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1.

Introductie

De ambitie van ALS1 en ALS2 was geweest om de geïntegreerde strafrechtelijke praktijk
respectievelijk werkzaam in Den Haag (Nederland) en Knowsley (Merseyside, UK)te presenteren.Met
ALS3 het accent verschoven naar de capaciteit om een aantal van de voorbeelden van goede / beste
praktijken te importeren en verkennen - afkomstig uit Nederlandse en Britse partners - in de
Italiaanse context. The Life Change Programme (LCP), ontwikkeld en momenteel geleverd door
MALS Merseyside, is eerder geïdentificeerd als manier van werken die kan worden ingebracht in het
werk dat het European Research Institute momenteel onderneemt. Echter, een belangrijke
doelstelling van ALS3 was collectieve bewustwording van de werking van het strafrechtelijk systeem
in Italië algemeen te verhogen, zodat de afgevaardigden een meer realistische beoordeling van het
potentieel kan maken voor het integreren van verschillende en innovatieve manieren van werken
aan het terugdringen van recidive.
Met het project bereiken we dat halverwege de aandacht steeds meer focust op de impact van het
innovatieve werk gezien in Knowsley en de implementatie van nieuwe werkmethoden in Italië de
agenda van de dag was een mix van rapporten over de voortgang en een scala aan interactieve
activiteiten om krijgen afgevaardigden van plan met meer overtuiging voor hoe de regeling zal
blijven ontwikkelen. De eerste run van betrokken invoering van afgevaardigden naar de werking van
de Italiaanse strafrechtelijk systeem, en, in de discusie over het strafbemiddeling Centrum voor
jeugdige delinquenten, van het proberen om de mogelijkheden voor het Europese Research Institute
oprichten en lessente ontwikkelen van presentaties geleerd van onze Europese partners . De
Nederlandse delegatie volgde dit met een update over de ontwikkelingen op het werk dat werdt
uitgevoerd door het Veiligheidshuis model in en rond Den Haag.
De presentatie van MALS Merseyside melde de voortgang die ze hebben gemaakt - sinds ALS2 - om
de LCP leveren in Liverpool Gevangenis. Dit gezien is een iets verkorte versie van de gemeenschap
gebaseerde LCP wordt geleverd in een heel andere setting en de presentatie veroverde voor de
opkomende sterktes / zwaktes van deze nieuwe manier van werken. Met daaropvolgend de wens
om elkaar te helpen leren, deelnemers aan te moedigen ,en om de processen en interventies die in
Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zou worden toegepast te identificeren. Hieruit bleek dat
hoe verschillende reacties zouden zijn en hoe partners zou trekken in heel verschillende instanties
om te helpen het adres van de problematische gewraakte gedrag van de case study geïdentificeerd.
De middag sessie begon met een presentatie door de LJMU Onderzoeksgroep dat getracht
enkele van de opkomende problemen / bewijs te identificeren van de lopende
procesevaluaties. Centraal in deze presentatie was de behoefte aan een case management systeem
te verwerken, bewaken en bewijzen cliënt vooruitgang te helpen en dit was een thema opgepikt in
de ERI presentatie die volgde dat begon op de maatregelen van de organisatie is het genereren om
mentoring ontwikkelen te identificeren (en de LCP specifiek) in Italië. Nog twee rondes van
groepsactiviteit volgde met natie gebaseerd groepen een analyse van de sterkten, zwakten, kansen
en bedreigingen voor het uitrollen van hrt LCP programma. Met elke groep produceren van een
SMART actieplan gesloten een dag om de volgende stappen vooruit te bepalen de volgende Action
Learning in september. De agenda voor ALS 4 zal worden gedreven door een behoefte om de
ontwikkelingen meegemaakt in de drie rechtsgebieden sinds het begin van het project te

consolideren en de vooruitgang die wordt geboekt bij het bereiken van het gestelde project te
beoordelen doelstellingen.

2. Ochtend Presentaties
De eerste twee presentaties van de dag waren van de vertegenwoordigers van het land van
ontvangst, waarin de oorsprong van het centrum waar Action Learning Set heeft plaatsgevonden en
de geschiedenis van het werken met jonge mensen in het gebied. Dit bood een aantal context voor
het werk van de European Research Institute en waar het het meest waarschijnlijk dat ze in staat zijn
om een deel van de leer-en modellen van werken het die project heeft onderzocht om datum ten
uitvoer zal zijn. Zoals alltijd, zijn volledige presentaties beschikbaar op de website.
Sara Caracuso - Psycholoog
•

Het centrum is in een deel van de stad die werd waargenomen voor vele jaren als vervallen
en verwaarloosd. Echter, het is vernieuwd en geregenereerd in de tijd

•

Het centrum werd vier jaar geleden geopend door financiering van een particuliere
stichting. Het was oorspronkelijk een openbaar bad, maar er was geen geld om het te
herstellen, zodra de gemeente de controle van de mediation centrum aan een charitatieve
organisatie gaf. Staat centrum sopen voor alle burgers, zodat de kinderen kunen spelen,
mensen kunnen studeren, feesten, presentaties, one-stop-shops en betrokkenheid van de
gemeenschap activiteiten

•

De burgers in dit gebied zijn actieve gemeenschappen die een plek om samen te werken en
samen te werken wilden. Het centrum biedt juist deze omgeving. Sommige sociale
problemen blijven, maar d e gebouw heeft gesteund het herstelproces.

Giovani Ghibaudi - Voorzitter van de strafbemiddeling Centrum voor jeugdige delinquenten
•

De strafbemiddeling Centrum voor Jeugdigen (PMCJO) is slechts een in Italië. Het doel is om
te (her) beledigende bij jonge delinquenten te voorkomen. Het werkt met kleine (jonge)
daders en slachtoffers van alle leeftijden

•

De PMCJO werken in partnerships eenmaal beledigen gebeuren ed maar hun prioriteit is om
te proberen om criminaliteit te voorkomen voordat jongeren worden
delinquenten.Hun interventies leiden door wat de mensen die hulp nodig hebben als k voor
(dwz een cliëntgerichte benadering), omdat dit hen helpt begrijpen waar criminaliteit komt
voort uit, net als hun slachtoffer werk

•

De PMCJO bemiddelen om de behoeften van degenen die zijn slachtoffers en daders te
begrijpen. De organisatie is een overheidsorgaan en onder toezicht van de wet

•

In de laatste 3 jaar de PMCJO is erin geslaagd 300 slachtoffers. Ze werken met ziekenhuizen,
sociale diensten, vrouwen centra, politie, magistraten en maatschappelijke zorgorganisaties

•

Preventie werk omvat het krijgen van overtreders op hun behoeften en
verantwoordelijkheden om niet te recidiveren herkennen evenals het werken aan de
publieke en private sector te krijgen om samen te werken

•

De wijk waarin het PMCJO actief was slechts tien jaar geleden bekend als een gevaarlijk
gebied waar de veiligheid van de burgers niet was verzekerd. De veranderingen in het
gebied hebben dankzij de samenwerking tussen publieke en private organisaties en
individuen geweest. De samenwerkingsverbanden hebben ertoe geleid dat kleine criminelen
niet zou benaderen openbare diensten voor hulp (als gevolg van angst voor de gevolgen) zal
praten aan particuliere organisaties, dus even de PMCJO ha s staat om te helpen met behulp
van zowel de religieuzen en leken vrijwilligers geweest.

In de derde presentatie van onze Italiaanse gastheren, Mizar gaf een overzicht van de gebruikelijke
routes door de Italiaanse Criminal Justice System om alle lidstaten te helpen om de interventies van
de jongeren die door de European Research Institute contextualiseren.
Mizar Forioso - Italiaanse strafrechtsysteem
•

Mizar legde uit dat de Italiaanse strafrechtelijk systeem complex is en moeilijk te begrijpen,
zelfs voor autochtone Italianen. In het licht van deze schetste ze de meest voorkomende
route al een strafrechtelijke procedure voor volwassenen (benadrukken dat er vele
alternatieven). Er zijn drie stappen: onderzoek, het proces (door rechtbank of hof van
beroep) en overtuiging. Een extra court (cassatie) beslist over rechtmatigheid (vergelijkbaar
met de Britse Crown Prosecution Service, hierna, CPS)

•

Het onderzoek moet aantonen dat een misdrijf is gepleegd. Meestal een vooronderzoek
rechter zal het onderzoek te starten. Er is een verschil tussen civiele en strafrecht in dat deze
moeten worden berecht. Echter, er is een verschil tussen theorie en praktijk in dat, terwijl
alle misdrijven zijn bedoeld om te vervolgen d, d kantoren verschillende parketten ecide hoe
en wat te vervolgen, waardoor regionale verschillen, met name tussen het noorden en het
zuiden ERN ern Italië. In Turijn richten zij zich op witteboordencriminaliteit, terwijl in ZuidItalië is er een focus op anti-maffia, hoewel er hoge niveaus van andere vormen van
criminaliteit

•

Vooronderzoek gebeurt er voor de persoon is aangehouden om te zien wat er is
gebeurd. Als een rechter valideert de aanklacht, een persoon kan worden beschuldigd, of als
er geen bewijs is van een misdrijf of geen misdaad dan is er een verzoek tot staking. Zodra er
sprake is van een misdrijf is er een preliminaire zitting waar zij beslissen of het
bewijsmateriaal voldoende is (weer, vergelijkbaar met CPS in het VK). De zaak gaat niet
verder als bewijs onvoldoende is (non-lieu) of als het bewijs voldoende is, een raad van
rechters beslissen of de verdachte schuldig is. De beschuldigde zelfs dan kan ga dan terug
naar de rechtbank in beroep te gaan. Dit hof proces kan tot drie jaar gedurende welke tijd de
verdachte kan in voorlopige hechtenis in de gevangenis (depend ing op de ri sk niveau van
de dader en criminaliteit)

•

De politie samenwerken met het parket om aangifte te doen. Zij onderzoeken, vervolgen en
proberen om de wet te handhaven. Soms parketten hoofd onderzoeken of ze soms
delegeren leiding van het onderzoek aan de politie. CID wellicht weet een misdrijf is
gepleegd als gevolg van het slachtoffer of zorgverlener te rapporteren. Ze beginnen dan het
onderzoek door middel van een vooronderzoek rechter die een vraag kan zetten in het
kantoor van de openbare aanklager te onderzoeken. Maar rechters zijn verschillend van
preliminaire zitting rechters en de twee zijn erg apart dat is problematisch

•

In de uitvoeringsfase, gevangenis personeel (opvoeders, psychologen, bestuurders en
gevangenis politieagenten) beoordelen daders ' personalit ies (vergelijkbaar met een Britse
pre-zin verslag door reclassering) en de rechtbank rechter kiest de straf, die de gevangenis of
alternatieve maatregelen, zoals een boete kan worden. Er zijn ook bijkomende maatregelen
zoals het verwijderen van het ouderlijk gezag of het voorkomen van hen die een openbaar
ambt en aanvullende alternatieven (per geval) zoals dag vrijlating uit de gevangenis waar de
daders zijn beperkt tot 14 uur een dag, geen wapens, geen rijbewijs etc . of onder toezicht
proeftijd waarin ze alleen gevangenis kunnen verlaten om te werken of voor het onderwijs

•

1988 zag strafrechtelijke hervorming beleid van jongeren (beleid voorafgaand aan deze
behoorde tot historische fascistische regime). Dankzij de EU-richtlijnen over de laatste
twintig jaar wordt afgedwongen, Italië was in staat om het concept van de bescherming van
kinderen te introduceren. Een m leine wordt aangemerkt als tot 18 jaar met die minder dan

14 onder de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan dus niet worden
vervolgd. 14-18 kan worden vervolgd, maar het is genomen op een geval per geval
•

Het doel is nu voor jongeren om hun misdaad te begrijpen en 'alternatieven te vinden voor
criminele leven'. Het idee is om de rechten en de bescherming van jongeren (revalidatie) in
evenwicht te brengen met de rechten en de bescherming van de maatschappij. Beleid voor
jongeren voornemens: Leer hen niet om de criminaliteit te plegen (via responsabilisering
strategieën), maar ook hen niet markeren voor het leven als gevolg van een fout (via
destigmatistation en deïnstitutionaliseringsbeleid); Erkennen hen als in staat om
beslissingen te nemen, maar die hulp nodig hebben om ervoor te zorgen dat ze weten wat
er gaat gebeuren; En ten slotte naar straf evenwicht te brengen met de bescherming

•

De fasen van een onderzoek jongere 's verschillen van volwassenen in de opname van
ondersteuning gedurende de rechtbank proces en de mogelijkheid van omgeleid
veroordeling. De fasen zijn: Een onderzoek voordat strafrechtelijke procedure om de
misdaad
vast
te
stellen; Het
verlenen
van
hulp
aan
de
verdachte
jongere;Voorzorgsmaatregelen dwz een wil om een alternatief voor gevangenis bekend als
'laatste kans' en is een afleidingsmanoeuvre optie bieden. Naast de 'laatste kans' kunnen er
aandoeningen, waaronder: Home detentie; gemeenschap verfijning (dwz in beschermende
bewaring waardoor ze kunnen gaan naar werk of onderwijs, maar naar huis aan een
gemeenschap bijvoorbeeld een verzorgingshuis gerund door de sociale diensten te gaan); Of
voorlopige hechtenis (dat is een laatste redmiddel)

•

De bemiddeling centrum werkt samen met de officier van justitie om preventief te werken
met jongeren die lijken te beledigen. Het doel is altijd om zoveel mogelijk betekenis dat veel
centra zijn betrokken bij de zorg van jeugdige delinquenten, met inbegrip van sociale
diensten dagcentra en maatschappij te voorkomen of af te leiden centra.Jeugdinrichtingen
zijn het laatste redmiddel. Opvangcentra doel te begrijpen en begeleiden de jongere om hen
te helpen te leren om het leven anders te leven

•

Mocht strafprocedure optreden, kunnen ze leiden tot: Geen aansprakelijkheid als
jonger; onvolwassenheid (dwz de verdachte kan niet begrijpen wat ze
deden); onstoffelijkheid (betekent dat er geen misdrijf is gepleegd); pardon (waar ze
toegeven dat het plegen van het misdrijf maar straf niet ontvangen); revalidatie; vrijspraak
of veroordeling

•

Revalidatie (laatste kans) orders worden alleen gebruikt wanneer de veroordeelde jonge
persoon instemt met het invoeren van het programma, en als ze de gestelde steun van hun
familie en exploitanten (service providers). Wanneer de jongere wordt verwezen voor
revalidatie door de laatste kans optie, worden ze in de bewaring van de sociale diensten
geplaatst en ontvang een persoonlijk programma. De uitkomsten van hun opleiding worden
beoordeeld door de rechter die beslist of het een succes was. Het is in dit proces dat deERI
LifeChange Project optreden s via een verwijzing door de sociale diensten als onderdeel van
de jongere 's saneringsplan. Als de resultaten positief zijn wanneer het misdrijf is gedoofd,
als het niet lukt, kan een strafrechtelijke procedure opnieuw te starten.

3. Ontwikkelingen sinds ALS2
Action Learning Activiteit 1 - Welke vooruitgang heb partners sinds ALS 2
Nederland (Hans Metzemakers, Veiligheidshuis)
•

Een van de grootste veranderingen in de werking van het Veiligheidshuis sinds ALS2 is dat ze
meer controle over hoe ze werken in dat ze zich richten op specifieke doelgroepen in plaats
van simpelweg de aanpak van lange lijsten van personen die door de politie via meerdere
arrestaties hebben opgedaan

•

De door de overheid gesteunde regionalisering van veiligheidshuizen (dwz uitrol naar
naburige kleinere steden niet uitsluitend actief zijn in Den Haag) betekent dat ze werken nu
met negen lokale overheden. Dit heeft twee overheersende bezorgdheid gecreëerd;
1. terwijl partners zijn over het algemeen blij met de plaatselijke overheid het
voortouw nemen bij de coördinatie van een breed scala van service providers, is er
bezorgdheid dat Veiligheidshuis Process Managers worden gebruikt als bemiddelaar
bij het oplossen van problemen tussen instanties, in plaats van rechtstreeks met
elkaar te praten
2. harmoniseren Veiligheidshuis strategie over de negen lokale overheden die elk
uiteenlopende procedures is moeilijk

•

De afgevaardigden meldde een recente stijging van de Nederlandse Moslim jongeren die, op
grond van het terugkeren van of het zoeken om te reizen naar het conflict in Syrië, zijn
onderdeel geworden van het Veiligheidshuis caseload geworden. Het voorbeeld werd
aangehaald van 25 jonge vrouwen tussen 13 en 17 jaar die werden tegengehouden op de
luchthaven vanwege verdenkingen ze zouden gaan naar Syrië om deel te nemen aan de
onrust te benadrukken dat dit een rol die het Veiligheidshuis proactief engag e
groepen ziet(te beledigen te voorkomen) in plaats van reactief (om hergebruik te
verminderen - beledigen)

•

Het Veiligheidshuis partnerschappen erkennen steeds vaker de noodzaak van een
systeembenadering van hun werk op het gebied van kijken, zowel op individuen en hun
omgeving (bijvoorbeeld het werken met hele gezinnen in plaats van alleen de jonge (re)
delinquenten).

Turijn (Iskender Forioso, ERI)
•

Er is een verandering in de wet in dat drugsbezit geweest voor persoonlijk gebruik wordt
niet langer bestraft waardoor het aantal mensen in de gevangenis moeten dalen, hoewel er
geen statistieken zijn nog niet beschikbaar op deze

•

Van de laatste vergadering in Liverpool de ERI heeft drie belangrijke gebieden waarop zij zich
in Italië om het partnerschap, zoals de Nederlandse Veiligheidshuis ondernemen met behulp
van een shared web portal om informatie te delen, om ervoor te zorgen dat mentoren
krijgen ondersteuning om hun welzijn te behouden (die zal in de vorm van een psycholoog)
en in januari begonnen zij het LCP programma uit te voeren met twee van hun jongeren, in
een mediation centrum dat is een ex-gevangenis. Dit blijkt moeilijk als de jongeren variëren
van dag tot dag in hun wil om deel te nemen. Het wordt gevoeld kan worden verbeterd door
het maken van de laatste dag van de LCP een stage (werkervaring dag) en het krijgen van
een ex-dader om het programma uit te voeren. Ze zijn van plan om dezelfde evaluatie
formulieren als Knowsley om effecten te monitoren.

•

Ze hebben ook opgemerkt dat in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en Nederland, in
Italië volwassenen krijgen geen steun na vrijlating uit de gevangenis. Met het oog hieropde
ERI werkt om de banden met de gevangenissen te ontwikkelen om te proberen de LCP lopen
voor volwassenen bij vrijlating uit de gevangenis (idealiter gebaseerd rond het Verenigd
Koninkrijk geïnspireerde groep werkend model). Toch zal toestemming van de gemeente
nodig.

Knowsley (Anthony, MALS)

De Knowsley update werd gecombineerd met een meer formele presentatie door Anthony Evans
(MALS mentor en co-producer van het programma Life Change) over de werking van het programma
Life Change (LCP), zowel in de gemeenschap, en nu binnen HMP Liverpool. De presentatie werd
opgesplitst in drie delen - (1) De levering van het leven te veranderen programma in de eerste 12
maanden; (2) de problemen in verband met het leveren van het programma in vrijheidsstraffen en in
de woonomgeving; en, (3) naar Jaar 2 van het programma - en het werd ontworpen op een zodanige
manier te helpen structureren van de werkpraktijk (s) van de Italiaanse partners die zal nemen dit
model van het verminderen van recidive naar voren.

De levering van het leven te veranderen programma in de eerste 12 maanden

In de ruimte van iets meer dan 12 maanden MALS Merseyside is gegaan van het werken met een
cohort van 7 mensen om het hosten van een database van klanten in meer dan 70. Aanvankelijk
klanten die het programma toegetreden deden dat op vrijwillige basis en het programma was ' in de
gemeenschap 'gebaseerd. Op het moment van de presentatie in februari 2014, van de 7 personen
die deelnamen aan de eerste LCP, 4 het programma afgerond en 2 van deze zijn vervolgens
gerecidiveerd (1 opnieuw opgeroepen naar de gevangenis drie weken na zijn vrijlating en de andere
heeft pas onlangs gerecidiveerd). Een van de twee succesvolle opdrachtgevers werkt nu aan een
misdaadpreventie programma wordt geleverd in lokale scholen en universiteiten, terwijl de tweede
is het leveren van programma's voor een lokale liefdadigheidsorganisatie.

Deze zeer verschillende ervaringen vastleggen van de uiteenlopende aard van de groep waarmee
MALS werkt, van wie velen hebben lange en diepgewortelde criminele geschiedenis. De logistiek van
ervoor te zorgen dat mensen met een chaotische levensstijl in staat waren om de groep bij te wonen
was ook een uitdaging geïdentificeerd en de co-begeleider van de groep vaak moest zijn eigen
voertuig gebruiken om deelname te garanderen. Hoewel dit nuttig benadrukt de hoge motivatie
onder het personeel van de groep het doet benadrukken de noodzaak om een 'kleine stappen'
aanpak in het stellen van realistische doelen in het werken met deze groep cliënten.
De meest recente en belangrijke ontwikkeling voor het programma is de uitbreiding van de dienst
met de verhuizing naar HMP Liverpool naar een op maat gemaakte versie van de LCP leveren aan
gevangenen geweest. Na een verzoek van het senior gevangenis personeel voor MALS te opereren
binnen de instelling de LCP is opnieuw ontworpen met een aantal extra sessies opgenomen om de
behoeften van deze doelgroep te ontmoeten. Het eerste cohort van bestond uit 12 mannen die
allemaal vrijwillig op het programma en niet alleen was het LCP in staat om retentie 100% beweren
over de 8 sessies maar al die positief deelnamen verslag van hun ervaring in de evaluatie
achteraf. De hogere mate van naleving in het algemeen overeen met geleverd in de gevangenis
vestiging in vergelijking met die geleverd in de gemeenschap (zoals aanwezigheid op-gevangenis op
basis van programma's wordt vaak gezien als een onderbreking van de routine van de inrichting)
programma's. Toch is de mate van betrokkenheid van het programma was extreem hoog en
gevangenis personeel gemeld dat dit zeer gunstig vergeleken met andere geleverd in de gevangenis
programma. 8 van de 12 gevangenen die het programma voltooiden zijn vervolgens gegeven posities
van vertrouwen binnen de gevangenis en er zijn plannen voor een van de oorspronkelijke
deelnemers om samen te lopen de volgende groep.

Problemen in verband met het leveren van het programma in vrijheidsstraffen en in de
woonomgeving
Een aantal factoren werden geïdentificeerd als een bijdrage tot de effectieve uitvoering van het
programma. Deze waren:
•

Logistiek - deelname aan de instelling gevangenis was logistiek makkelijker, omdat het
gemakkelijker was om toegang te krijgen tot de leden van de groep en breng ze naar de
sessies.

•

Geloofwaardigheid van facilitator - als voormalig dader zelf, werd de facilitator gemakkelijk
door de groep aanvaard en een vertrouwensrelatie werd al snel. De deelnemers groep
konden zowel identificeren met hem en zag hem als een rolmodel als iemand die met succes
had desisted van misdrijven en een positieve identiteit en rol opgericht binnen de
gemeenschap.

•

Milieu - de eerste community based LCP wordt gevestigd in een klaslokaal achtige setting
had bekritiseerd door sommigen als ongepast gezien het feit dat veel van de groep was
uitgesloten van het onderwijssysteem. De kamer in de gevangenis was veel meer
comfortabel en ontspannen en dit maakte het makkelijker voor de leden van de groep om
hun persoonlijke gevoelens, verwachtingen en angsten delen. Sommige groepsleden werden
interactie met elkaar voor het eerst hoewel ze gebaseerd op dezelfde vleugels in de
gevangenis. Erkend werd echter dat er gevaren in verwachting individuen om persoonlijke
en emotionele informatie die hun kwetsbaarheid op de gevangenis vleugels zou kunnen
verhogen delen. Hiertoe werk / op worden toegezien dat gevangenen continu ondersteund
tijdens en na voltooiing van het programma, zodat ze niet overgelaten aan gaan met alleen
hun gevoelens.

•

Trust - veel van de deelnemers waren aanvankelijk moe van diegene die het programma en
gezien de aard van de groep werd gezien als belangrijk voor de regels van geheimhouding in
het begin van het programma op te stellen. Er werd benadrukt dat terwijl het programma
was bedoeld om een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid te creëren,
vertrouwelijkheid kon niet worden nageleefd als het individu bekendgemaakt dat zij
voornemens waren om zichzelf of anderen te schaden, of zich bezighouden met criminele
activiteiten. Over het algemeen al was het gevoel dat degenen die hebben deelgenomen aan
de gevangenis programma gepresenteerd als meer gemotiveerd en betrokken in vergelijking
met die in de gemeenschap. Men was van mening dat een aantal van de laatste werden
alleen bijwonen omdat hun reclasseringsambtenaar hen had geadviseerd om dit te doen.

•

Groepsgrootte - de grootte van de groep werd beschouwd als een belangrijke factor bij het
verbeteren van de levering van het materiaal. Het grotere aantal deelnemers werkte goed
als betrokkenen waar in staat om hun ervaringen samen te werken en te delen in een
klimaat van wederzijds leren.

•

Ondersteuning - de proactieve aanwezigheid van een gevangenis gouverneur werd gezien
als een bijdragende factor in het succes van het programma. Voor veel van de leden van de
groep hun enige eerdere ontmoetingen met gevangenis personeel in hun 'autoriteit' rol was
geweest en de zichtbare aanwezigheid van een gouverneur in dit meer ondersteunende rol
maakte ze hem positiever bekijken. De 'markt' van de plaatselijke instanties die in de
gevangenis en beschikbaar zijn voor de mannen om te gaan met het leren, huisvesting,
ondersteuning van de werkgelegenheid beschikbaar verkennen werd benadrukt als
bijzonder constructief. De betrokkenheid van hun familie was ook van cruciaal belang in de
ondersteuning van de leden van de groep door het programma. Familieleden werden
uitgenodigd om de laatste sessie in de gevangenis te wonen en dit kon de groep deelnemers

aan de vooruitgang die zij aan die het dichtst bij hen had gemaakt aan te tonen. Dit had
duidelijk een impact gehad op veel van de mannen die schuldgevoelens over de impact van
hun gevangenschap op hun familieleden uitgedrukt.

Richting Jaar 2 van het programma
MALS zijn nu opgeleid 31 mentoren uit de lokale gemeenschap. Tijdens het eerste jaar werkte de
organisatie met 58 daders van wie, volgens de beschikbare informatie, 8 hebben gerecidiveerd. De
24-uurs hulplijn is nu vastgesteld en wordt goed benut door de gebruikers van diensten en biedt een
waardevol 'buiten kantooruren' antwoord op die met chaotische levensstijl. Sommige mensen die in
eerste instantie terughoudend om te gaan met de organisatie waren hebben ze vervolgens in
contact enkele maanden na hun vrijlating voor hulp.MALS heeft geholpen 3 individuen te verkrijgen
werkgelegenheid en zelfs wanneer er minder beton en beton positieve resultaten van hun
betrokkenheid zijn geweest, zijn er andere geconstateerde verbeteringen zoals verhoogde
samenwerking en de naleving van andere instanties.

Action Learning Activity 2 - A Case Study om reacties internationale partner te
verkennen en het contrast te beledigen
Om te trekken uit de verschillen en overeenkomsten in de voorziening aangeboden in de drie
landen, en hoe deze gevolgen zou hebben op de individuen reis door het strafrechtelijk systeem, de
evaluatie team bedacht de volgende casus waarbij een jonge man met een scala aan problemen die
waren niet atypisch van de ervaringen waarmee veel onder toezicht.Afgevaardigden werden
georganiseerd in drie groepen, met vertegenwoordigers uit elk land in elk, en aangemoedigd om de
volgende vragen in hun discussies te verkennen;
- Welke diensten beschikbaar zijn voor John's risico / behoeften zijn?
- Hoe zou John's geval worden beheerd op zijn vrijlating?
- In een ideale wereld hoe zou u en uw partners beter in te spelen op de behoeften van John
/ risico's?
- Wat zijn de belemmeringen die verhinderen dat u uit de richting van deze ideale situatie?
Action Learning Activity 2 - Case Study
John is 18 jaar oud en is veroordeeld tot zes maanden gevangenis straf voor mishandeling. Dit betrof een niet
uitgelokte aanval op een andere jonge man in een lokale bar. John had gedronken zwaar op de avond van het
misdrijf. Hij begon beledigende toen hij 11 jaar oud en heeft tal van veroordelingen, voornamelijk voor
vastgoed gerelateerde beledigen. Lokale politie intelligentie suggereert dat criminele activiteit John werd
escalerende voorafgaand aan zijn arrestatie en de vrees bestond dat hij associëren met meer geavanceerde
daders, van wie sommigen hebben veroordelingen voor het bezit van illegale wapens en het aanbod van drugs.
John's ouders scheidden toen hij 9 jaar oud was en hij vervolgens bracht enkele korte periodes in de zorg als zijn
moeder vinden het steeds moeilijker om te gaan met zijn gedrag. Hij woonde met zijn moeder voor zijn
arrestatie, maar ze heeft aangegeven dat ze niet bereid is om hem terug in het ouderlijk huis laten als ze een
nieuwe partner die niet van John. Als gevolg John waarschijnlijk dakloos te worden op zijn vrijlating. John heeft
een 12 maanden oude zoon, hoewel hij nooit heeft geleefd met de moeder van zijn zoon. Zijn relatie met de
moeder van het kind heeft een vluchtig een geweest en er zijn suggesties dat Johannes was gewelddadig tegen
zijn voormalige partner. Hoewel John zegt dat hij wil graag contact met zijn zoon te hebben wanneer hij wordt
losgelaten is het onwaarschijnlijk dat de moeder van het kind zal instemmen.
John heeft geen formele kwalificaties hebben van school uitgesloten toen hij 13 jaar was. Een rapport van een
educatief psycholoog geeft aan dat zijn lezing leeftijd is dat die van een 9-jarige zou verwachten. Hij werd ook
beoordeeld als met een laag gevoel van eigenwaarde en vindt het moeilijk om zich te concentreren voor een
langere periode.

Samenvatting van de feedback
In Italië is er meestal een lood medewerker die John's zaak. Normaal gesproken is dit een
werknemer van de sociale dienst, die verantwoordelijk zou zijn om een zorgplan waarin zij later
verantwoordelijk voor het toezicht gedurende de gehele periode van de interventie zou ontwikkelen
zou zijn. Het aanpakken van onderwijsbehoeften John's zou worden gezien als een prioriteit met het
Diploma in Education beschouwd verplichte en een mislukking om het te bereiken zou resulteren in
een lerende evaluatie van de behoeften door de sociale diensten.De afdeling onderwijs is meer bezig
met het werken met jonge mensen zoals John en bepaling is over het algemeen effectiever is dan
andere werkterreinen zoals het helpen met kwesties met betrekking tot schulden en
werkgelegenheid. John zou kunnen gelden voor de financiële bijstand op zijn vrijlating, maar
uitkeringen worden alleen toegekend voor maximaal drie motten en hij zou moeten bewijzen dat hij
was bezig met diensten in de afgelopen twee jaar. De grote aantallen mensen die illegaal werken,
hoge werkloosheid en gebrek aan adequate sociale voorzieningen te treffen reageert uitdagend.
In Nederland zou het Veiligheidshuis verantwoordelijkheid voor John en zou regelen dat hij worden
bezocht en beoordeeld door een maatschappelijk werker voor zijn vrijlating van zijn vrijheidsstraf. Er
zijn ook specifieke educatieve programma's beschikbaar in Nederland om zijn tekorten taal en
rekenen te pakken. John zou praktische hulp te bieden, maar deze van hem afhankelijk zou zijn bezig
een programma van interventie. Dit in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk ervaring op dat
afgevaardigden op het ontbreken van een wettelijke verplichting voor John om samen te werken
met de agentschappen op zijn vrijlating als een barrière om te reageren. Elk contact met John zou
zijn op vrijwillige basis. Een periode van toezicht afgestemd op een passend niveau van sancties bij
niet-naleving werd gezien als de verschillen over het al dan niet individuen zoals John uiteindelijk
bezighouden met diensten.
Werd erkend dat sobere economische omstandigheden in alle jurisdicties worden afbreuk te doen
aan het vermogen van de openbare diensten te reageren op mensen als John. Men geloofde dat dit
al was resulteert in een toename van criminele activiteiten en dat dit zou bestaan, tenzij meer
middelen beschikbaar werden gesteld. In Knowsley (UK) de financiering budget is verlaagd met 35%
en dit heeft de gemeente veel meer afhankelijk van andere vrijwilligersorganisaties (zoals MALS)
gemaakt om diensten te leveren en te voldoen aan de behoeften van deze groep. Echter uitlijnen
werkstromen over verschillende instanties en sectoren werd gezien als problematisch gegeven
strengere beperkingen op hoe publieke middelen kunnen worden toegewezen.
Er waren ook enkele belangrijke structurele verschillen vastgesteld in de drie landen. In het Verenigd
Koninkrijk, is er een ontwikkeld en gecoördineerd verzorgingsstaat en zou er een wettelijke
verplichting te helpen John veilig accommodatie na zijn vrijlating. In Nederland zou er ondersteuning
beschikbaar, zoals tijdelijke huisvesting, die op een tijdelijke basis, maar zoals hierboven vermeld zou
dit in de vorm van het leveren van voedsel bonnen, betalen accommodatieverschaffers of reiskosten
in plaats van rechtstreeks te geven fondsen aan het individu zijn voor hen te besteden. In Italië is er
geen wettelijke verplichting om financiële steun te verlenen aan gedetineerden.
Een ander significant verschil vastgesteld tussen de drie landen is in termen van gezondheid
bepaling. Hoewel de toegang tot gezondheidsvoorzieningen voor overtreders was moeilijk in alle
drie de rechtsgebieden, de beschikbaarheid van een National Health Service (NHS) in het Verenigd
Koninkrijk betekende dat dit niet was vastgebonden in de financiële situatie van het individu. In
Nederland, bijvoorbeeld, de toegang tot drugs en alcohol behandeling is afhankelijk van de vraag of
de individu heeft ziektekostenverzekering. Voor veel problematische drugsgebruikers is de enige
beschikbare behandeling daarom een methadon reductie programma, dat niet de meest geschikte
antwoord voor het individu zou zijn, noch ingaan op de bredere problemen met betrekking tot hun
drugsgebruik.

4. Middag Presentaties
Hoewel de overgrote meerderheid van de middagsessie werd opgenomen met groepsactiviteit
leren oefeningen waren er twee presentaties die de middagsessie begon en weer de uitgebreide
slides gebruikt bij beide gelegenheden zijn beschikbaar op de website en moet worden gebruikt
in combinatie met deze korte samenvattingen van het commentaar dat ze boden.

De Onderzoeksgroep (Matteüs en Helen, LJMU)
De LJMU presentatie gerapporteerd over de procesevaluatie lopende en het bewijsmateriaal
waarover de impact van geïntegreerde dader beheer interventies en van het werk van MALS
Merseyside specifiek peilen. De presentatie is ontworpen met de belangrijkste thema van de dag in
het achterhoofd, namelijk om te helpen trekken uit de lessen van het Knowsley ervaring dat
behulpzaam kan begeleiden Italiaanse partners als ze beginnen aan dienstverlening. De ALS-model is
opgebouwd rond de open, eerlijk en dialoog van wederzijds belang dat dergelijke gedeelde leren
moet vergemakkelijken.
De presentatie begon met een overzicht van de oorspronkelijke drie-tiered ambities van het
onderzoeksproject;
1. een recidive analyse met behulp van Merseyside Police gegevens uit te voeren;
2. Sociale Impact Maatregelen behulp KIOM platen te meten; en,
3. te vergemakkelijken Action Learning Sets te helpen ontwikkelen leren door
samenwerking.
Hoewel deze drie doelstellingen moeten allemaal worden voldaan door de conclusie van het project
is de vaak geciteerde vertraging bij de oprichting van de case management-systeem werd opnieuw
gemarkeerd. Case Management Systemen zijn niet alleen bezig met de meer gecoördineerd en
gecontroleerd progressie van een individu door het strafrechtelijk systeem (en de verschillende
onderdelen). Het zijn instrumenten die de effectiviteit en de prestaties van de interventies door het
opnemen van de juridische status van een cliënt en evaluaties worden gemaakt van eventuele
veranderingen in de frequentie, de ernst en de aard van de opgenomen gewraakte gedrag vast te
leggen. Hoewel (op het moment van het schrijven van maart 2014) een case management systeem is
te wijten aan levend binnenkort gaan zijn afwezigheid is het vermogen van het project om het
gewenste gedrag ingewikkeld recidive analyseals het gebruik van alternatieve datasystemen
betrokken uitgebreide KIOM administratief personeel ingangen. Met de case management systeem
leven zal het mogelijk zijn voor het onderzoeksteam om relatief snel cross-check huidige gegevens
en het opbouwen van een beeld van de gevolgen van de criminele activiteit.
In termen van het meten van de Social Impact Meet de Progress Inventory formulieren die zijn
ingevuld door KIOM medewerkers hebben geholpen gegevens die de presentatie was in staat om
een nogal algemene opmerkingen maken in dit stadium te genereren;
•

de paden die de grootste totale en gemiddelde scores hadden (dwz die de KIOM
werknemers uitgedrukt grootste zorg over in hun beoordeling van individuen) waren gebrek
aan werkgelegenheid, een gebrek aan motivatie om te veranderen en zorgen rond
associëren met daders;

•

een aantal zaken routinematig terug verrassend lage scores. Op een schaal waarbij 0
weerspiegelt geen reden tot bezorgdheid, 1 enige bezorgdheid en 2 grote zorgen,
accommodatie scoorde een gemiddelde van 0,31 over zes assessments, gezondheid en
relaties 0,08 0,21 (in sommige context te zetten dat de gemiddelden voor gebrek aan
werkgelegenheid en gebrek aan motivatie waren 1.9 respectievelijk 1.2);

•

toen verdeeld tussen gebruikers op basis in de gemeenschap en die in de gevangenis precies
dezelfde orde van problemen worden gemeld, maar de gemiddelde scores (en dus zorg) van
die welke geraamd in de gevangenis zijn veel hoger

•

geen van de paden is significant veranderd over de 6 episodische assessments

Het faciliteren van Action Learning Sets is uiteraard gebeurt en aan de gang. Wanneer het thema
van ALS2 was ongeveer mentoring - haar uniformiteit, het vermogen om verandering ingenieur, en
plaats binnen het strafrechtelijk systeem - de focus van ALS3 is op de invoer van ideeën en modellen
van werken in de Italiaanse context. Daartoe heeft de presentatie aangeboden beknopte toelichting
bij de MALS procesevaluatie te helpen identificeren van gebieden van de praktijk die partners
kunnen putten leren van. De belangrijkste kwesties die we getrokken uit de ervaring met de werking
van mentoring diensten door MALS zijn als volgt;
•

de noodzaak ervoor te zorgen voorgesteld en de eerste plannen voor mentoring projecten
zijn goed doordacht en grondig in hun ontwerp . Door hun aard vrijwillig en derde sector
agentschappen zijn kleine eenheden met vaak beperkte ervaring van succesvol aantrekken
van externe financiering en misschien zijn er de opleidingsmogelijkheden op voorstel /
offerte schrijven die kunnen worden aangeboden om te helpen projecten te ontwikkelen. In
het geval van MALS het ontbreken van fondsen om vrijwilligers te financieren reizen heeft
de dienst zijn volledige potentieel bereikt gecompromitteerd omdat het vaak moeilijk is om
mentoren te mobiliseren om te gaan en te werken met hun mentees. Hoewel het moet
worden opgemerkt dat de rampenplannen zijn nu op zijn plaats gezet om te proberen om dit
probleem in Knowsley te pakken is een goed voorbeeld van waar het spreken tot die
diensten die reeds actief zijn kan helpen bij het identificeren minder voor de hand liggende
gebieden voor financiering;

•

de kwesties die door het ontbreken van een systeem voor het beheer . Zoals ontgaan
hierboven, case management systemen zijn in deel over de juiste en systematische
verwerking van individuen door hun ervaring van de diensten (en met betrekking tot
geïntegreerde dader beheer over het waarborgen van de behoeften van de cliënt 'weg' zijn
op elkaar afgestemd om de juiste partner agency). Maar ze zijn ook over de mogelijkheid om
de effectiviteit bewijzen en te lokaliseren en zorgen voor een longitudinale beoordeling van
de veranderingen in het profiel van een cliënt en beledigende gedrag. Dergelijke informatie
is nuttig voor alle partners, maar het kan helpen mentoring diensten beter te identificeren
'trigger-momenten' waar ze de grootste impact kunnen hebben;

•

de gevaren en de dreiging van scheef workloads en niet in staat om innovatieve werkpraktijk
nauwkeurig vast te leggen . Een opvallend kenmerk van het werk MALS Merseyside's werk is
de ontwikkeling van een klein aantal zeer resource-intensieve gevallen van bijzonder
chaotische en problematische individuen. Die uitgebreide en langdurige ondersteuning op
grond van de combinaties van problemen die ze ervaren, kunnen deze tijdsinvestering
worden gecompenseerd - en gezien als finically en sociaal gunstige - door het feit dat als exgedetineerden met uitgebreide criminele carrières (vaak meer dan van 20 jaar) zijn ze niet te
beledigen terwijl bezig met MALS. Het is echter essentieel dat de innovatieve en uitgebreide
werkzaamheden die met deze personen nauwkeurig wordt opgenomen om te helpen
ontcijferen en beloon de ingang van de mentoren maken. Tijdens de looptijd van het project
een herwaardering van de contact-opname model is gemaakt en voor hen de oprichting van
nieuwe modellen van werken is het belangrijk om na te denken over het definiëren van
kernbegrippen als 'contacten' en 'sessies' om toekomstige planning te helpen en te
nauwkeuriger meten en effect;

•

de noodzaak tot het ontwikkelen en blijven ontwikkelen capaciteit . Op hun naam, een al
lang bestaande doelstelling van de geleverde LCP Mals is het stimuleren van degenen die

zich bezighouden met het programma om een dag te overwegen om mentoren zichzelf, en
in hun desistance proces dat is gebeurd met de benoeming als mentor een geschikt punt te
hebben bereikt van eenmalige mentees. Maar ook buiten deze groep MALS naar aanzienlijke
moeite om vrijwilligers te werven uit een verscheidenheid van achtergronden en deze
constante nadruk op werving is essentieel voor de duurzaamheid en de levensduur van het
project (terwijl ook het bevorderen van burgerlijke waarden).
Het laatste element van de presentatie betrof een korte samenvatting van de kleinschalige evaluatie
van de eerste voltooide gevangenis gebaseerde levering van het LCP. De belangrijkste bevindingen
te komen uit dit kleine stukje van op maat gemaakte evaluatie die kan bepalen partners
geïnteresseerd in het ontwikkelen van soortgelijke programma's in hun rechtsgebied zijn als volgt;
•

de katalysator voor de betrokkenheid van gebruikers dat de begeleider wordt een exdader bleek te zijn als hij heel snel een verstandhouding met de groep vertegenwoordigde
de verandering die mogelijk is

•

de vrijwillige en niet-dwingende aard van het project gewaarborgd zinvolle gebruiker 'buy-in'

•

de gedetailleerde en gevarieerde tijdschema van de activiteiten / thema's die motivaties
individu onderzocht voor het plegen van criminaliteit en stel over het testen van hun
ambities om te denken / gedragen zich anders

•

de krachtige rol die de groepsdynamiek gespeeld bij het waarborgen van mensen die zich
bezighouden en gezamenlijk onderzocht de onderwerpen in thematische sessies besproken

•

het belang van een ontspannen en comfortabele omgeving om de betrokkenheid te
maximaliseren

•

de belangrijke rol die gastsprekers (waaronder slachtoffers van misdrijven en medische
professionals) gehad op de deelnemers en hoeveel meer ze bereid waren om deze stemmen
te luisteren

•

de ondersteuning van de gevangenis personeel was net zo belangrijk als de kredietverlening
gravitas aan het project gezien en deelnemers maakte reflecteren positiever over deze
functionarissen

•

het belang van de mogelijke kanalen van 'door-care support' en de aan de gang ingang MALS
worden bereid, zowel in als buiten de gevangenis betekende individuen niet het gevoel
verlaten te voorzien

Italië (Iskender, ERI)
•

De presentatie gebouwd op de dynamiek Italiaanse partners hadden al gegenereerd door
middel van hun bijdragen in de ochtendsessie over het werk van de ERI zijn momenteel
bezig en zijn van plan om in het uitrollen van de LCP verder te ontwikkelen. De hoofdlijnen
van de presentatie was een recent ontwikkelde softwarepakket dat het case management
mogelijkheden gezien als zo cruciaal is voor de intenties operationeel in de rechtsstelsels van
alle drie partners 'biedt showcase. Dit werd als bijzonder belangrijk gezien als Iskender uitte
zijn bezorgdheid dat de organen niet goed samen werken wel in Italië, zodat de ERI denken
dat een veiligheidshuis aanpak hen echt zou helpen.

•

De ERI hebben een wolk website waar documenten kunnen worden gedeeld tussen mentor
en docent en uiteindelijk de sociale diensten en de psycholoog ontwikkeld. De ERI zal de

controle en het toezicht van de software te behouden en zal de macht om de noodzakelijke
niveaus van geautoriseerde toegang te verlenen tot documenten te behouden en voor
gebruikers om je aan te melden en nieuwe materialen te uploaden.
•

Toegang zou worden verleend aan personen op twee niveaus, een van de meer gevoelig dan
de andere. Niveau 1 is voor de belangrijkste documentatie terwijl Niveau 2 is voor informatie
/ bestanden van een veel meer persoonlijke en vertrouwelijke aard. Alleen mentor en
docenten zullen zich aanmelden en 2 bestanden aan niveau.

•

De ERI zijn alleen in staat om case studies van hoe het systeem werkt, maar de hoop is dat
naarmate er meer partners betrekken zal de software een tool voor effectiviteit beheer
worden en vervolgens kan worden meegenomen in de rechtbank processen om een individu
betrokkenheid bij de LCP bewijskracht bieden.

•

Gehoopt wordt dat de LCP zo goed zal werken aan de Knowsley model mogelijk met stages
in een sociale onderneming ontworpen om MALS stages repliceren. De twee sociale
ondernemingen al een rij om het project te ondersteunen zijn een cafe-restaurant en een
oven bakkerij.

•

Gedurende hun tijd op de ERI toegediende LCP gehoopt wordt verwacht dat de gebruikers
toegang tot een psycholoog moet ondersteuning voor eigenwaarde individu en
psychologisch welbevinden

5. Vooruit plannen
Action Learning Activity 3 - SWOT-analyse
Deze planning en evaluatie tool geeft een momentopname van de situatie en kan gebruikt worden in
een beoordeling situatie om gebieden van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen (SWOT) te
markeren. De techniek omvat waarin de doelstellingen (in dit geval de uitvoering van de LCP), en
waarin de interne en externe factoren die ofwel drager of daartegen beoogde doelstelling. Vandaar
dat de SWOT-analyse kan worden gebruikt om te helpen beslissingen te nemen over de beste weg
voor een effectieve uitvoering van het LCP. Drie action learning groepen opgericht voor deze
specifieke activiteiten van de werkplaats. Elke groep werd geleid door een Italiaanse
afgevaardigde. De groepen werden gevraagd om de volgende belangrijke vraag te beantwoorden:
•

Bespreek de mogelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de rollen uit het LCP
in Italië ten aanzien van hetzij sociale en educatieve kwesties, rechtshandhaving en
juridische kwesties of werk en psychische problemen

Sociale en Onderwijsproblematiek
Intern Extern
Sterke punten
•
•
•
•

Dynamiek van de groep
Gelegenheid tot het diploma te krijgen
naast het invullen van LCP
Werkgelegenheidskansen
Partnerschap met werkgevers / sociale
ondernemingen

Zwakke punten
•

' One size fits all 'benadering niet werkt

Betrokkenheid van familie

Kansen
•
•

Om een nieuw revalidatieprogramma
introduceren
Consolideren van het leren bij de uitslag
met een mentor ' support s

Bedreigingen
•
•
•
•
•

Dynamiek van de groep
Neveneffect / community invloed
Potentieel voor isolatie van bredere
gemeenschap
Leiden tot verwachtingen die niet kan
worden voldaan
Sommige
vaardigheden
kunnen
oneigenlijk worden gebruikt

Met betrekking tot de sociale en educatieve aspecten, het belang van gezinsondersteuning straddles
zowel de sterke en zwakke punten dozen. Dit komt omdat familie betrokkenheid bij het proces
wordt gezien als zowel een positieve factor, maar ook een belemmering voor herstel en persoonlijke
planning als ze er niet te steunen. Men was van mening dat het Verenigd Koninkrijk kunnen leren
van Italië rond het relatieve gemak dat jongeren hun middelbare school diploma naast

kunnen krijgen, in dit geval, het invullen van het LCP. Dit werd gezien als een van de sterke
punten van het project in Italië naast de samenwerking met werkgevers en sociale
ondernemingen .

De discussie rond deze SWOT-analyse ook gewaarschuwd rond het implementeren van een
standaard LCP ongeacht de nuances van de deelnemers en de culturele context. Wat werd genoemd
neveneffecten werd eveneens besproken. Dit verwees naar de mogelijkheid dat jongeren binnen de
gemeenschap op zoek naar sociale aandacht potentieel kan gedragen in ongepaste manieren om de
maatschappelijke aandacht die de LCP biedt Garner. Een ander probleem is dat van de noodzaak van
een zorgvuldige matching binnen de groepen gaan door het LCP . Als voorzichtig cohort
matching niet werd ondernomen dit verhoogd het spook van meer ervaren criminelen beïnvloeden
minder ervaren overtreders. Maar als de groepsdynamiek zijn goed uitgebalanceerd dit kan een
echte kracht van het LCP zijn.

Werkgelegenheid en psychologische kwesties
Intern Extern
Sterke punten
•
•
•
•

Stage als een nieuwe manier van het
aanpakken van ETE behoeften
Identificeren en te beoordelen sterke
punten van de individuele
Mensen te motiveren om te veranderen
Psychologische ondersteuning door het
leven van het project

Zwakke punten
•
•
•

Nee 'ex - dader' betrokken
Betaal vrijwilligers of risico verliest ze aan
betaald werk
Niet geïntegreerd met psychologische
benaderingen

Productie van een set richtlijnen met
transnationale toepasbaarheid voor docenten /
mentoren in zowel het Verenigd Koninkrijk en
Italië

Kansen
•
•
•

Nieuwe psychologische casestudies
Nieuwe kans voor mensen die nog in het
oude systeem
Innovatieve aanpak voor tutor en dader

Bedreigingen
•
•
•
•

Geld
Betrokkenheid van partners / daders
Onzeker of het zal werken
Het delen van informative

In feedback, de rapporteur voor deze SWOT-analyse op de werkgelegenheid en psychologische
kwesties wees erop dat een overname riding potentiële kracht, maar ook een zwakte, kansen en
bedreigingen is de mogelijkheid van het genereren van een set van best richtlijnen voor

docenten en mentoren gebaseerd op levering van de praktijk LCP in zowel het Verenigd
Koninkrijk en Italië op basis van wat is ontdekt in de komende 18 maanden. In Italië wordt de

werkgelegenheid beschouwd als een fundamenteel mensenrecht maar het is ook een groot
probleem in deze periode van bezuinigingen en wereldwijde groeivertraging. Vandaar dat terwijl de
stage idee wordt geroemd als kracht van het programma dat in Italië zal worden uitgevoerd het
presenteert ook grote problemen in de levering. Gehoopt wordt dat Italië sterk netwerk van
sociale ondernemingen en de coöperatieve ethos deze bijzondere aflevering doel zal
ondersteunen. De stage / stage idee is verre van nieuw. De community based LCP geleverd in het
Verenigd Koninkrijk had een ingebouwde werkervaring stage en dit werd gezien als een integraal
onderdeel van het gedrag en de houding veranderen van de agenda van het programma. De
productie van een reeks richtsnoeren voor docenten en mentoren werd geïnterpreteerd op
verschillende manieren en gezien als verspreid over de grenzen van de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen. Het werd gezien als een 'double-edge zwaard' in die het opleverde druk in termen van
key performance doelen voor de nummers bezig (een waargenomen zwakte en een bedreiging). Het
werd bekeken ook in termen van een leidraad handleiding voor degenen die nieuw zijn mentoring
en dit kan zeer nuttig zijn in het delen van kennis (sterkte en een kans) zijn.

Rechtshandhaving en juridische kwesties
Intern Extern
Sterke punten

Zwakke punten

Kennis en ervaring delen
Communicatie tussen de verschillende
betrokken instanties
Het verminderen van recidive

•
•
•

•

•
•

Nieuw idee op dit moment, maar kon uit
de mode en achterhaald geworden in een
paar jaar
Financiering
Moeilijkheden beheren vrijwilligers die
kunnen drijven in en uit het programma

Vrijwillig
Kansen
•
•

Mentorprogramma en de evolutie
Begeleiding door oudere mentoren aan
jongeren

Bedreigingen
•
•

Persoonlijke achtergronden van de
mentoren als ze recidivisten
Mentor-dader relatie en de mogelijkheid
van negatieve invloed op zeer jonge

De discussie over deze SWOT-analyse gericht op de relatie tussen de mentoren en daders. Er werd
gesuggereerd dat de mogelijkheid van het vormen van vriendschappen kunnen leiden tot beide
partijen het oog te verliezen van echte doel van het programma. Dit kan een belangrijke kwestie
voor jonge mentoren die meer beïnvloedbaar kunnen zijn. Bovendien, waar ex-gedetineerden
mentor overtreders het risico voor beide partijen van een terugkeer naar de 'beledigende omgeving'
moest worden beoordeeld. In de MALS model, niet alle mentoren zijn ex-delinquenten. De MALS

mentoring training legt ook grote nadruk op grenzen en risico-evaluatie tussen mentors en
mentees . Wat de vermeende zwakke beheer vrijwilligers kan Italië ook goede praktijk uit mals, dat

de mals model duidelijk bepaalt de gewenste vastleggingen van vrijwilligers in het begin. Vrijwilligers
worden geïnformeerd dat als ze niet de vereiste 3-4 uur per week kan geven voor 12 maanden, dan
moeten ze niet beginnen met de cursus op dit moment. Het is duidelijk dat de persoonlijke
omstandigheden van de vrijwilliger kan onverwacht veranderen gedurende deze periode, maar met
voldoende kennisgeving, kunnen flexibel aanpassingen worden aangebracht.

Action Learning Activiteit 4: SMART actieplanning
Deze workshop activiteit is ontworpen om deelnemers om binnen een afzienbare termijn te
bespreken en een actieplan rond een bepaald of een reeks doelstellingen te identificeren.SMART
( s ijzondere, meetbaar, een chievable, r ealistic en t ijd-based) plannen lay-out van een duidelijk
omschreven reeks acties die elk nationaal afgevaardigde groepering verbindt zich ertoe
onderneming binnen een bepaalde periode na de action learning set vergadering. In dit geval, het
idee is om herziening van deze SMART plannen op de volgende actie leerset bijeenkomst in
september 2014 in het besef dat een aantal van de voorstellen verworvenheden moeten langer om
te ontkiemen.

Knowsley SMART plannen
Specifiek
Wat er concreet moet
worden bereikt?

4 LCPS in de
gevangenis met 12
overtreders op elke
Geldstromen die de
duurzaamheid
Vrijwilligers
betrokken en
opgeleid
CORVUS - uitvoering
van het case
management
systeem

Wat zijn de specifieke
acties die moeten
worden genomen?

Overtreders
geïdentificeerd en
beoogde aantal
gehaald
Identificeer
financiering en
toepassing
Zorgen elke vrijwilliger
heeft een persoonlijk
ontwikkelingsplan
CORVUS gaat live
maart 2014 en
produceert
driemaandelijkse
prestatie-informatie

Meetbaar
Wat zijn de
belangrijkste concrete
maatstaven voor
succes?

Afgesproken
Die behoefte heeft om eens
met deze actie om haar
succesvolle afronding te
waarborgen?

Realistisch
Hoe realistisch is het dat
deze actie ten volle
kunnen worden
verwezenlijkt

Cursussen compleet
Aantal succesvolle
toepassingen
Aantal vrijwilligers
behouden
gedurende een
periode van 12
maanden
Live in 14/3 en
productie van
kwartaalresultaten
informatie

MALS. KMBC / HMP
Liverpool
MALS / KMBS / Partners
KCVS / MALS
Merseyside Police /
KMBC

Groen 1
Amber
Amber
Amber
en
Rood

Tijdig
Wat is het dat dit het juiste
moment om het nastreven
van deze actie maakt?

Transformeren Revalidatie
Agenda
Betaling per Resultaten
Moeten gevolgen bewijs
voor EU-financiering
Moeten gevolgen bewijs
voor EU-financiering

Knowsley, MALS en hun partners hebben een aantal duidelijke doelstellingen rond de omvang van de implementatie en uitvoering van het LCP. De beschikbaarheid
van een functionerende case management system (Corvus) wordt eveneens prioriteit. Of CORVUS zal leveren op de wijze bedoeld in de eerste termijn is een reden
tot bezorgdheid.

1

Net als 'go of ja' het stoplicht kleurcoderingssysteem groen betekent, oranje betekent 'voorzichtigheid of mogelijk' en 'stop of geen' rood betekent

ERI SMART plannen

Specifiek

Wat er concreet moet
worden bereikt?

Test de LCP met
minderjarigen
Test de LCP met
volwassenen
Verbeteren /
empower netwerk
Enable exgedetineerden aan
docenten /
mentoren geworden

Wat zijn de specifieke
acties die moeten
worden genomen?

Test het op 10
minderjarigen
Probeer om het te
testen met
volwassenen
Acties op lokaal en
internationaal niveau
Kijk naar de beste
praktijken
Richtsnoeren voor de
opleiding voor
mentoren

Meetbaar

Afgesproken

Realistisch

Tijdig

Wat zijn de
belangrijkste concrete
maatstaven voor
succes?

Die behoefte heeft om eens
met deze actie om haar
succesvolle afronding te
waarborgen?

Hoe realistisch is het dat
deze actie ten volle
kunnen worden
verwezenlijkt

Wat is het dat dit het juiste
moment om het nastreven
van deze actie maakt?

Minstens 2
minderjarigen slagen
in LCP
Betrek minstens 1
volwassene
Versterking van het
lokale en
internationale
netwerken
Betrek (trein)
minstens 1 mentor

Minderjarigen
Sociale Diensten
Criminal Justice System
Een volwassen
MALS
Knowsley
Den Haag
LJMU
Ex-gedetineerden
Mals, Knowsley, Den
Haag, LJMU

Inzicht in de rol van
elke deelnemer en de
deelnemers te
identificeren
Inzicht in de rol van
elke deelnemer en de
deelnemers te
identificeren
Bureaucratie /
juridische problemen
Zoek een ex-dader die
een vrijwilliger mentor
zou kunnen worden is
van essentieel belang

MALS ervaring kan
succesvol beste praktijken
te volgen
De economische crisis,
gebrek aan
werkgelegenheid en brede
betrokkenheid
Het systeem is overvol en
dit zou kunnen helpen om
de procedure te glad

De ERI plan richt zich op een proefvaart van de LCP gebruik van de beste praktijken van de MALS model. Aanvankelijk was de LCP zal worden getest op een klein
cohort van minderjarigen in de eerste plaats. Daarnaast zal worden gestreefd naar een ex-dader mentoren te werven. De steun, richting en open communicatie
kanalen tussen de partners project EU worden gewaardeerd door ERI bij het waarmaken van deze SMART plan.

Gemeente Den Haag SMART plan voor
Specifiek

Wat er concreet moet
worden bereikt?

Wat zijn de specifieke
acties die moeten
worden genomen?

Meetbaar

Afgesproken

Realistisch

Tijdig

Wat zijn de
belangrijkste concrete
maatstaven voor
succes?

Die behoefte heeft om
eens met deze actie om
haar succesvolle afronding
te waarborgen?

Hoe realistisch is het dat
deze actie ten volle
kunnen worden
verwezenlijkt

Wat is het dat dit het juiste
moment om het nastreven
van deze actie maakt?

Implementatie van een Identificeer gezinnen
Interventies
Deelnemende
Het model
Opkomende nieuwe
nieuwe standaard
met een of meer
Gedeelde
partnerorganisaties in
veronderstelt
ideeën over sociaal werk.
'systeem' gerichte
criminele leden
probleemanalyse en
het Veiligheidshuis
uitstekende
De verantwoordelijkheid
aanpak in de manier
Analyseer alle
een inventarisatie
9 gemeenten waarvoor
communicatie tussen
voor de jeugdzorg wordt
van werken is een
gezinsleden over een
van de situatie ten
het Veiligheidshuis
de partnerorganisaties gedecentraliseerd naar de
belangrijke stap
periode van 5-10
opzichte van alle
bevoegd
op alle niveaus,
lokale overheden in 2015
verwijderd van
jaar
betrokkenen bij de
Ministerie van Justitie
alsmede politieke
Groeiend bewustzijn van
persoonsgerichte
Identificeer
start van het proces
steun
de toegevoegde waarde
beleidsprogramma's
interventies van het
Een plan, een
van een systeemgerichte
voor overtreders die de
rechtssysteem,,
coördinator met alle
aanpak
veelzijdige trajecten
lokale overheid en
partners in overleg
herkent in en uit te
maatschappelijk
over de interventies
beledigen en binnen
werkers
deze het belang van
Onderzoeken welke
het gezin. Met andere
diensten zijn
woorden: het
geleverd en hun
interventie programma succes te evalueren
is gericht op de dader
Organiseer een
en de leden van zijn /
bijeenkomst van de
haar gezin (een plan,
desbetreffende
een c-coördinator met
partners
partnerorganisaties die
betrokken zijn bij de
uitvoering
Dit SMART plan is gebaseerd op het idee dat de betrokkenheid van het systeem / de familie in een actieprogramma verhoogt de kans op recidive.

6. Actuele onderwerpen voor Partners / Afgevaardigden te overwegen

Er lijkt een aantal blijvende problemen het nuttig zou zijn voor de deelnemers om te overwegen;
- Vaststelling van de mate waarin het LCP in de Italiaanse context kunnen worden
geïmporteerd . MALS Merseyside worden ingebed in de Project Knowsley Integrated Daderbeheer
en hebben een duidelijke opdracht om te werken met volwassen daders verwezen naar de
organisatie door middel van dit programma. Voor de ERI de toestand minder zeker met (momenteel)
geen duidelijke verwijzing mechanismen en vaagheid rond de doelgroep (jongeren en / of
volwassenen, en tussenliggende pre-strafrecht verloving of na een verwijzing optie). Vaststelling van
de mate waarin de LCP kan worden geleverd in Turijn, en de steun van de EU-partners kunnen
aanbieden in het helpen van dit proces, is de sleutel tot de langere ambities en doelstellingen van
het gehele project.
- De noodzaak om de status en mogelijke ontwikkeling van geautomatiseerde case management
systemen, voortdurend te evalueren (en waar mogelijk het delen en ontwikkelen van de beste /
goede praktijken) . ALS4 heeft gezien de ERI showcase van de software die zij hebben ontwikkeld, UK
partners waren ervan overtuigd een-politie-geleide systeem zou snel operationeel zijn, terwijl ALS 1
liet zien hoe veel verder vooruit de Nederlandse IT-systemen waren. Er lijkt een groot potentieel
voor partners om te delen (onder andere dingen) hun ervaringen met het bepalen van niveaus van
toegankelijkheid voor associate agentschappen, performance management / meetcriteria, en
informatie-uitwisseling overeenkomsten. Het toenemend belang van de meetbare resultaten van
interventies en het vermogen van samenhangende case management systemen om succesvolle
interventies vangen en plagen dient om de voordelen die voortvloeien uit het waarborgen van
softwarepakketten te markeren om te worden geplaatst op hun plaats zitten en operationeel.
- De noodzaak om vast te stellen waar de partner-agentschappen en organisaties zelf zijn
positionering in het veranderen van het strafrecht landschappen . In het Verenigd Koninkrijk het
uitrollen van de Transforming Revalidatie agenda en de diepgaande veranderingen die plaatsvinden
in het verlenen van dader beheer / ondersteunende diensten heeft gevolgen voor zowel de
statutaire en vrijwilligersorganisaties. In Nederland is de goedkeuring van het Veiligheidshuis model
in gemeenten buiten Den Haag en de grotere rol voor de lokale overheid managers kan gevolgen
hebben voor de activiteiten van het Veiligheidshuis hebben. Voor de ERI zou de uitdaging lijken te
zijn bij het vaststellen van een versie van de LCP als een haalbare optie verwijzing in een
strafrechtelijk systeem dat lijkt de beperkte doorverwijzing interventies gebruiken. De bredere
uitdagingen die het strafrechtelijk landschappen partners vorm te verkeren zal binnen onvermijdelijk
gevolgen hebben voor de stabiliteit en prestaties van de interventies die we hebben onderzocht
welke door de Action Learning Sets.
- De mate waarin de afgifte van begeleiding worden gestructureerd en uniform . Weergalmend een
vraag die in het verslag voor ALS2 maar door de ontwikkeling van in-gevangenis op basis LCP's in
Knowsley en de ERI aanbreken van het werken met jonge mensen daar brachten scherper nu is er
behoefte om te blijven reflecteren op het niveau van de consistentie en samenhang in deze modi
van levering. Voor het collectief leren van alles is er veel te winnen bij een evaluatie van de
ervaringen van delivery-modellen die zijn uitgerekt over verschillende tijd periodes, worden geleverd
in zeer verschillende instellingen, en door mentoren van verschillende achtergronden. Ook is het
noodzakelijk om de onvermijdelijke zakelijk druk die de toewijzing van middelen en planning
beslissingen regeren onderzoeken, die zouden kunnen vaststellen dat mentoring diensten kijken
naar meer gedisciplineerd cursussen van interactie te ontwikkelen, zelfs als dat kan een deel van hun
innovatie en persoonsgerichte aanpak compromis

7 Bijlage 1: Deelnemers
Alle deelnemers aan de Action Learning Set werden voorzien van infofiches over de Europese
recidive Research Project en toestemmingsformulieren werden voltooid.
Ochtendsessie aanwezigen waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans Metzemakers - Ministerie van Openbare Orde en Veiligheid, Den Haag
Sjoerd van der Luijt - Veiligheidshuis, Den Haag
Teun de Frel - Veiligheidshuis, Den Haag
Iskender Forioso - Onderzoeker, European Research Institute
Federico Floris - Practitioner, European Research Institute
Stipan Forioso - Practitioner, European Research Institute
Daniele Ardengo - ICT ondersteuning, European Research Institute
Mizar Forioso - Advocaat, European Research Institute
Maurizio Rape - Psychologische ondersteuning, ME.DIARE
Susanna Moroni - Psychologische ondersteuning, ME.DIARE
Giovanni Giberto - Centro di Mediazione penale Minorile Comune di Torino
Daniele Campobenetto - Agesci, Katholieke Scouts Association (Italië)
Paula Sumner - Manager van Community Safety Services (inclusief KIOM en huiselijk
geweld Slachtoffer groepen), Knowsley Borough Council, UK
Louise Thomas - Area Community Safety Manager (Prescott en Halewood), Knowsley
Borough Council, UK
Yvonne Mason - Tijdelijke Project Coördinator, Knowsley Borough Council, UK
Kate Myers - Merseyside Police, KIOM, UK
Clare Donohue - MALS manager (Mentoring daders die gevangenis te verlaten en
het leveren van de Project Life Change), Merseyside, UK
Anthony Evans - Mals, Merseyside, UK
Giles Barrett, Helen Beckett Wilson, Matthew Millings en Lol Burke, Liverpool John
Moores University, UK
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