;ijn geen belangrijke 
wijzigingen in ,d~ drganisatie opgetreden. Binnen de recl,!'!sserinQ werd :in de 
zomer van, 1977 de vraag opgeworpen of de vroeghulpc~ctiviteiten niet" ten 
kost~ gaan v?n de andere reclasseriri'gsactiv"itejten en of de tijd en energiedie 
in de vroeghulp gestoken worden wei opwegen tegen de resultaten ervan. Me
de n.a. v. de disc!Jssie 'hierover werden de vQlgende afspraken gemaakt: ", 
- de inverzekeringgestelden die voorgeleid worden aan (~e OvJ/RC worden 
door. de reclassering bez9cht; zo mogelijk wordt een vr,o~g\hulprapport opge-

.. maakt; " ,(( , " ' . . 
" - aan de piketambtenaar'iNordt overgelafen of degenen die niet worden voor: 
' geleid, worden bezocht. De niet-bezochte inverzekeringgestelden,ontvangen 
'e~n brief waarin informatie .over de re6Iasseri,ngslnst~lIingeh gegeven wordt. 

, 
d 
Ii , 

" '~=""'""'~ ..... --,-.;.;... ... , '-~--':'--' -,,-'----=--,--,--, ... _-".--.. _,,,,,.,,--
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" .c---~~'-"""---- .. Roermond ' , 
'r 

',' 

, , 

74. 

? I 

.J. 

brganfsatie:. " 

a··,· . tel. 

. . cli~ht bekend . .. g' [, ..... . 
CJ " 'cliiint'on~ekend 

weekenddiimst: niet'aanwezig: 

Cijfers! 

'1976 .' . 
eerstehelft 1977 

I.aantal 
Ivsn 

" .. 554 
247- , 

1/ frequenti~ vroeghu)p 
bezoeken 

/ljfreqt.ien'tievrr;J~g. iV.vorm 
, hu/prapportage rapp~rtage 

/ t '. 0'0 van. 1, • . absr;Jluut 
ablio uU " 

% win /I. 

206 
, 143 

'37 
·58 

42 ~. 

37 

20 schrlftelijk 
26. en mon·, 

deli rig 

, . ~'. ' ,'.... ~. ~lIe rec'lasseririgslnstellingen particl-
. Participatie reclasseringsin'stellmgen, 'd ARV ontv'angt aileen meldingen 

. . h' lp Het spW-team van e., 'I" aire peren aan de vrgeg u, . " . i 'f 't dat'de vrbeghulp nlet as pnm .,' 
van haar ',elgel1' clienten. Gezlen ~e el 'dt 'g' ezlen heeft hij geen praktl-

. • . "k lasseringsambtenaar wor , ' ", ,< ' ~. 
ta,akvan'de rlj ~rE?c.. .,.''', is met de vroeghulp, '" 

. scM, wei organlsatonsche bemo!,!len . _ . , '. 

. , . .' ' . Oi rect na het van krachLworden van de w:ts-
Ontwikkeling van de vroeghU/P"lngrijpende wljziglngen m,b,I. de, 

'wi]zigingis de vroeg~ulp',van s,tart~~gaa~gedaan. Oo'k in dit arrondissement 
'organisatie h,ebbE:lnzlch s,mdsdlen rile ~o~e fijd en de energie die in de v~~eg, ' 
.Ieeft binnen dereclas~!,!nng de v~aa~~ de r'esultaten ervan,Niettemifl wlJzen 
hulp gestoken wor~en op~eg~n e

g
k binnen deARY erop (1,2-~977) da~ men . 

de onlangs ge~aakte ~ele,ldsa sP~~:ljtatieve zin v.erder wil uitbouwen, ' .... 
CIa vroeghulp mkwantltatl.eve en.' ". . ,'. . . ., . . ' . 

. I 

.,' 

.' 

~~~~~~.1,,;,,'_ 
" . , . . . 

;., ""Ttt'%";+.,..r;c~~s1,t;:;;;'t:·;::,·· 

)< 

/ 

: ,o' 

" 

, , 

, ' 

'\\ 

, ' 

'. ' 
'" Organisatie , .. ;; , 

1 . R'otte~dam,stad 'f stede.n'in het'o'osten ·van. nef arrondissern,ent 

, : ~.. f 

,pike'. .. , 

,. ~ • ., ! 

. 2 Rotterdam-provlncie, (= de rest vail hetarroildissement) 

, .Bchr •. 

{ 

cli1lnt bekend 

" c!.ie~t.~nbekend -'-, -' -' VWVV\ 
. . . 

WeekEmidienst: niet aanwezig 
. //' . <. ' • . .. ----.,.;.;;;.. 
C;7f~rs: '.1 ' . 

I aailtat /I frequentle vroegf/ulp '1(J'frequentie vroeg·· IV vorm ' 
ivsn bezoekrm /lUlprapportage rapportage 

19?:6 
eerllle hellt 19,7.7 

,) 

2149 
. 1158 

, . 

233 
,:132 

% van I' absol(lut '., % van /I 

,11 
11 

204 
'104 ' 

'88' n"lgenbeg 
. 79 ' aileeh 

schrift. 

. Participatie reclas~eringsinstel/ingen; AII~ . reclasseringsinstelHn,gen ,en 

, 
" 

-teams doen 'aan de vroeghulp mee, met ~ien verstanpe'dat het. CAD en !i.et 
, SP..W-teamvan deARY aileen hUn eigen bekende clienten b\3zoeken, Daar de '::;Ii'.j 

. rijksreQlasseiingsambtenaar specifiek belasUs met' de.hulpverleningaan 
vl'eeindellngen, participeert hij niet aan de vroeghulp; .,' . 

• . " .. ; *:"- \ .'. ' ' 

Ontwlkke'ling van'devroeghu/p; Op1 mei1973 s'tartt,e he(experimehtte~ste' ~'fl' 
Reclasserings HUlp: bij de verl,enging van deinveriekeringstell,lng kon de 
wachtcbmmandant. de ve'rc;la. (thie, <ranbieden orncontact met de reclassering 
t9t stand,te brengen, Door de gerin'ge'respons van 'de verdachten raa~fehet,. ')1 
experiment naarde;;rchtergron·d. Na de wetswljziging bezon .men zicn op eeri ' 

. nieu~e.regelirlg weik'e,OP 2'september '1974'van start ging:het hUlpaanbod. .~ 
. werdnaar .het begIn van d.e inyerzekeringst~lIing verschoven engeschledt .' f 
d,m,~. de 'folder~procedure, Deze rege:ing W I")og steeds van Kracht: T'h'ans II 
buigt een.commlssiebinnen de ARVzich over de vraag of, gezien de geringe. I 

" respons, de 'vroeghulp' niet op een an'dare wljze'geor'gan,iseetd moet worden:' '\ 
Oaarbijkomen allerlei aspecten aan dEl orae, zoals het direot bezoeken van de ,1 

verdachte door een totsal'piket, weekenddienst'etc:, Aan werkinnoude/ijke en i 
; :methodisc;:heaspecteh van de. vroeghulp wordt uitvoerig aandacht basteed:' ! 

,Verwacht wordt dat eind 197.8 de werkzaarriheden van c1eze.commissle kunnen . I 

worden .fger9nd; , . .. . ':.75 .' It' I 
"'. J ,_~~~,=:;:;::::="", __ ----..-,...:...-~-. .,-... ~:--- ... ,.--~--~-__ , .~-~------'-.-- . $i~~;:j 

... --1. 

, 
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Utrecht 

" 
Organisatie: 

~Iket ~ ,I 

, . 
Met ingang van 25 april 1977 dagelijks spreekuur op het hoofd,bureau van poli· 
tiate Utrechf. De inverzekeringgestelden krijgen bij het ontbijt de folder uitge· 
reikt en kunnen zlch dan opgeven voor het spreekuur. 

Weekenddienst: aanwezig sinds eind april, aileen op hoofdbureau van politie 
te utrecht. " , '. 

Cijfers: 
/ 

I aantlll 11 frequentie vrbeghulp fII freqiJentie vroeg· IVvorm ' 
ivsn ' blizoeken hulprapportage ,rapportage 

abso/uut , % .va'! I a.bso/uut, % van 11 

1976 11,76 44. .4 42 95 'nagenoeg.' 
aileen 

, ~erste helf! 1977 581 37 6 32 86, ' schrlftellJk 

Participatie reclassering~;inste/lingen: .Het CAD en pe Sociaal·Psyc/liatrische 
Werkeenheid van de ARV,operereh als tweedelijnsinstantie (d.w.z.: verdachten 
met prob.lematiek op terrein'van genoemde instellingel! worden naar het CAD 
en het SPW aoorverwezen). 

Oritwikkeling van de vroeghulp: Nadat in februari 1974 de vroeghulpcorrimis~ 
sie w'erd ingesteld, werd iT'! september en november van dat jaar geexperimen· 
teerd met het bezoeken van aUe inverzekeringgestelden. Deevaluatie van dat 
p'!xperiment wees uit datin de meerderheid der gevallenge.en hulpvraag aan· 
wezig blee.k. Op basis van deze evaluatie werd besloteri om de folderprocedu· 
re inte voeren (1-9·1975). De gerlngEHespons leidde er vervolgens 'toe dat ein.d 
april 1977 een spreekuur lngesteld werd op het hoofdbureau van politie .te 
Utrecht. Thans heeft de coinr'nissie vroeghulp eenplan opgesteld om wef.ler· 
om over te gaari"tot Iiet direct bezoeken van aile inveriekeringgeste.lden In het. 
arrondissement (3-3·1978): tlet: is echter nog een open vraag,of dit plan 'vol
doende instemming van deibetrokken reclasseringsinstE:lllingen en ·teamszal 

. krijgen. 

, 
" 

'.' 

, . 

.. " 

" 

'!' 
r/ 
! 
f 

I 
1 

rl 
f! 
Ii 
'j 

l' 

,-

. ' 

1976 

eerste helf! 1977 

(! 

. " 

Zutphen' 

Organisatie: 

/

X" " " 
, " 

r "'»' 
cll~ntiwenst fel. I 

i. ~" "cll~rit bekend 

cont~ct RR , : I, . . . . '"0" oitb"'~d '"Y pi'" I 
,v "n wenst schr. ' ' 

.'} /geen contact " HR.' .' c,' .' 

,i'l,,"t ~,'.'~, ", r, cll!lnt beke,nd 

, /. , , . , ", cll!lnt onbekend -WWV\ 
,Er functloneren;). piket~eams, 1 in het kanto'n Apeldoorn'en1 in de,kantons De. 
venter, Zutph~0 en Groenlo. '. ' ,,' . 

, " , ' ,! '" ,', 
M.Lv: 15.11·i77 in de kantons DeYEmter, Zutphen en Groerilo: 

., , , 

I Pblit~e J i· .... ,l_, ___ t_e_1. --~--EJI----.j[ ,II'" be',"d 

, . .• cll~nt onbekend 

Voorgeleiding RC: al degenen die v,oorgeleid worden biJ' de R " 
. bezocht ' C worden 

'~~~ __ ~t~e_I· ___ ~~EJI-~_-.j 
\) 

rra .] 

Weekenddi~nst: aanwezig. De politie belt riaar'de RR f£ln hbort via, telefonisch 
beantwoordmgsa,pparaat welke rmw piketdienst h·eeft. , . 

Ciiferf1: 

" 

I aantal 
tvsn 

I~ frequentle,vrbeghu/~ 1/1 frequent/Ii vroeghulp-
pezoeken rapportage 

487 

283 

abs. 

118 

85 

% van I 

24 

30 

abs .. ' % van./I 

36 31 

, 39 46 

I V bezoe/fen bii V vorm' rap-
<; voorgeleldlng portage· 

abs. , 0 ~/. van / 

77 :::. 16 ±15% 
sctJr. 

50 18 ± 85% 
·mond. 

i) , 

;artiCiPatie reclas~fJringsinstel/lngen: Alle~n in het ~'ket~eam ~;an het kanton 
'duo tPthd~tnCdAeeD' d het CAD-Zutphen wegelJsonderbezetting nietmee. Inmiddels I 

oe I·team wei. mee. . . . . . 

. ~~t~ikkeling 'va.n .de vroeghulp: ~P 1 septeJ1.lber 1974 startle de vroeghulp 'in 
e ,anton Apeldoom (fOldersysfeem). Begin 1976 werd de vroe huluit e-

. bre~d tot hetgehele arrondisse'!lent.ln het kanton D.eventer werd ~d.: {5~0-
vember 197.7 vervolgen~ overgegaan tot de dlrecte procedure Tehslotte· 
shtrl~eft men.ernaar. o~ in het naJaar v~n 1978het directehulpaanb~dIn het ge .• 
e e arrondissement m. te Voeren. .' . 

.,::;(~ 

I 
! 
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18 

i..""'" 
1 I 

Zwolle 

Orgfjnisa,tle:. . , \ 
r 

6- 0 
1 _~~~~te=I·~· ____ ~~--1····~ .. R.R~_· ~~ __ ~t=el~. ______ ~~ 

plket I. 

Weekeriddlenst: aanwezig. De piketambteri?ar belt$8n k~erper dag,bp zater~ 
. ' dagen zondag, de waohtq0rl1mandantteZwolie ~n hoort ot Inve~zeke~ln,gstel. 

Iingen plaatsgevonden hebb~n. 

· e/ifers: 

, . 
raantal /I Irequentle 11/ (requentle vroeg. IV vorm 

ivsn vroeghu/pbezoeken hulprapportage rapportage 

, absoluut %.van I • absoluut. % van 1/ 

1976 
eerste helf! 1977 

, 
67 18 8 ·nagenoeg 343 230' 

261 () 144 55 13 9 aileen 
. mond~lIng 

Participatie recfasseringSinstelJifIgen:. Het"CAD deed w~?en.~ sterke .. o!1derb~:. 
zetting niet meeaan de vroeghlllp tot 1-1-1978; daarna .zljn Z~j opgellJke baSIS 
mee gaan doan. . 

Ontwikkelin~' v~n de'vroeghulp: In'~1974 werd nog ,geen vroeghulp verleen? In 
september van dat jaar kwam de commissle bijeen die de Vf?eghulp voorbe
reidde. In november 1975 wer.d in het gehele arrondl,ssement met de vroe~hUlp 

· begonnen.: Slndsdlen zljn "geen belarigrljke wijiigingeh opgetreden .. ?vengens 
· is vermeld,ensWaarddat:sedert enlge tijd de piketambtenaar na zlJn, be~oek 
aan de Inverze!~eringgestelde een .vlsftekaartje llitreikL'Vo~rts gee~t de plket
arnbtenaar ,op h~t terugkoppelingsformulier aan of het ultbr~ng.en ~an e~.n 
voorlichtingsr~pP9rt gewemst ,5. Zo ja,dan verstrekt de .R~cla$senng~~aad de 
bpdracl1t hiertoe (voQrheenwerdde opdracht v~n de Offlcler vanJust!tle afge-
:wacht). . 

.' 

. , 

'. " 

" . 

" 

I 
\ 

1 'I 

.. ~, 

" 

.' 

. 0.' 

1.1 

.. 
Bij!ag~ 12:. Inhoud vrage~lijst enq'uete 

.' . 
Arro~dlsst;3:ment: .... ",' •••••••• ; ••• -: .......... :. 0" ••• ,j •• ;:;. •••• ~ ••• , • I ~' •••• I • •• 10 ••• : ~: •••• I. , I ••••••• 

, OnlWrkk~lIng vati de ,vrcieghulp 

D'e welswljzlglngen, waardoor de vroeghulp een W(3ltelljke basi!! kreeg, werden oil 1 j<lnui'lri.1974 van 
• kracht. Over de ontwlkkelingen die voor eO'na deze dalum op nel gebled van hel vervloegen van nel 

reclasserlngsconlacl plaalsvondeh, volgen nu enlge vragen, . 
.. '-, . " . . 

.. ' H,ebben er v66r 1·1·1974 In uw arr~ndlssemer\llnltiatleven of experlmenten plaalsgevonde~ die erop 
gerlchl waren hel'reclas~erlngscontaclle verVroegen?" ; . 

CJ neen 
CJ ja 

• .. --:-+-door naar 1.2. 

Zo ja,.kunl u zbveel.m~gelljk pet Inillatief of exp~rrmenl aarigeven op w,elk tlJ~stlp hel plaatsvond.de 
tlJdsduiJr ervan, ~elke In~lellingen hlerblj belr.okken waren, '!Vat de Inhoud ervan'was en de resulla- , 
len ervan? . . . • , 

. ~ 

'E;erste Inltlatlef/experiment.- " .. ~ ...... : .•• :;: .. : •.•. : ............. , .. , .............. ;. '" ..... , ...... . 
TWeei:fe Inltlatlef/experlmenl, ............... ~ .......... : ..................... ,_ ... , • " •••..••.• ' .•• 

". . . , . '" ."-.\ . 
Derde InlUaUel/experlmenl ...... ' .................... , • " ........... , ••••.... , ...... " ......... ; .... . 

;, '. . , " ", . - . 

Indlen U beschlkt over bescnrljvln[len of artlkelen van de door u genoemdelnltia.tlever\ ofl3xperlme.n. 
ten, wilt u dan een folocopll! daarvan bljslullen?.' .. . . . 

·8Ijlage: 0 jl). . 
, '0 neen '. 

1.2 - Zoudt iJ 1~ hel korl aan willen gevlilr] welke actlvltellen na, 1·1-1974 'onlwlkkeld'Werden wel.ke gelela 
~, heqben ,101 de huldlge organlsallevorm van de vroeghulp In uw arrondlssemenl en op welk~ dala de- -e" 

~e activl!elten plaalsvonden?' . 

,1:3 ZlJn er In ~976 en In 1977 belangrljke wljzlglngen opgelreden.ln cje afspr.aken enregellngen ~.b.l. de' " 
vroegh~lporganlsatie en ~o ja, op 'welk tljdstlp glhgen dez~ yeranderlngen In? . 

I." 

lJ neim . • " . • , . 
CJ ja, nl ........ , .•• ,' ...... : .• :' ...... , •. , ...... :. :.~ .... ,'".: .......... ,' •• : ........ , .... , .. ~ •. p .... . 

1:4 • Zljn er In de naa~le loekor:nsl ~e!angrljke wljzlglngen In de vroeghUlp?rganlsatie Ie ve~wachlen? 
CJ rieen ' . , 

tt ja .. nl ... : ........ :.; ................. ,. "., " ••. , •.• , ......... ::: ........ '.',''' .: .............. ;, •. ; ., .• 

2 A(spraken en regellngen • • 

Zoud! u willen. aangeven welke afspraken lussE/n qe' hl~ronder Ie noemen Inslanties thans geld en 
I.a.v. 'de organlsatle van deyroeghulp In uw arrondissement?, , 

• '7 . 

2.1 Afspraken retilas'serlngsraad en reclasseringsinsteilingen enerzljds en polltle anderzljds; Ie 'denken' 
, vallaan' bljv90rbeeld; vorm van hulpaanbod, tljdstip en afspraak bezoek, conlacl met rechercheurof 

wachtccimmani:fanl, meerdere verdaclilen, ontkennende verdachlen, aanWezlgneid PQlltiefuhctlona- . 
rls blj'gespr~k, wljze van melding aan de reclasseringsraad of insteliingen, 

, '. 

2.2 . Afsprakel) lu.sseo rec;lassertngsraad en rE!.-!ilssEOlrlngslristellingen (Ie;denken vall aan vonn en plaals 
'.van h,ulpaanbod,.particlpatle van InsleJfingen, onderlln!;le com'munlcatle, reglslratlt;l elc. elc.): . 

i 2.3 Afspniken.!\lsse.n de reclasserlngsraad en de:lnsteilingen enarzljds en de jusllllllle'lnstanUes ander. 
zljds;' " 

2A Atspraken IUssen r~classerlngsraa~ en .in~leJ/ln!;lenenerzljds en advocaluu'r anderzljds (Ie demken ' 
· valt aan Inlllrmedillrende rol vanadvocaal bi) 10lslandkomenvroeghulpconlaclen, ullwiliselen plkel-
,ropsler, elc.);, • . "', 

2.5 "Afspraken lussen tecta'l;sering~lnSlelllflgen en reclasseringsraad enerzl/ds en de tlaad voor de 'Kln-
derbescher!f1ing ~nderzIJds: • 

I~. 

· Indleh de gemaakte'-aispr.aken tussen dehierbolien genoemdelnsiantles neergelegd zl/n In nolulen, . , 
· verslagelO, etc. zOUdt U,dan.een;.exemplaa.r hlerya!1 blj Willen slul!l~n? 

',8ljlage: 0 ja, 
, (1 neen. 

, . 
. 0 
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2.i Partlclperen aile Inste!lh'lgen en de rra aan de vroeghulp? 

D Ja. ',' 
D neen, nl. de volgende Insteillngen nlet: 

2:8 KUn! u· aangeven of er verschilieri zlJn in de mate waarln de diverse Insteliingen particlperen? 

D geen verschll . _ ' ddor naar 3, 
D wei verschil, nl.: . . , 

2.9, Waarom particlperen sommlgelnstefllngen n1at of In verschillende mate? 

Antwoord: •..•..•.• , .•.. , ........... , ....................... ; ... ,' , ............. ;.: ....... , '., ...... ,. 

3 De procedure VII" het hulpaanbod . • . .. 
Er worden verschillende procedures gehanteerd door mlddel waarvan de Jyg ge'informeerd Wordt over 
het hulpaanbod van de redlasserlng. In deze procedures kan men een onderscheld maken en wei In 
de mate van dlrectheld waai'mee het hulpaanbcid plaatsvlndt. In de indlrecte procedure maakt de rei
classerlng gebrulk van tussenpersonen .zoals polltiefunctlon~rlssen die e!3n folder aM de Ivg ultrel· 
ken of mondellng de reclasserlng Introduceren, waarna de i'lg, via de politie, kenbaar kan maken of 
hlj contact met de reclasserlf)g wi!. In de dlrecte procedure vlndt het hulpaanbod plaats d.m.v. een' 
gesprek tussen een reclasserlngsmedewerker en'de Ivg, zondeLdat d!!rden daarblj, afgeilen van hOt 
doorgevenvan namen, ee'[1 intermedillrende rol spaleri. 

3.1 Hoe wordt In uw arrondlssementde Ivg doorgaans geattendee'rd op h'et hulpaanbod van de reclasse-

3.2 

ring? . 
(Beideantwoorden mogelljk) 

D 'd.m.v. de dlrecte.procedure ~ door naar 3.p. (B) 
D d.m.v. de Indlrecte procedure .'. 

Indlen belqe procedures gangb~arzljn, wilt u dan'ee~ toelichtlng geven, met namegerlcht op de ver
schillef)de.gemeentes of regio's waar de onderscheldenprocedures g(lhanteerd worden? 

'I. • ';' • 

Wilt u belde'serles vragen onder A en B beantwoorden Indlen beide procedures g,mgbaar zijr.? 

A. p"lnr/irecte procedure 

OP, •. ·~lk~ wijze word! dEllvg do~rgaans geinformeerd qver de mogelijkheld van het hufpaanbod? 

D d;·.,.v. een folder ull Ie reiken door de politie 
o d.'m.v.cen mondellnge Introductle door de politle 

--100- door na'ar 3.3. 
-_ door naar 3.5 

D heide .' --100- doornaar 3.3 
o anderszins, t,w,: ......... ,. :'" .............. : ...................... .. -.doornaar4 

3.3 Welke afspraak b~staat er met de polltie over het momentwaa'rop de folder Wordt uitgerelkt? 
. . ~ . 

D geen af~praak . .' , 
D tegelljkertijd met ultrelken bevel tot Ivs aan verdachte 
D' anderszlns, t.w.: .. - ..... ~ .. -.~ .................. , •.••. . t ....... , ................... , ......... . 

3.4 Is afgesproken dat iedere ivg de folder krljgt ultgerelkt? 

o~. . 
D" neen. Toelichting: .....•.. : ....... , ................ , ...• ,' .............. , .................... ,. 

3.5~elkeactle onderneemt.de politle wanneerde Ivg ge!)ru!k wll maken van h.ethulpaanbod? 

D inschakelen reclasseringsraad . 
D Inschakel;n piketdlenst of plketambtenaar 

• . (TJ anderszlns, t.w.: ................... :~ ..... ,. •... " ..... , " ............. .. 

!3' Het directe hu/paanbod door de reclasse,ring 

.- door naar 3.9 
_ door naar 3.34 
- door nil-ar 4 • 

~'~--------~------~--~--------~---~~----------------

I 
~ 

,. 

-. 
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II' ~'-:---:-----,--'----c---':-'-~' :> 
11' 3.6 Wie ontvaf)gt doorgaans'als e~r&te, bUlten'dekant~orureri, met uitzonderlng van ii'et YJee~~nd. van': 
~<. .de politle de~{lledetf~liflg'vari ~iminverzek~~ng~telllng?, ....., .. :. .' . (:' . :.', 

§ \ . . ~ D" de re~iaSSe;lng~raad' . . .. ' . "" .. 

~ I o de plketdlenstO!':?lhetambtElnaar ". " , . . .'. . • . 
':\. ..j;." 0 ·?rid~~S~'l1s,t,W.:;: .•• , ... ; .... ~ ..... , .. :., .......... · ....... , ..... : . .., .......... , ....... : .... "",'.: •• 

~I . .. . Toeiich!ing: • ' '.~ 
{It At • .." '. 

\ 3.7 , . ~nwl.e Inhet weeken.cp· • "\ - " 

II)' " ·D~de redla!?serlngsraad . 
1 . ;.' '" . 0 de plketdlenst of pl~etamDtenaar ". , 

} ~i ' [] • anderszlns,.t.w.: .... , ......•. :::: ..• : ............ ,' .•.. ':'" .•.. ~ .. , ..... , ... , ...•.. ,' ........... : ...... . 
!\ . .. •. 
( I . Toelichting: 

{i \ .' 3.8' WI~ o~tVan'~tdoOrg~~'ns~'s earste, tllde~I;'de k8ntoor~;en, :va~'d~ p'olitlein~ldlng van eeri.lnverzake· . 
~ , flngs,.telllng?· . , '.' . 
j \ 

'. 

.oJ 

. '. ~ 

'1" • 

{ i· 

U • 
~ 

,'.' 

'0 'de reclasserlngsraad '. 
Ope plket~Henslof;.iIflJ~tenaar -+:--do;i n.a~r3.34 

.ToeUchting: 
': " <. • 

t C De meldlng,naar d,t? Reclassetlngsraad' 
. \,.i. , ' 

" . 

{ 
I. 

~ 
~ 

} 
}, 
~ 
f 
( 
( 

f 

'. 

3.9 Op wel'ke wllze stelt de:politle;deReclasserlngsraad 'op de hoogle van de Ivsn'tijdens de 
kantoo.ruren?· • '. '. ,.' ;' '. 

.. , ., .. rf 
p. nagenoeg uitsluitend t~lefonlsch ..•. 

,D nagenoeg ul.\slultend schrlfte'iijk' . 
o 'doorgaan§ telefonisch met :schrlftelijke bevestiglng. .' . 
O"a,nderl?, t.w:: . ", .................. ;, ... ,,: .... ,. ':":' :::;' ..... ;:: .•.. ::, .. :., ... ,"" •. : ',' ....... : 

. " 
Geldt deze 'prdcedure oo,k' In het weekend?.' ' . 
o 'ja ., '. '. • . '. ." . 
.0 neen. Toeilcl1ting: ........ ,. ......... ; .... :, .•.. : •........ c·.:.: ............... : ... , ... : .. , ..... : .... .-

. 3.10 

· H~e' vaa'k wordt ~aar '~chattln~ Van dii m~ldlngsp~nt I~ he! yJeeke.~~ ~ebrulk ge~aaki/' •... '. 
0' geen.. . .' 

i I 

~~"l 
3.11 

t . 

II 
j. , 
} ! 

" . ;1· , 

\ 

",< 

.' 

.. -:;:.. 

,0 O. '25°io van qe Ivsh In het we~kend 
;'026·"50% van de'lvsn,lh het weekend 

O' .51· 75% van. de Ivsri in hei weekond ,. 
D 76.1000/0 <iaff de Ivsn lri' het weekend 

. '. ," 

" 

.3.1~· 'Geld.! de procedure besc'~reven 'In 3.if ook bulten dek~n'!OOruren (m~t ·.ul.tzonderlng va(1 het 
· weekend)? \ • .. 
D 'ja .' , 

. 3.13 

:,oineen.Toelictiyng:. :.,.: .. , ... :;.:, '.' ": ....... ,: .... : ,.; ..•. : •..•. : ... :: '" :, ... :", •• :. '.:; .. , ............ . 

Blnnen doorgallns hpeveel tijd nadat het bevel tot Ivs Is gegeven, wordt naar schaUingde. Reclasse-
. , ringsraad op d!3 h?9g{e gesteldZ .: ,.' 

· Tljdens kantooruren: 
· D blnnen 8uurD 
· 0 ria' meer dan' 8 uur maar blnneo 12 uur· 
[J nameer dan 12 uur maar'bionen 24, Uur 

-', D . ria meerdan 24 uur maa~ blnnen,48 uut 
.0 ha fTleer dan 48 uur • • 

Bulten 'de·~~ntCiorU(e'ri'· ma~r ~~t ultzonderlng van het wee~e'nd: 
Odez:elfde ayond .• ' ' 

· tJ .:de volgende morgen 

.. ~ 

Q 
" .• ", I 

~Gedurende h~t wee~er.q (vrljdagavond tot .maand~Qmorg.en): '.' < .' .' .• , " • ,.,. . 

Q' ,j)lnnen ••• ; h.· .••• ".: ........... , •• ; ••..• : •• ~. : •. ;. , ......................... : .• uur(aantal urenaangevenl. 
p alle.meldlngSn wgrden op maandagmorgen'dciorgegeven·... '. ,', ... . 

.0' and~~S~ins, t.w.: ~ .• '.: .,; .. ':: :.' .. ':;.: '", ... : .... , :,' ••. :'.' •... : •...•. : .. ".' '.' "'.' .", :.'" .~ .. ~ .... ' 
Indl~~ de Indirecte procedure (fcilder, jnondelinge intlocjuctle politle) gangbaar Is. ~~or naar 3.15; 

" .. ~. '"4" • .' • " . ,\ 
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i 

'j 
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I 
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3.14. Heelt u 'de Indruk dat de reclasse'rlngsraad van doorgaans al/e gevalle~ van een bevel tot Iv!? In kim· 
nls "Yordt geste'ld? . 

o ja __ door riaar 3.18 
o neen __ door naar 3.1.6 

3.15.. Heeh u dEjlndruk da,t de reclasserlngsraad Inkennls wordt gesteld van all~persOn(m dleg·e~ruik\\(I.I. 
len maken Van het hulpaanboq?' .... '. 

3.16 . 

3.11 

3.18 

3.1p 

·0 jcl _ door'naar3~18 
o neen. . 

" 

. r~,~ , 

Van hoeveel gevallen word! de reclasserlngsraad, naar schattlng, nlet op de hoogte gesteld? 
• ~ ,.' • \~~,)., •• t" • • ~ .'~ •• ,:' 

o mlnder dan 5% 
05·.10% . 
o 11·15% . 
[J meerdan 15%, t.w.: .. : ... ~ .... : , ... ' ..... , ............ : ................... ': .......... ; .. : ..... % 

~at zl]n, Ilaar uw Incjruk, dOOrgaa~~ de redenen en/of orns~aodlghedim dat de reclas~eringsra~d nl~t . 
\van aile gevallen op de hoOgte wordt gestllfd? !rneerdere antwoorden rnogellj~). . . . . 

O. daarlvg sp~eqlg na het afgeven vanhet bevel heen wordt gezonden, vlndt.de politle hetoverbodlg 
de reclasserlngsraadop de hoogte 1e ste'lIen van het bevel . 
o de politievindt bezoekva.n reclasserlng niet opportuun . 
o anders;t.w.: .......... : ................................... , ............ : ................... ; .•.. : .. 

Welke a~tles onderneemt de re~laS~erl~gSraad·nad·at.~e~kennl~geVing Van een bevel is ontv~ngen? . . . . " '. . 
o elke m'eldl~9 wordt ~ltiid volg~ns een vastsys.\eem, doorgeg~ven.aan de plketdien.st .--Pc door 
naar·3.36 . 
O. afhankelijk per geval wordemuHeenlOpende beslisslngen onderno'rnen' 

Maaktu gllbrui.k van het criterium 'bef(enden/onbekenden' bij de besllssing de melding 'door te gaven 
aan een reclasserlng~lnstelllng? 

o neen ....:... door naar 3;22 
'0 ja 

3.20 Welke 'bllsliss'lng over de bekenden heemt u Ind.len u gebrblR maakt van het criterium 
bekenden/onbek'enden? 

3.21 

3.22 

o de bekenden worden aan de reclasseringsinstelllng, team ~f de rra '~aar zlj bekend zljn, door,tiEl- . 
geven ' 
-0. anderszins, t.w.: ............. : .............. :.: .. : ....... · .... ·,.··· ........ c:" ........ :.:.; .... . 
Wanneer wordt de Ivg a:angemerkt als bekend? 

'. • W l '. 

Indien: 
o een aarWraag tot voorlichtlngsrapportage loopt • 
Oeen opdracht tot hulp- en steunverlenlng rn .. b.t. betrokkenevan .kracht is 
o de opdracht tot bulp- en steunvl3rlenlng enlge jaren Is opgeheven (Hoeveel jaar na opheffing van . 
. de opdrachtwordt de ivg nog aangemerkJ als bekende?Antwoord: maxlmaal: .•..••.. ~ •.•••..... jaar) . 
. 0 op grond van uitgebrachle rapnprlage hlj (recenlelljk) contact onderhield Ofonderhoudtmet een . 
instelling ofrra iHoeveel jaar na h~t laats'le rapport wordt de Ivg nag aangemerkt als bekend? Ant· 
'woord: maximaal ............................ jaar) 
P de client U,itsluitend bekend Is !lit een e!lrder .vroeghulpconlact ' .. ' . . 
o ariderszins; t.w.: •••.• , ....... , .•.•.•.. : .•.•.. " ................................... , .. , •. ; ...... . 

MaaktUgebrulk van het crlter~'in'{mogeliike) vers/aVingsproblematiek van de Ivgn' bi] de beslissing 
of enzo Ja aan' welke Instelling/team de melding Wqrdt doorgegeven?' .. 

O~~~~~. . • 
o ja. Toelichting: ... ' ........ :"" .......... ': ; ....... '.:' •..• : .......... ,' ....•. ,. ........... " .. " ... . 

3.23 . Welke besiissing neemt u Indlen u hetcriterlum 'rnogeiljke verslavlngsprobleinatiek' hanteert? . . . . '. ... ., ~ 

. p de hamen van de I~g~ die (mOgelijk~) veiSI~VlngSprobleinatiek h~'bben, worden aan geen. imk~le" 
instelling doorgegeven '. , ' . . 
o . de' namen .vangenoemde personeri worden dqorgegeven aan het CAD 
D ahdersziris; I.W,·: .: ..• ,' ........ ,,,.: _ ..• " .•. " ... : ..•.. :.; ....... :., ....... " ...... " ':: ......... : .. 

Eventuele toelichtlng: .. : ............. " ..• ; .... , .... ; •. , ..... , ................ , ............. ' ..... '. 
.c;· 

/. 

/ 

; 
i',· 

iI' I, 
ii 
Ii 

'il I 
ii' 
I, 
Il 
Ii 

'j 

II 
II 

. ,. ,. 

. '3.24 . Worden voor de 'r~a sPllc)ale gev,a:ilen geselecteerd? 

CJ neen . '. . .' 
o ]a,t.w;: ....... ;, .......... ; ..... ;., ..................................................... , ........• 

Eventuel.e toelichtlilg: ................... '." .................. ' ..•. '.' ...... : •...... '; .. :: .......... . 

3.25' In sor:nmlge arrondis~Eimenten·wo;dt blj de beslisslngaanWelke']nstelling' de,naam van de Ivg ter'be
handeling word! doorgegeven Jook) het crJterlum bet.rokk~n;wat het rl?glona/~ werkierreln van de In· 
stelling. of ~eams Is. Maakt u van ~It crlteri.um gebrulk? . 

. 0 neen 
o j. . . 
, . Eveht.uele toelichting: .• ,\; •.. ',' ...•...•... :., .• : .... c ••• : ......... : •••• ,.: •• : ......... : •••• ,.: ••• , .. .. 

3.26 In sommlg'e a~rondlssementenwor9t biJ. de beslisslng ove~ de ~raa'g ~an welke Instelling of teameen 
naam van dl3.lvg ter beharideling wordt gezonden, ookrekenlrig gehouden met de werk.voorraad Van 
de teams op pasls van recen'fe voorlichtingsvelZoeken en/of recente vroeghulpgevallen: M<iaktuge. 
brulk van het crlterlum'werkv'dorraad'? ' '.: .' . " .' . 

o n'een' 
o ja . , . 

Eveotueletqelichtlng: .......... : ......•.. : ..................... : .. : .. , ..........• " .•.. "' ............. . 
'.' , .' . " (; 

3;27. I.n de hl~rboven.gestelde vtagen werdgei'[1formeerd naar de crlt~rla waarvan u gl3brulk m'aaklbiJ het 
verdelen·van de namen Van de Ivgn over de (nsteliingen en de teams. Gevraagd werd n;iar de criteria 
"bekenden/onbekenden', '(mogelijke) verslavlngsproblematiek', 'speciale gevallen voor rra', 'reglo
naal werkterreln' en ·werkvoo~ra;id'. Maakt ubljde verdelingvanvroeghulpgevalien·nog georulk vari 
~nqere, hler niet ge.~qemde criteria en zo ja,.well:e?·" . 

" 0 ~een '. " 

. 0 ~~~~~~~I~'t~~il~hti~g;:::: :': ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::,:::'::::::::::::: ~:.::: ::::: 
3,28 . Indlen U meerdere c'rlterla hanteert; wilt u dan aangeveh hoe zwaar de verschillende criteria t.o.V. el. 

. kaar wegen? De zwaarte kunt u aangeven door-het toekennen van een rangnummerper gehanteerd 
criterium. Daarblj wordt ervan ultgegaan dat hel cijfer 1 het zwaarstEj criterluin .a~hduidt, het t:ljfer'2 
h!lt elln ,na ,zwaarste, etc. Ell< rangnummer mag ulteraard slechts Mnkee{ Worden gebruikt. Zet u 
eerste €len krull/je bij de door u gehanteerde criteria?' .... ' . ' .' '. " , . 

gehantlierd crlteilum 

o b·eke!)denlonbElk.enden 

o .. verslavingsproblem;itlek 

','. I'··' o speclal'e ge~~lien Voor rra 

" 0 'reglorjaal w.erkterrein 

.. 0 . werkvoorraad 

o anderszlrjs, t.w.:· .......... ;., .• ~, .. 

o anderszl~s, 1:w.: ....... :., .. ,. " .. 
/) , . . ,'; . 

. :, 
rangnumml?'r . 

, '. '.. 'I': 

,. 

i 

. ·3.29H!arboven·gaf u·aan welke c:riterla U hanteert bl) het verdeien va'n de V(oeghulpgevalien over de in. 
• stailingeh en teams. Wilt u nu aangeven wat u met de'overige' gevalieri doet, waarop de door IJ v.er-

3.~0 

.melde criterlanlet van toepassing zljn? . , 

De overlge gevailer(worden: 
o nlet aao een,lns'teillng, team of rra dqorgegeven' . ' 
.0 Vol gens een bepaalde verdeelsleutel doorgegeven aan. eenlnstelilng, 

.;..... door' naar 4 
~ poo~ naar 3;30 

·team of ~ra.· .' ,. . c·... 
o doorge'geven aar) de piketdlerist of .ambten,aar· ..:..... door naar 3.34 . 
o dqorgeg.even aan de rra .' ". .'. .' • ~doornaar 3.31 . 

. 0 anderszlns, I. VI,: , ................. " ••••• , .................... '" .' •• " ,' ......... -~ door naar 4, 

U. heelt aangllgeven da! de overlge gevaile~ vol gens een tlepaalqe verd:elsleulel doo~gElgeven weir- . 
den aan de reclas!!erlngsinstellingen en/of ~teams,enl.of rra. Kun! U a:angllven welkl3 v~rdeelslu.tel U· 
hantee!t? . ..... . . . 

'0" 1 

~..--..,-,c"----c-' ~~~~~8~: ;l~ 
;" ., \.:.; .. '.;] 

~,~,: ___ ",,_. __ .. _" ' • ..:1. h 
-' . ..,. ..... =; 

, 



r 
r I , " 

:. ; 

:' 
;",- I 

~ '.) 

. . 
" , . 

. ~" ."\~ 

(0, . ':"i 
--~~~~----~--~~~ 

Hoev\lel t1jdVedoopt'er doorgaans tuss~n h~t tljesUp waarop 'de'i=!R inkennls \yoidtgest~ld vanliel •. ,' 
bevlli en. het In~chakelen van de reclasseringsinstelllng en/oUra? :', ':, ,',. '.' , .. ' , " , 

.' '," ,,' ." .' . ': ' " 

'0 ti(nhen Buur ." i ,,: q ' .. ' 

.. D mear dan.8.maar bfrinen 12 uur: ", ' . 
o 'mear d.an'12 maar !ilnnen' 24.!Jur '. 
D meer dar(24lJUr . '. ..•. ". ',., 

' .. 
" " 

.3,32' .. Welke actle.ondernee.mt de Instelll~p/team;nadaid~~m'elding ontv~nge~'ls? (n;eerd~re a'ntw~orden 
· mogelljk) . ..•. .., .•. ' ' .. , . :., .. ,:'. ,,'.., .,' ...... .. 

.',,' . ~ ... 
o bezoElk aan I.vg " ' , ,. , ' 
o lelefonlsch contact met politlebureau ". . , • , , , '.. , 
'0 anderszirisl't.w.~". :.,. '~":'::' '.' t..,:, .. 'f:" ,...:. ".n. ".",., .:.:', :.::.;, .. , :,;. '.:' :.' ;: .. ,,;. 

3.33 Blnnen'hoev\lel tijd,w9rd,t ~r, dbOrgaans;tilj uw Weten actl~ bndernbmElIl n~dat de meldirig do'or .de 
,.. . ' Instellin!j/te;arri/rra Is ontvan'gen?' '.' 0'.'·.,·" .' '. , ' .• ' • ". .' , ", 

ft I 

. , 

." .. 

. " 

.'; .... 

.'. 

84 

. ' 

":. 

'. 

. '. 

,/}-

" - ,--~"'-- .. ,-~--~---... -" 

. . 

" 

.: . ~ 

p. Piketciien.st of plketambtena-ar .. ' 

. 3,34 Zeridt of g~9!t de poll t!\lde afschrlft.en va.n de .b~v~;'en aan de'~lketdlenstof aan de Reclass~rln~s.: ' ' " 
raaq?, ';," '.; ': ,.'.... ••.. . .: "', 

, .' 0. naar de Reclasseririgsraad ...,......;:c door,naar 3.36 
. '. · 0 naardeplketdtemst 

.', f 

3:35 . Zendl de plketdh'lIlsi(~e afs~hriften door naarode RR?: 
• '1 _.: . , • " • •... . ~ 

r:Jja: 
o 'neen " .':; 

3,36 Op welke Wljze verlooptde berichtgevlng naar het pikeltljdens dekanto'oiuren? .. ' . ., . . . . , .u··· 

'.0 "nagencleg lJitsluite~d telefo'nisch 
'. ',' 

D .. nag!lnoeg uItsluitend scl)rifteli}k . . 
o . doorgaans t~lefoolscli rilet schrlftelljke bev!3stlg.lng. ,'. , 

.. j"::, ~nq,erslns.t.w. ::. ,.;-;" , ... : .•. ':'" ::, ....... ', ,; •..• ,: : ... : ... " ... :., .:." .. ":' ....... "','" .,- :." /~," 

.. 3,37' Geldtde:z;e procedure ookin hei w.eeke~d? J 

:' g"i~;een:.TO~IiChti?9:'::>' .:', .. '.;, •. :.: ... ~,~ ... >.'. : .... ,: .. : .. : .. : ........ : :.:,.,': '.: ".:.;,:. ,. :: ....... ,.,' 
. 3.38'· Hoe vaak wordt er naar schatting '-(an het (ungerende mE!ldingspunl,in het We,elfend gebrulk. 

gemaakt? ' ' • ,.' . • ... . . 

·.u: geen. .. .' .. 
· tijn 0·. 2q%Vandeivsrilnn'etweekend' 
:0' in26· 50% vande ivstiin h'etweekerid 
U in 51.i5%·van de Iv'sn In het, weekend 
C in 76,1000/0 van delvshln.het w.eekimd. 

", 
" .. ' ~ 

", 

~.3,9· . Geldt· de procedure beschreV'en .In ''3;3600~~ buiten· de kanto9.'we?(met Llltzoriaeri~g "van,het 
weekend),/- -; .. , " 

'~'; j:~~n,ioeHchting; ..••. :~ .. ,.: .•.••• :: .. ;:': .... : .• ':; :' .. ;, .......... ',' ";'" .• :: •. ~<{ .... :;.~, ~ .. '.;.: 
Bin,nen ligeveeltljd '~ada,t h~t beve.! tc;>t iys Isge~~Ven, ont';~ngthe\ plket dOo~gaanSd~a~a~b~rlcht? 3.40· ' . . 

· Tijc;1ens'dekant60r~rEln: 
1J binrien a uur . 
n 'na meer'da,n8 uren Inaarblnnen 12uur 
I lna meerdan12 uur maar'blnnen24 uui: .r 

, . 

'f na, meet dan 2~.ljur ',' . 

'y, 'Buit~n qe'kantooruren.:h,aar~m.et ~;I~O~~;ri~g va~~~t w,eekend:: .,' 
. :,~ . I I dezel.fde avonq " . . " • :. • '. .' .': • . , . . 
" . ('j de volgende I)lorgen " . J:,.,<:l 

. . ",.j".' 
.. ' . .,.-

", 

,~ ". 

1, 

,", " 

.; 

.' 

'. 

, ' 

; ' .. 

.' 

/ 

" 

'. :~ 

<:' .. 

" 

..... 

' .. 

.~~ ., ' 

I' J 

~.42 

,'f, 

: ... .0 ja ': ......... door naar3.45.· ' .•. 
o neen .'_ doornaar3,42.· ,.,\. 

• " • " '. ~. "',. '. .)...". # ", .' '; • • . '\ '. '. • 

Heeft ude.ln~rukdat·het piket i~ kenn:l~ y.'ordtg~siel~'v~n allQ ~erso~e~,dl~9~ilrUik willen maken 
.van hethu!paanbod? . .' .' .. .., 

'.'\ 

,,' .. .. 
o ja 
D 'nekn ' .. ," 

, ~doornaar3.45· 
• p 

3.43 

,",' .. 
v~n h?evElelgev.allenwordt hert 'plket; na~r SCl'ia!tI!)g.nl.et:op de h~.ogte gesteld? . 

.' 
' . . ." n rn.lhd~r.dan 50/0 . 

:0 '5·10% .' 
'0 1,1'15%, ' .'. 
.0ff,1ee~ dan·.150/0.f.W.::: ......... :.!0/0 (~.ercierita~·e.lnV~iI~n)' 

. . " ,", 

3.44· V,Vat zij~,., n~ar uw Indruk, doorgaans de.recjenen dat he! meldlngspimt' Qlet In aile gevallen ~p d~ 
/1~ogte word! gel!teld: (meer~ere·antwoorden mogelljk) \ ' • • " 

. .' 

. ,. 

o d~ar Ivg spoedjg ha hetafgeven van het beV\lI·~qrq,t gezonden, vlndto'~ polltlehet overbodig'het . 
m.e,ldlngs!"unt op de hoogte fe stellen :van het bevel . . • ,. . .... 

'0 polltle vlndl'bezoek van de,reclasserlng olet opportuun " . , . 
, • Oa~ders~l,ns, tw.,::, .. { .,: :: .... """~":';--" ......... '., .. , .. ,,~ .. : ...... ,:~ .. : ..... , ...... _: ..• 

3.45 . Hoeveel meldin~en ontvlrtll~! pikei' 111.1976 en' in, ~eeerl!t'e maand~n vani977? ,. 

~m!id . . ! .... ,. me",' .'.J·un·,· jr:. """. jan:. f~br.rTuI :apr. jul!. aUg. sept.. okt: nov; :dec;:.. tota<\1 

1976 . •..• • .' 

.'. 
":1977 

tJ· o geschaf 
Dg'eteld 

.:~ 

'. ' . ~ : ' .. " " 
, ,", • .' .. . ~ . .~ -". - '" . .. ., ::J'"\ .' , .., 

.3.46 t. Behandelt het 'plk~t aIle ontvangeh mel,dlngen 'of worden. sommlge' geva:"~\i doorgegevef). aari een 
'. andereln!:\!elling'of team? \.,0. . ' '. ", • i,.;,/ .:' .' 

. " ,',. ,,; • '\j '" j,;I, " ,.' ~ :,". ,-. .,,' z~ ~ 

o Ij~t plket behandelt'a,lle qnlv~l)geri .ni~ldlnge~,. . '" ~~ :;~oor na~r'3,49 
o het plket geeft sommlge gevallen po.or aan.andere Instellingen .of teams .. · 

• '.... ,,' " '.,.' 'I .'. 

• 3:47 . Welke rpe.ldlrige'l ~prden~ d~o;g~geven~a~ a~dere instelll~geli ~f iea~se~ ~~~ra'in? 
" ",;".:.,',' ~~i;',,· .:':!, '~'. ",' . :.~. ~.- t ,", -, ' " .~ . '" .. ' '-, . 

.-3.~8 . Welke qptie ondellieemt h~t p~k~t nadat',C\e meldlllg ontvangen Is? (mllerdereantwoorderi mogelljk) . (/.. - .' ~ "., . ~. - ';" .. 

' .. rl 

"1 . ., 
" 

"\;\ 

. :1 
, ~ 
. 
\ 
I 

•. . ~D '.doOrgeven:meldlr{gell aan .ancl~i~ Inste~lIn'g ~f team i 
,." q ronqt de vroeghulp tilll ilJ :;.' .' , . . .' .. . " ' . '.' ",.'",.'l~ 
'.' . ~.ana.e:s~I~~\tW. ,:;-:,~",; .:.i •.••. : .;:~.: :,: .. ',~'" ,.,. '.,'.:':.',.,'.::.; ... ,: .• :: ..... : ":,, •. : .• :;. i,O ',' '., fl 

. 3·49 • Blnne,n gernlddald hoeveelllj'd y{otater bljuW wetE1!l.gctie onoernomen nadat de melding door he'! pi: "', .ijl' 
, , ket ontvgnge.llfs? . . ' . . '. ...., ...., ' . 

~ ; ." .' . -: ' , . . .. ~ " . 
"il '. .. . . ~.' '. '.' ,,,: .': J ' 

o n~g op .dazelfd~qag van rneldi'ng.. .. 'c ' .' I 
o ,e~n ,clagna, d,\! melding :. • . "'~' , . " ~.i! 
qrater," ... ' .' • 

.~ ,,. • '.~ 1, .. 

3;50: •• Welkes~menst~lIl~g h~efthet·p.lket? ?lj~ aa~he;pik~l e.~nilantal \ias't'recl~SSe~i~gs~aatsdh?p~E!- . 

een steeds;wls.sel.endEl.samensteHing. b;v. OP basfs van·eE1n'roos~er?, , • 

~eiPlket,l1eeft; " ','.: "'. . .:. ,.'.,' .; '.: 

" 
11J.k~w\lrkers ver.Qonden, die yoo,r del vroeghulp.geheel·of.gedeeltelljkzljn,vrljges?ld of ~eeft het Plket, ....... " ...... ,0.'1\ 

. p. ~!ln vastes~meris;~lIlng". ,,' '",' , ',1 
,-,-~:""",,,,-_~.;....~,,,-..,.....-,-~, _~;,~o.,.~e~.~lsselende samerisl~lII1)g " .,' :'. " .' ,....'. :fi 

.; .,: . " . ," : .' .' ... 8!? " .: .. r~ 
. '.' . ;' ' .;, fi' .! ' ' '', IJ 

::#' ... ''-''''~'~'~~=''''''""","_:"",;,,,,,,,-,-,-- -~.~--.t...- ... .-....~~--...:.~--,-----, .... ·'·~-~d4' ~·_l '. 
;:r'~:::;~·:~~~;~±~ 

, 

., 
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, . 
4~onta~t~nV;;ikt~lt;ebUreaus en latere,coniacten . .... 

4:i . V"d! hoi h"'P;'~\od~' ''''''''''''b"'''."';''''''OO. '"O,~,;"",,~ . 
DIll' . -;+ doornaar4:3 , " .': '.' . 
o ~een,nl.allee~tdeVOlgE;lnd!lPOlitlebUreaus: ............... "' .. : .......•. '.: ... :'.'.~: ....... ": 

. 4.2 Waaromvlndt In 'de overige politiebureaus ge~n ~ulpaanbod pl~at5? • . .. 
. . ". . I{· 

• Antwoord: .• ~ •..•.• , .•.••.. , ....................... P." ....•... " .. :. ......... ..... • ................... . 

4.3 . .0'weJg·ertd~ POliti~·w.el ~'ens'de ioegang t~t h~t pO,ltlebureau?' " 
. l' 0 neel) . - (joor naar 4.1? . 

. '\ (J ja .' 

• 4.4 (~ In hOeVee!geVallen ~eigert de polltie, naarsch~tting; Qetoegang? W 
'J L ... In 0·25% dergevallen '.' 

Q Ih 26. 500;. der gevallen . 
t J in ~1· 75% der gevallen 

in76·1QO% dergevallen' (;0 

4.5 In we.lke gevallen,Weigert de politie de toegang? 

4.6 

t~ tijpstip yah bezoek ko~~t ongelegen (bV. verhoor moet ribga!gerond W?rden) I 

· l~ verdach\e ontkent ' 
I: anderszins,t.w.:.: ........ : .......................... : ..... : .• :: •...... : .......... : .•. , ...•. :" ..... ~ ......•. 

Hoeveel afschriften v~n bevelen ontvlng u In 1976 en In de eerste zes maanden van 19777 

~. Jr. jan. Jebr. mrt. apr. mei Junl 

1976 ,. 

. 1977. il . 
" 

Zijn de door ulngevulde cljlers geteld of geschat? 

U getE;lld 
o ges(:hat 

,,-

jull aug·. sept. ok!. nov. dec. totaal 

.. 

4,7 'Hoeveel ivgn werden op het politiebureau bezo~htln 1976 em in de ee~stehelft van 1977? 

4.8 

4.9 

~.m mhhdd " I 
jr.............. jan. fE,1/br. mrt. . apr;' rnei jllni jull aug. sept. ok!. noy. dec.' tolMI 

1971; 

Zfjnde door u ingevulde cijlers geteld of geischat? 
d geteld' . !l. 
o geschat . 

Weet u h~e~e'el ivgn; tlie nleton,het politiebureau werdenbezocht, if! het Palelsvan '/ustitle en/of' 
, Ka~net RC werden.bezocht? v- ' .. " . . '. '; 
o l'j-,'Oen ~door naar 4.9 . . . ., . o ja,·nl.: . 

· Aanlal ivgn; bezocht In Pal~is Van Justitle!Kabln'et RC 

~mnd . 
• Jr ............... Jan. febr. mrl:. apr. 'mel ')uni . luff aug. sept. ok!. pov. dec, tolaal 

1976 . .I) 

. '1977 .--. door naar 5.,1. 

In'dlen ~ geen tElUingen hierover heeft, wilt u da~ een'schattlng make!'n van het.percentage Ivgri (van 
het totaal aantal blj \l !Iem~lde !vgn) qal bElzochl werd inhet paleis van ~,us.tlti~/Kabinet .RG?IJ kunt 
daqrbij gebrulk maken van de percentages 100, 75, 50, 25 of O. •. " 

\1 - < • ' ,1'" • 

Geischat% t~ans bezochten in PalElls van ,iusi'itleikablnet RC: 
" ..".. - . "', ~~ ~ 

(I' 

. , 

l 
,{ 

j 

. , ~ .. -----".-~-.....:...-'--~---..:..:..---"---...... -=----...... ---..-'--~--~-,....-.=""'''''=m~~>''~:J;.."~::;~..;::..,.-~ ... 7"'.:..=,;::;z-~...,,.~,~~~·,i~:,.:.: .. . ~i· 

, 
I 

': 

I 

J 
1\ 
'''''' . 

, . 

r~' r • \ 
5?, H~t h~lpa~nbod aal) e~~eie~ljzondenjgrOeperln;gen. ,I: 

5;1,. I'n sommlge .arrondlssementen :wordl het' hU.lpaahbod; op grond v~n bepaaJdeaispral~en en/of g~ 
• !Iroelde gewoo.nten, aan bep~al~e groeperlngen ~Iet gedaan (te deriken vall hler a;ln gastarbelders, 
andere buitenlanders,drugverslaa,fdE;ln, rnlnderjangenetc.)., KomI een ,dergeiljke sltuatiEllnuw arron. 
dlssement voor? '. . " .. : c • " 

'0 neen 

D ja., ',."" •• '. '. 
,Ind.ien ja, gaame. toelichilnQ:· ..•. : ..... ,: ............ ~. " .. : ....... ";, : ........ , : ..... :~ .. : ....... . 

" ~. . 
,5.2 . Op 12' mel 1976 werd een wetsw/jzlglngvan kracht van hefWE;ltboek vari Strafr~cht die h;ldde dat de 

'. Secretarls van qe Raaq "oor de Kjncerbesch'ermlng onverwijld van het bevel t.ot Iv~ inkennls ~jjenf te 
Worden gesleld. V!lorh~endlendelJde meldlngen m.b.t. slr?frechtelljke minderjarlgen n~lar de Secra. 
'larls van de ReclassE;lnngsraad gezondente worden.' .' > , 

Oh,tvlng.u na 3.1 mel 197~ nQg. bev~len tot Ivs m.b.t. strafre6htelljk mlnderjarigen? 

o neen 
o ja 

~:)5.3K.un!. ~ a,angev~.n om welke aantallen het gaa!? 

~antalln 1976 on\vangen bevelsn m.b,1; stra'frechtelijk mlnd~,~jarigen 
, 

aug. : sept. ok!. nov." dec., t~jtaal .. junl . juli 

I, 
., , . /t '.", 

.Aantal In 1977 ontvangen bevelen m.b.t.. strafrechtelljk (ninderjarlgen 
. .. , . ....;, . . 

'i 
II 

dan, febI'. :'rnrt. apr. mel jU~ tolaal 

r. 
6 ~ 

5.4 
, •• I .• :; ',' ,'; '..' -i . • 

i;loe vaa~ .heelt na31 mel 1976 nog een bezoek y;i&ulide rec,lasserlnQ plaatsgevonden a~n de min. 
derjarlgEl Ivgn? .. ". ,.' /.f,.d. . . ' . ;': ,: 

.* • ," ' .. 
i, ' .. 

Junl lull aug. ·sept. oI<!. nov. ;: ·dec. . I'olaal 

". 

Aantal vanuit de reclassering bezochte mll1c!erjarige iVgn in 1977 

Jan, febr. mtl. apr. 'mei junf . lotaal 

" 

s Rapp'ortage ~x art. 62;4 

6.1' . 'Ontvangtude voorschrif.ten van de .vroe,ghulprapportage't' 
. -.' , ., " ~ 

6.2 

6.3 

Oja . 
O.neen 

• 'WelkE;l vorm heelt de vroeghulprappo(,age meestil.i? 
, '. - : t· , 

q hagenoeg hll~en schrlftelljk' :i . 

.. 'I ' I 
. ,,,'1 . 

• 'd' nageJio\lg alleE;ln moride!lhg .\ '., 

· D.. schrifteiijk en mondell!1g ", ',I . . . '.; , . 
Weet u 01 In de vro:ghulprapporten (la~lgegeven,wprdt of het ultbrengeh~an een.uilgebreld voorlich: '. 
tingrapport wE;lnsehjk is? ,I ... ',..' '. I' 

\ .~. 

--- . door naar6.4 :, 

.-;. 
(' ,I . 
Ic' 

o 
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,Kurit 'u()aar scha!Urig aangeven 10 heeVee,! gev!!ller;lvan'.de.ultgebr~lctite Vroe,ghul,p,rapp.orten aanga-: •. 

" '. 

" ' 

" 

" 

,,' 

" 

88 

f / 

" 

{levah w.or!lt of een ~Itg.ebreld voorllchtlngs~ap;oPor~ ~enselljk I~l' , ' . "'f 
g rnoob:' 25% .van oe ultgebr~~hte:VfOeQhUIP~appmten ", . l 
Ll In 26,"50% vand,e ultge,brachteyroeghulprapporten 
0-' In 51· 75% van de ultgebr~cl]tErVroeghulprapportenJ 
[3 In 76;ibo% v~n,deultge!Jrachte vroeghulp~apporteh , 

I~~ien blj u !iee~ (hag'enoeg) exacie g~g~~~ns'~ekenqzljn overde~VrOegh~lpra~po~~g~,~oor ~aar6.5' , 

Hoeveelvroegh~lpra'~po~ten,'het~ij motideilng,h'~tzlj ~chrlf;etlJk"werden In 1976 en In'de eerstah'ellt 
van ~9j7.ln,het kadervan de./vs,door dere~lilsserlilg ultg~brac:ht? ,', 

, wanne'e~ e~n V;OeghUlprapp~;;'zo~el mond'ellng als sChrift~lIj~ weict':ultgebracht, gellt:.:ve u deze 
slechts alsean · ... roeghulprapportage III tell en; . ,. 

," 
'~, 
ljr;~ jan. febr, mrt ,apr. [Tl,ei', juni' jull' aug, sept: oKt., nov. dec.; tolaal 

': •. In~len u deze ~raag niet kunt be~nt~qorden wfltu"d:ari vraa~ 6,5 be,antv/oorden? Indlen u vraag ~A 
beantwoord hlibt; gaat u door naar 6.6 , ' . . • • 

6.5 Kuntu glO~aal aa~geve~ ~at de: fre~uentl~ ;~v~~ Je vr?e~tiulprapPOr;age, voor ~~~erdle tljde~~,d,e 
:ivs plaatsvlndt? ",' ; '" ..,'. 

6.6 

7 

7.1 

" 

-: ... , 

, Oerwordt nooltgerapporteen;l' ,,' ",', ,'", ", 
''0 er word!.in O· 25% van heia,antal,b,ezochle ~vgngerapporteerd 
·0 er wordt 1Ij26· 50% v<:ln het aantal betochte Ivgn gerapporteerd, 
'[) erwordt In 51· 75% van ,hef a&ntal bezochte ivgn gerappor~eerd 
· 0 erwordtln 76.10.0% van de geyailengerap~orteerd " ' 

Een' ye~oek toieen ultgeoreide vo~rllch{jngSrapport~ge kan~.m; \lltgaan:vanae reclass,ering" de 
O~J en ,de HC. Wanneer een dergelljk verzgek u ber~lkt pver.een clllllnt ~el"wt: een vroegh(jlpcQnta~t 
plaatsvond, aan welke' Inst~lIi!1g of team wordt;tlet verzoek, dan In ,pnnclpe ooorgezonden?., 
.' - 0"·.. f , .. t, 

o aan de Insielling of het team die (dat) h~t yroeghl,llpcontact verzorgde 
o .ean 'een andere ins\eJling of team . 

Registrati~ . 

Welke gegevens dje-betre~king hebben op pe'vroeg~ulp' word~n ~00rUgere~lst;eerd?,' 
(graag aa~~rulsen wat'v,a(1 toepasslng is) , " 

o datum v~n Ivs', , 
Ogemeente waar I~s plaatsvindt·· 

·0 ' sohrlfteliJke meldlng,en . 
·0 telefonisclie meldingen ',' .' 
o tljdstip ontvangst meldlngen " ,'. ":" .... , ' 

',0 tifdstip,doorg-eYen melding aan rra,reclasseringsinsteiling pf plkl:!t 

• I 

· D al dan niet plaatsvinden varj bezoek aan Ivg ", ' . 
,0 iljdstip bezoek aan lvg .op polltlebureau, ;;. '".,',." '. " I ' " . 
0' (verdere) bezoeken aan Ivgrl die uit'de' iVll.zIJn ontslag!!n blnnen. tweeweken ni! onts ag 

· tl '(verdere) bezoeken aanlvgn die preV~,ntiefge~ethieerd, word!3~ b!nnen twee ~~kenna datum, van 
Ingang,prE;!ventieve hechtanis' "" . • 

t:;J mondellnge rapportage··ex art. 62.4, • 
o schrif\elljke rapportageel( art. 62.4 . j. .' D' 

· 0 naam .rmw die vroeghulprapporta,ge verrlctitte ". 
o 'verzoek voorlichtlogr3pportage" , , " , ' '. 
G bevlndlngen en/of ac;!tiviteiteri van' de rmw's, t.a:v. de Ivg . ' . 

,'Cl al dan hlet door rniw opgeno[Tlen contact mel. andere ~ulpve~le[ll~gsinstelll.ngen . 
· 0 datum ·evt. in bewarlngstelling v!ln i;"g. ..'.,. ".' " ,.' ". .', 
(J Ilnde'rszlns,' t:w.:'.,.;'; "." , ••• ::: .: ...... , ..•.• ,: •.• :; ; •.••• ' •. : ••.... ~ :,.: ...•. ,; .. , ••• ' ..••••••. ':':'i;. , 
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1.1 

L~ 

" 

• I, 

", 

., 

.. . 

'?-2 • Hoe wo.rciende·door u aangekrulste,gegevens v!lriameld? . ',' ". 
Ihdlen bepaalde reglstratieformulJeren,worden .gehanteerd, zoudt u dan een' exemplaar daarvari blj. 

7.3 

wlllensiulten? '. . 

Bljlage 0 Ja 
o neen 

~-.(~ .. 

Beschlkt ,u met het oog op' het evalueien V!ln het beleld Inza,ke de vroeghulp over voldo~nde 
gegevem;? , .. 

Wilt u, uw menlng aangeven via: een krulsje op de Vblgende IIjn? 
1 . • ." .• 

rOldoende . ! ' I I<~: °rvoldoendel " 

Worden er,:blj deret:lasserJngsrnstellJng~~ gegevensoyer de vroe,ghulp verzameld? 
. ," . '. .,.. ,-; ." 

o neen jI, 

0' ja, nt;over ..... ;:.: .... :: ':,' .' ......... ;' .••. :.,. ,,' ... : ...•..• ' .. :, •• , .•. ~.': .... : ... , .. , ........ , ..• 
'8 'Dlversen 

8.1 De vroeghulp vormde een nleuw element In het reclasserlngswerk en had consequeQlles voor het sa. 
menwerken met en de organlsalle {ussen de politle, JUstitia, reclasseringsinsteilingen. Hler en daar 
heeH men de ont~lkkelingen willen bege!eiden vla'evaiuatles'of soms via wetenschappellj~e onder. 
zoeklngen. '" '.. • c • ,'. . . 

Hebben dergelijke evaruaties of oiiderzoeklngen Inuw arrondissement plaatsgevonden? ZQ ja, Wle 
~aren paarblj betrokken. en wat hebben deze globaal opgeleverd? • 

Indle;, u OVer evaluatlera\?Porten of onderzo~kversh~genbeschlkt, zoudt u i:l~n een exemplaar willen, 
,bljslulten? .' , ': '.., ' 

. 81jlage 0 ja 
tJ neen 

8.2 Zljn eT op het ogenbllk nog eV~luatlel?' of onderzoeklngen,ln uw arrondlss.ement gaande Inzake de , 
vroeg,hulp?' " 

o neen 
. 0 ja ..' . 

Zo ja, door w!e wordenze verrlcht en wanneerzljn de verslagen ervan te verwachten? . 

.8.3 Inhe.t Qovenstaande he eft. u'ee.ri groot aantal vragen over de vroeghuip In uw'arrondlssement beant: 
woord. Het blijft echter 'mQgelljk.dat enkele belangrljke aspectenover het In deze enquete behandel . 

. de:ohdetwerp nog nletaan de ord.ezljngelYeesl.lridleri u over aanvuUende Iniormatle beschlkt, klint 
u ,deze hleronder ver.melden. ' . . . 

'0 

8.4 .. BIj de tieantwoordlng van.deze vrag'enlljst Is o'verleggeweest met of Is gebrulk gemaakt~an: 

.0, functl.onarTs(s~n), t.w. ,'. 
': 

o verslagen/rapporten, t.w. 

1) 
2) 
1) 
2): 

8.5 Bi(deze J~quete zlJn ........ : .. ; (aanta,l) bljlage(n) gev6egd m.b.I. 

o afspraken en regelingsn , . , ;, 
o beschrljving.vroeghulpexperlmeriien v66r 1974.' 
o evaluatleverslagen .. . 

p anderszlns, ,t.w ...... , ", ...... ;; ,' •.. , ..... ~.: •• , •.... :., ........ , ... ~': .... ~ ..... :" .... , •. , ..... : .,', ... . 
8.6 

• '., • '>' • • 

beze enqu€ltewerd·.op.:.: ...... , ........ (datllm) verzonden aim hetMI~lsterie van Justitle WonGt.a.v. 
drs:L.,C; M .. Tlgges,"Pleln 2 b; 's.Gravenhllge. ,' .. , '" .... ' :.' , . 
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