Preventie
In de kinderschoenen
•

door Gert Jan Slump
Per 1 mei 1999 is de Stop-reactie op

zijn (naast de al genoemde met

een intakegesprek met het kind en zijn

experimentele basis van start gegaan

betrekking tot leeftijd en delict):

ouders. In dat gesprek wordt uitgelegd
wat de reactie inhoudt en wordt de

in alle arrondissementen. De Stop
reactie is een Halt-achtige aanpak van

•

er is geen sprake van achterliggen-

ouders nogmaals toestemming voor

de problematiek

deelname gevraagd.. Vervolgens wor-.

•

het kind is first offender

den één of twee individuele bijeen

nieling, baldadigheid en (winkel)dief

•

het kind heeft bekend

komsten of groepsbijeenkomsten met

stal. Anders (of meer} dan bij de pre

•

de ouders geven toestemming voor

het kind gehouden. In de meeste geval

deelname

len krijgen de kinderen een huiswerk

twaalfminners die Halt-waardige
delicten hebben gepleegd, zoals ver

ventieve Halt-afdoening, die gericht is
op minderjarigen vanaf twaalf jaar,

ligt de nadruk bij de Stop-reactie op

opdracht mee, afhankelijk van de leef
Tijdens de experimentele fase is in

tijd en het ontwikkelingsniveau van het

pedagogische ondersteuning van

opdracht van het ministerie van

kind. De Stop-reactie wordt afgesloten

ouders bij de uitoefening van hun ver

Justitie door het bureau Van Dijk, Van

met een gesprek met het kind en de

antwoordelijkheid. Omdat het aanbod

Soomeren en Partners een evaluatie

ouders, waarin de opdrachten worden

aanvullend is op de ouderlijke verant

onderzoek uitgevoerd. In het rapport

gei!valueerd en indien wenselijk een

woordelijkheid en omdat kinderen

Stop-reactie. Bereik, ervaringen en

advies wordt gegeven over een vervolg

beneden de twaalf jaar niet onder het

effecten tijdens het experimentele jaar

traject De gemiddelde tijdsinvestering

minderjarigenstrafrecht vallen, is het

wordt verslag gedaan van dit onder

voor het kind varieert per Halt-bureau

aanbod vrijwillig en vrijblijvend.

zoek. Het onderzoek is uitgevoerd

tussen de 1 en 4112 Uur (exclusief intake

middels een breed uitgezette registra

en afronding).

Het landelijke experiment met de

tieanalyse en aanvullend enquêteon
Vijf Halt-bureaus hebben met subsi

Stop-reactie vloeit voort uit de aanbe

derzoek; in vier Halt-regio's zijn inter

veling in de notitie Kinderen en crimi

views gehouden met vertegenwoordi

die van het ministerie van Justitie spe

nali�eit (ministerie van Justitie, direc

gers van betrökken instanties, ouders

ciaal materiaal voor de Stop-reactie

tie PJS, februari 1997) om voor twaalf

en kinderen die aan een Stop-reactie

ontwikkeld. Voorbeelden van verwer

minners die een Halt-waardig delict

hebben deelgenomen.

kingsvormen zijn delict- en gectrags
gerelateerde lesmodules gecombi

hebben gepleegd, een Halt-achtige
reactie te ontwikkelen. Voorwaarden

Het traject

neerd met rollenspelen, delictgerela

voor deelname aan een Stop-reactie

Een Stop-reactie start in de regel met

teerde stripverhalen gekoppeld aan
een serie alledaagse situaties over

De auteur is coördinator van de sector criminaliteitspreventie van ollderzoeks- ell

normen en waarden, een computer

adviesbureau Val! Dijk, Van Soomeren en Partners in Amsterdam en coauteur

spel in quizvorm over regels, motie

vall het eindrapport ual! het evaluatie-onderzoek naar de Stop- reactie.

ven voor en gevolgen van normover-
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schrijdend gedrag en een persoonlijk

De meeste kinderen die aangemeld

werkboek dat gedurende de Stop

worden voor een Stop-reactie, hebben

reactie wordt ingevuld. De verwer

een (winkel)diefstal of vernieling of

kingsvorm biedt in de praktijk steeds

baldadigheid gepleegd (totaal 71 %) en

de insteek voor het gesprek tussen de

zijn 10 of 11 jaar (totaal 77%). Het

Stop-medewerker en de kinderen.

overgrote deel van de deelnemers aan

Tijdens de Stop-reactie wordt aan

Tijdens het registratie-onderzoek en

dacht besteed aan:

de aanvullende enquête is ook geke

een Stop-reactie zijn jongens (88%).

ken naar etniGiteit. Van 65% van de
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•

normoverschrijdend gedrag

•

het stellen van grenzen

gistreerd. Voor zover bekend is drie

•

gevolgen van het gedrag voor het

kwart van de kinderen Nederlands.

•

Stop-cliënten is de etniciteit niet gere

kind zelf en anderen (inclusief in

Door de onvolledige registratie kun

veel gevallen het mak�n van excu

nen hieraan geen harde conclusies

ses)

worden verbonden.

het zoeken naar positieve gedrags
alternatieven

Doorzetters en afhakers
Van de ruim 1.700 voor een Stop-reactie

1.700

kinderen

aangemelde kinderen heeft maar liefst

. In het experimentele jaar werden bij

70% de Stop-reactie geheel doorlopen.

53 Halt-bureaus in totaal ruim 1.700

Dat betekent dat het kind heeft voldaan

kinderen aangemeld voor een Stop

aan alle verplichtingen en de zaak ver

reactie. De meeste (53 van de 62) Halt

volgens succesvol wordt afgesloten. In

bureaus in Nederland maakten ten

17% van de aanmeldingen haakten de

vooral door snelheid van handelen

tijde van het onderzoek gebruik van

ouders af. Uitval tijdens uitvoering van

bepaald wordt. Die snelheid wordt

de Stop-reactie. In totaal tien Halt

de Stop-reactie is minimaal. Ouders

ook aangemerkt als een van de

bureaus kregen in het experimentele

die afhaken, kunnen op basis van de

belangrijkste voorwaarden voor de

jaar elk meer dan vijftig cliënten aan

interviews grofweg in drie groepen

effectiviteit van de Stop-reactie.

gemeld.

worden verdeeld: ouders die menen

Hoewel de voorwaarden voor de Stop

dat zij zelf al een passende reactie

Mening van betrokkenen

hebben laten volgen op het gedrag

De Stop-reactie voorziet in een

reactie, vastgelegd in de 'Stop-aanwij

van het kind (en Stop te zwaar vin

behoefte van professionals. De inzet

zing' van 1 april 1999, voor betrokken

den), ouders die zich weinig zorgen

van Stop biedt hun vooral zicht op
een doelgroep die voorheen minder in

professionals voldoende helder zijn,

(lijken te) maken om hun kind, en

blijkt dat niet alle op grond van de cri

ouders die de Stop-reactie te licht vin

beeld was. Aan de kinderen kan via

teria voor Stop in aanmerking komen

den (vanwege het ontbreken van een

Stop in een vroegtijdig stadium een

de kinderen daadwerkelijk door de

strafkarakter, zoals vooral allochtone

direct op het delict gerichte reactie

politie worden verwezen. Ook rijst,

ouders vinden).

vooral op basis van de interviews met
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geboden worden. Voorheen werd
hoofdzakelijk actie ondernomen,

de ouders, de vraag of de Stop-reactie

De gemiddelde doorlooptijd van de

in bepaalde gevallen een passend

Stop-reactie van delict tot administra

lenings) problematiek speelde. Als

aanbod is.

tieve afsluiting is 64 dagen. Deze

aandachtspunten noemen professio-

indien er een achterliggende (hulpver
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matiek).ln sommige Halt-regio's is de
aanpak van twaalfminners ingebed in
een bredere structurele samenwer
king, waardoor de effectiviteit van de
Stop-reactie nog groter is en er meer
mogelijkheden voor verwijzing zijn.
Overigens wordt in de meeste regio's
slechts incidenteel verwezen naar ver
dere hulpverlening.

De toekomst
op basis van de resultaten van het
evaluatieonderzoek zijn enkele aan
bevelingen geformuleerd voor de toe
komst van de Stop-reactie. Zo dient
de uitvoering van de Stop-reactie te
worden gecontinueerd. Bij verdere
uitvoering zou echter wel aandacht
besteed moeten worden aan de taak
verdeling tussen de politie en het
Halt-bureau in het kader van de ver
wijzing en toeleiding naar Stop.
Gezamenlijke registratie van twaalf
minners die in aanraking komen met
in een persoonliik gesprek over het

de Stop-reactie min of meer bewust

gedrag van hun kind van gedachten te

van het feit dat zij iets gedaan hebben

van Halt-waardige feiten, dient te

wisselen. Verder zeggen ouders dat de

wat niet mag. Zij leren tijdens de Stop

worden verbeterd, zodat ook meer

de politie in verband met het plegen

waarde van de Stop-reactie vooral is

reactie met name dat zij herhaling

zicht verkregen wordt op de aard en

gelegen in het voorkomen van herha

moeten voorkomen en vergroten

omvang van (de criminaliteitsproble

ling door hun kind. Kinderen leren

vooral hun moreel besef. Het feit dat

matiek binnen) deze groep. Ook

vooral dat bepaalde dingen niet

aandacht wordt besteed aan het

intensivering van de samenwerking

mogen en dat bij herhaling een ander

maken van excuses, maakt veel indruk

met instanties in het kader van de ver

soortige reactie volgt. Sommige

op de kinderen. Wel leidt dat soms tot

wijzing voor verdere hulpverlening is

ouders uiten kritiek .op de wijze waar

onduidelijkheid, bijvoorbeeld als het

voor verbetering vatbaar.

op de politie optreedt tegenover de

maken van excuses niet in verhouding

kindeten; het politiecontact zou meer

staat tot het aandeel van het kind in

Voor een optimale inzet van de Stop

moeten aansluiten op het (pedagogi

het gepleegde feit.

reactie is de rol van de ouders van cru
ciaal belang. Om hen op maat te kun

sche) karakter van de Stop-reactie en
meer in verhouding moeten staan tot

Halt-bureaus werken bij de uitvoering

nen bedienen zal de samenwerking

de gepleegde feiten.

van de Stop-reactie vooral samen met

met andere instanties verbeterd en de

de politie en Raad voor de Kinderbe

inzet van de Stop-reactie zorgvuldig

Kinderen die te maken hebben gekre

scherming (in dat laatste geval vooral

afgewogen moeten worden. Voor

gen met een Stop-reactie, zijn vooral

bij recidive en achterliggende proble-

lichting aan de ouders over de inhoud
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en streldcing van de Stop-reactie kan
het bereik

van de Stop-reactie verder

tiek van de) doelgroep uit de kinder

mentele jaar' is gratis verkrijgbaar bij

schoenen gegroeid is. Er komt immers

het ministerie van Iustitie, Dienst PIS,

vergroten. De oudercontacten dienen

een moment waarop die schoenen

mevr. C. Beaufort (kamer H 1636),

te worden uitgebouwd en tevens te

gaan knellen.

Postbus 20301. 2500 EH Den Haag.

worden gebruikt voor verdere signale
ring (en verwijzing).

Het rapport 'Stop-reactie. Bereik, erua-

De Stop-reactie dient een naar het kind
toe deels geïndividualiseerd karakter te
hebben, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan de 'niet-problematische'
kant

van de leefwereld van het kind. Het
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glstreerde woDtngil'lbraken in 1999

van het kind. Aandacht dient voorts te

gedaald ten opzichte

worden besteed aan de wijze waarop de

gemiddelde daling voor de EU -lan

politie optreedt tegenover twaalfmin

den tezamen bedraagt 5%.

.

daarbij dient een pedagogische en pre
ventieve (in plaats

van een al te repres

sieve) insteek te worden gekozen.

.

.

van 1998. De
Rusland, het enige land in de grafi�k
dat geen'deel ui)Ïnaakt

van de EU,
v.m het

vertoont een sterke stijgmg
Dat blijkt uit een internationale verge
lijking

van de criminele statistieken.

aantal woninginbraken. Ook op ande
re fronten neemt de criminaliteit in

In onderstaande grafiek is de relatieve

Rusland toe. Uit de vergelijkende cij

daling c.q. stijging van het aantal gere

fers blijkt dat de geregistreerde crimi

Rekening houdend met het perspec

gistreerde woninginbraken weergege

naliteit in het algemeen iri Rusland

tief van ouders en kinderen wordt

ven (1999 ten opzichte van 1998). Uit

sterk gestegen is: met 12% in 1999 ten

aanbevolen te streven naar een snelle

de grafiek blijkt dat in vrijwel alle

opzichte

doorlooptijd (maximaal vier weken).

geselecteerde EU-landen sprake is

van de Stop-reactie

van

van 1998. Binnen de

Europese Unie is de geregistr�erde

een afname. Portugal vormt hierop

criminalitéit in het algemeen in 1999

een uitzondering. De sterkste afname

gelijk aan 1998.

Woninginbraak in Europa, 1998 - 1999
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De Stop-reactie verdient een vaste
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Ierland

naliteit. Pedagogisch inzicht en

Frankrijk

omzichtigheid gekoppeld aan door
tastendheid zijn daarbij geboden. Het

Duitsland

gaat immers om een problematiek in

Oostenrijk

ki nderschoenen. In elk geval biedt de

Noorwegen

aan het op proactieve en pre

ventieve wijze voorkomen van erger
tijdens de fase waarin de (problema·
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In bijna a,lle onderzochte landen in

kan het beste worden gewaarborgd
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den die het kind aanspreken en om de
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