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Woord vooraf 

pit rapport bevat een illustratie van analysetechnieken die recentelijk 

binnen de pculteit der sociale wetenschappen van de rijksuniversiteit 

te Leiden ontwikkeld . zijn en ondermeer toegepast zijn bij het analyse-

ren van een WODC-onderzoek naar de reclasseringsvroeghulp. Len rapport 

met de resultaten van dit onderzoek is begin 1981 verschenen. 

• Het doel van het onderhavige rapport is tweeledig. Verondersteld werd 

dat de gebruikte analyse-technieken inaar aan weinigen bekend waren, 

om welke reden belang werd gehecht ian een uitvoerige toelichting op 

werkwijze en analyse-uitkomsten. Het onderzoeksrapport is vooral afcestemd 

op lezers die op het niveau van beleidsvoorbereiding en beleidsvorming 

of op het niveau van de praktijk met vroeghulp bezig zijn of er in ge-

interesseerd zijn. Het leent zich daarom niet voor een uitvoerige be-

schouwing over de methoden en technieken van het onderzoek. Besloten 

werd dan ook tot een aparte verslaggeving daarvan. 

Daarmee kreeg het tevens een tweede doel, namelijk het onder de aan-

dacht brengen van de mogelijkheden van deze nieuwe technieken aan ande-

re onderzoekers, in eerste instantie aan onderzoekers binnen het WODC, 

doch ook daarbuiten. Daarbij wordt ook een korte referentie gemaakt aan 

een veel gebruikte liklassiekeli analyse-techniek. 
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1. INLEIDING 
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Voorafgaande aan de meer uitvoerige uiteenzetting van zowel de analyse-

techniek als de resultaten van de analyse is wellicht een,korte toe-

lichting op de techniek en op onderzoek noodzakelijk. 

(en van de meest gangbare vormen van sociologisch onderzoek is nog al-

did het survey. Daarin wordt over zeer veel objecten of eenheden van 

onderzoek (meestal individuen) gegevens verzameld over een groot aantal 

kenmerken of variabelen. Het doel van deze materiaalverzameling kan 

verschillend van aard zijn. Het is mogelijk dat men de onderzochte een-

heden wil beschrijven ten aanzien van een aantal kenmerken. Ook kan 

men tot doel hebben kenmerken op hun onderlinge samenhang te willen be-

kijken, waarbij de nadruk kan liggen op exploratie of op toetsing. 

De klassieke analyse-technieken die (vanuit de exacte wetenschappen) 

ontwikkeld zijn om dergelijke samenhangen te onderzoeken, kunnen strikt 

genomen niet of nauwelijks toegepast worden in gedragswetenschappelijk 

(sociologisch)onderzoek. De,klassieke technieken stellen eisen aan de 

gegevens waaraan slechts bij uitzondering voldaan wordt. Zo zijn de 

gegevens meestal niet numeriek. Ook veronderstelien de klassieke 

technieken dat de gegevens normaal verdeeld zijn, dat wil zeggen symme-

risch verdeeld rondom een gemiddelde waarde die tevens de waarde is die 

het meest frequent voorkomt (8en piek). In sociologisch onderzoek heeft 

men daarentegen vaak te maken met scheve verdelingen of met verdelingen 

die twee of meer pieken hebben. Een andere veronderstelling bij de klas-

sieke technieken is dat de bijdragen van elk van een aantal kenmerken 

aan een ander kenmerk volgens een bepaalde formule bij elkaar opgeteld 

mogen worden, anders gezegd dat de samenhang lineair is. Het is echter 

de vraag of dit het geval is bij kenmerken in sociologisch onderzoek. 

Verschillende uitwegen voor deze problematiek zijn gezocht en gevonden. 

Allereerst door de eisen van numeriek, van metriciteit en normaliteit 

minder stringent te hanteren en de normale verdeling te beschouwen als 

een benadering van de onderzoekgegevens, waarna de klassieke technie-

ken toegepast worden. 

(en tweede oplossing biedt de analyse door middel van kruistabellen. De 

samenhang tussen kenmerken of variabelen wordt hierbij aan de hand van 

tabellen bekeken. Daarbij zijn associatiematen ontwikkeld die afgestee 
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zijn op het meetniveau van de variabelen (nominaal, ordinaal, numeriek). 

Ook al is het niet zo dat eon onderzoeker zijn analyse geheel onbevangen 

begint en zich geen oordeel heeft gevormd over de sanenhangen die hij 

wenst te onderzoeken, heeft een tabellaire analyse het grote nadeel 

dat het overzicht verloren dreigt te gaan, wanneer or veal variabelen in 

het geding zijn. On te kunnen bepalen op welke wijze de verschillende 

variabelen met elkaar samenhangen is het noodzakelijk voor de afzonder-

lijke categorie& vaneen variabele ma te gaan of de gevonden samenhang 

tussen twee variabelen blijft bestaan of daarentegen joist wegvalt. Er 

moeten dos tabellen opgesteld worden waarin neer dan twee variabelen 

opgenomen zijn (meerdinensionele kruistabellen). Ook bij eon grote on-

derzoekspopulatie wordt het gevaar zeer regel dat de celfrequenties van 

doze meerdimensionele kruistabellen zeer goring worden, waardoor het 

moeilijker wordt associatiematen te berekenen en samenhangen vast te 

stellen. Meerdimensionele kruistabellen met vier of nicer variabelen zijn 

al niet meer good hanteerbaar en inzichtelijk. 

Een derde oplossing is de causale analyse. Door afhankelijkheid tussen 

de variabelen te veronderstellen en een onderscheid te waken tussen 

variabelen die oorzaak of gevolg zijn, worden restricties opgelegd aan 

het optreden van samenhangen tussen bepaalde variabelen onder specifi-

catie van andere variabelen, nicer nog dan reeds bij meerdimensionele 

ruistabellen het geval was. Het probleem bij causale analyse is even-

wel vaak dat - zeker bij een analyse met veel variabelen - de kennis 

ontbreekt om a priori een te toetsen causaal model op te stellen en 

daarmee de restricties waaraan de onderzoekgegevens moeten voldoen. 

Causale analyse (ook over niet-numerieke gegevens) blijft bovendien 

uitgaan van het lineaire model als model volgens welke de variabelen on- 

derlIng samenhangen. Vooral sedert de zestiger Jaren zijn er verschillen-

de niet-numerieke en niet-lineaire analysetechnieken ontwikkeld die 

tegemoet komen aan de bezwaren van de klassieke technieken en die toe-

gepast kunnen worden op onderzoekgegevens die aan minder stringente eisen 

behoeven te voldoen. Voorbeelden van niet-numerieke technieken zijn niet-

metrische principale componentenanalyse en regressie-analyse, niet-

metrische schalings- en ontvouwingstechnieken en niet-metrische technle-

ken voor preferentiedata. Eon voorbeeld van een niet-linealre techniek 

is het loglineaire analysemodel. 

Al deze technieken zullen in Mt rapport verder onbesproken blijven. Inge- 
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gaan wordt op analysetechnieWdie ontuikkeld zijn en nog verder uitgebouwd 

wordenbinnen de vakgroep Datatheorie van de Faculteit der Sociale Weten-

schappen van de Rijksuniversiteit te Leiden onder de overkoepelende naam 

HOMALS (Homogeneous Alternating Least Squares). 

Het basisidee van deze analysetechniek is dat een variabele niet opgevat 

worden als een integraal gegeven, maar als een samenstel van meer gege-

yens, namelijk de categorieFn van deze variabele. Uitgangspunten voor de 

analyse zijn de categorieen van de variabelen; deze zijn als het ware 

afzonderlijk weer een variabele. De bezwaren die hierboven genoemd zijn 

ten aanzien van de klassieke technieken of ten aanzien van tabellaire 

analyse gelden niet voor HOMALS. De onderzoekdata mogen zowel lineair als 

niet-lineair gehanteerd worden. Met de aard van het meetniveau van de 

variabele kan rekening gehouden worden bij de analyse. Het gevaar van 

lege celfrequenties is niet.aanwezig. 

HOMALS wordt uitvoerig besproken in Albert Gifi (1980). Daarin wordt uit-

voerig ingegaan op de relatie tussen HOMALS en andere metrische en niet-

metrische analyse-technieken. De conclusie van Albert Gifi is dat HOMALS 

het gehele scala van technieken omvat zoals (niet-metrische) schalingen, 

regressie-analyse, discriminantanalyse, preferentie-analyse, ontvouwing, 

enz. De geinteresseerde lezer wordt daarnaar verwezen. In dit rapport 

ligt de nadruk op de bespreking van een voorbeeld uit de praktijk. 

De gegevens zijn afkomstig uit een landelijke steekproef onder medewer-

kers van reclasseringsteams. Middels deze steekproef waren twee onderzoek-

projecten van het WODC aan elkaar gekoppeld. Het eerste betrof een onder-

zoek in drie fasen naar: de tijdsbesteding van reclasseringsteam (eerste 

fase); de opvattingen van reclasseringsmedewerkers over doeleinden en 

werkhoudingen van hulpverlening, de opvattingen over en de ervaringen 

met het verloop van de hulpverlening in de diverse justitiele fasen en 

over begeleiding in het reclasseringswerk (tweede fase); de waardering 

van de clienten van de diverse bnderdelen van het reclasseringswerk 

(derde fase). Het tweede onderzoek was een onderzoek, eveneens in drie 

fasen naar: de organisatie van de vroeghulp (eerste fase); de opvattingen 

van reclasseringsmedewerkers (en rechterlijke macht en politie) over het 

belang van vroeghulp (tweede fase); de waardering van de clidnten van de 

vroeghulp (derde fase). 

Door de koppeling van de tweede fase van elk der onderzoeksprojecten was 

het mogelijk gegevens uit beide projecten met elkaar in verband te breri 

gen en bijvoorbeeld na te gaan of opvattingen over de vroeghulp samenhang 



vertonen net werkhoudingen ten aanzien van hulpverlening. 

In deze analyses zijn alleen de onderzochte uitvoerende maatschappelijk 

werkers opgenomen. Leidinggevende functionarissen en specialisten die 

ook in het onderzoek waren opgenomen zijn daarbuiten gehouden; leiding- 

gevenden, omdat zij vanuit een andere hook met hulpverlening en met vroeg-

hulp bezig din; specialisten, omdat ze meestal pas in een later stadium 

bij hulpverlening ingeschakeld worden en niet reeds ten tijde van de in-

verzekeringstelling.Beide groepen zullen weinig concrete ervaring hebben 

net het doen van vroeghulp en hun functie brengt mee dat zij daar in eer-

ste instantie weinig gelegenheid toe gevonden kunnen hebben. 



2. 	HOMALS ALS ANALYSETECHNIEK 

■ . 

Om een indruk te geven van het analyse-model van HOMALS zal zeer in het 

kort ingegaan worden op de analytische en op de geometrische basisprin-

cipes. Daarbij wordt voorbijgegaan aan formules, afleidingen en bereke-

ningen. Deze zijn te vinden in Albert Gill. 

2.1. De analytische principes 
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Vooral in onderzoek naar meningen, attitudes, predisposities en derge-

lijke kan niet volstaan worden met het stellen van een vraag, het voor-

leggen van een item als indicator voor het te meten kenmerk; er worden 

meer vragen gesteld, meer items voorgelegd. Een volgende stap is dan om 

de gegevens op deze vragen, items (onderzoekvariabelen) terug te brengen 

tot een totaalscore die aangeeft in hoeverre het te meten kenmerk aan-

wezig is. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De afzonderlijke 

scores kunnen opgeteld worden, kunnen met een verschillende wegings-

factor opgeteld worden. Ook andere constructies zijn mogelijk. 

Attitudeschalen (Thurstone, Likert, Guttman) en multidimensionele tech-

nieken (principale componentenanalyse, factoranalyse, multidimensioneel 

schalen) zijn hiervoor ontwikkeld. Bij elk van deze techniekeri wordt a 

priori een bepaald model aan de onderzoekgegevens (de data) opgelegd: 

monotoon, cumulatief, lineair, bepaalde afstandsmaat. Ook HOMALS kan 

beschouwd worden als zo'n oplossing om een totaalscore te berekenen; 

hierbij wordt evenwel geen.a priori model verondersteld. 

Het gaat er ook bij HOMALS om de gegevens van de oorspronkelijk?vragen 

zodanig weer te geven in een nieuwe variabele dat er zo weinig mogelijk 

verlies optreedt van de informatie die in deze data zit. Dit laatste 

wordt uitgedrukt in een zogenaamde verliesfunctie, vergelijkbaar met 

een maat voor de sterkte van een Guttmanschaal, met de hoeveelheid ver-

klaarde variantie bij factoranalyse of met stress-maten bij multidimen-

sioneel schalen. 



In de verliesfunctie wordt aangegeven hoe groot de gemiddelde afwijking 

is van de afzonderlijke variabelen tot de nieuwe variabele. 

rvi 

Cra  % 	,EIV(z-aj.hj) 	waarbij:Cr= verliesfunctie 

3.' 	 m = aantal variabelen 

hj = score op elk van deze variabelen 

aj = wegingsfactor voor elke varla-
bele 

V (z-aj.hj) 	= variantie van de verschillen • 
tussen de score op de nieuwe 
variabele en (gewogen) score op 
de oorspronkelijke variabele 

• [en uitwerking van doze formule geeft dat de verliesfunctie eon verhou-

ding is tussen de betweenvariantie (de variantie tussen de variabelen) 

en de totale variantie en gelijk is aan 1 minus de grootste eigenwaarde 

van de matrix van associatlematen tussen de variabelen; sr= 1 - 

De optimale nieuwe variabele is die variabele waarbij de waarde voor 

de verliesfunctie zo klein mogelijk. Het minimaliseren van de verlies-

functie gebeurt door z te normaliseren (variantie = 1). Via eon al- 

ternerend proces warden dan de waarden van a; • de optimale wegingsfac-

toren, berekend en daannee de bijdrage van elk der variabelen aan de 

nieuwe variabele. DR proces wordt vervolgd met de verliesfunctie en dus 

de eigenwaarde van de matrix van associatiematen, die resteert na ex-

tractie van de eerste eigenwaarde en kan voortgezet worden tot alle 

eigenwaarden getrokken zijn. In de praktijk wordt veelal gestopt na 

extractie van de eerste twee 3 drie eigenwaarden. De volgende eigenwaar-

den zijn meestal nogal laag; on voegen weinig informatie meer toe. 

HOMALS neemt niet de variabelen als beginpunt van analyse, maar de af-

zonderlijke scares op de variabelen, de antwoordcategorieen,  Gekeken 

worth of or patronen te vinden zijn in doze antwoordcategorieen, dus of 
er combinaties van categorieen zijn. De koppeling tussen de categorie 

en de variabele waartoe de categorie behoort, wordt daarbij losgelaten. 

Lilt in tegenstelling tot bijvoorbeeld een factoranalyse waar de catego- 

rieen "behoren" tot een variabele, waar eon verdeling van de onderzoeks-

data over eon variabele verondersteld wordt en waar eon samenhang tussen  
variabelen  berekend wordt. In,HOMALS zijn de onderzoeksdata categorisch 

oftewel discreet; men heeft in een bepaalde categorie gescoord of niet. 

De categorMen van de variabelen worden als afzonderlijke gegevens ge-

hanteerd. 



2.2. De  geometrische benadering 
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In het bovenstaande is gesproken van HOMALS. In feite is HOMALS de naam 

van dat analyse-model waarbij geen restricties worden opgelegd aan het 

meetniveau van de onderzoeksdata en waarbij de data meervoudig gekwan-

tificeerd zijn.Met een meervoudige kwantificatie wordt bedoeld dat de 

onderzoekseenheden (l.c. respondenten) die in eenzelfde categorie van 

een variabele ggscoord hebben,gekwantificeerd (bij elkaar genomen) worden. 

Vervolgens wordt gekeken of er respondenten zijn die over meer varia-

belen steeds tot dezelfde categorieen behoren. Tegenover een meervoudi- 

ge kwantificatie staat een enkelvoudige kwantificatie, waarbij iedere 

score van iedere respondent als een aparte kwantificatie wordt opgevat. 

Naast het model met meervoudige kwantificatie (HOMALS) zonder restric-

ties aan het meetniveau zijn er modellen waarbij wel restricties (kun-

nen) worden gesteld en/of waarbij enkelvoudig wordt gekwantificeerd. 

Zo is PRINCALS een model waarbij enerzijds categorieen enkelvoudig ge-

kwantificeerd worden en het meetniveau van de variabelen gespecificeerd 

kan worden (nominaal, ordinaal, numeriek) en waarbij anderzijds ook ca-

tegorie& meervoudig gekwantificeerd kunnen worden. 

CANALS is een model waarbij twee sets van variabelen (categorieen) 

op hun correlatie bekeken worden. De keuze voor het ene of het andere 

model alsmede de specificatie van het meetniveau is aan de onderzoeker. 

Geometrisch gezien geeft HOMALS een representatie van towel de responden-

ten, de objecten als de categorieen van de variabelen waarop de res- 

. pondenten gescoord hebben in een (euclidische) ruimte. Zowel respon-

denten als categorieen van variabelen worden in deze ruimte afgebeeld 

als een punt. Het basisidee is als volgt. 

Wanneer een respondent "behoort tot" een bepaalde categorie van een va-

riabele, dat wil zeggen gescoord heeft in deze categorie, moet de ruimte- 

lijke afstand tussen het punt dat de respondent weergeeft en het punt 

dat de categorie weergeeft, gelijk zijn aan nul. Deze zelfde respondent 

heeft niet alleen op deze ene variabele gescoord, maar ook op andere 

variabelen en "behoort" dus ook tot andere categorieen. Dit betekent 

dat ook de afstand tussen het respondentpunt en alle andere categorie-

punten waarop de respondent gescoord heeft, gelijk zou noeten zijn aan nul. 



Andersom geldt ook dat mode vanwege de discrete benadering van de varia-

belen als aparte categoriegn meer respondenten tot dezelfde categorie 

behoren. Ruimtelijk zullen daze respondenten, voor zover het deze varia-

belen betreft, op eon afstand van nul ten aanzien van elkaar en ten 

aanzien van het categoriepunt moeten liggen (de meervoudige kwantificatie). 

Het zal duidelijk zijn dat nooit aan de eisen ten aanzien van de afstan-

den tussen alle respondentpunten en alie categoriepunten voldaan kan 

worden.wanneer er meer respondenten en meer categorieen zijn.Er zal 

gezocht moeten worden naar de best passende oplossing. Dit is de opios-

sing waarbij - uitgaande van het respondentpunt - de gemiddelde afstand 

van het respondentpunt tot alle categoriepunten die deze respondent 

gescoord heeft, zo klein mogelijk is. Wanneer andersom uitgegaan wordt van 

het categoriepunt moot de gemiddelde afstand tussen het categoriepunt 

en alle respondentpunten die in deze categorie gescoord hebben, zo 

klein mogelijk zijn. Wieraan wordt voldaan wanneer het respondentPunt 

het zwaartepunt is van alle categoriepunten waarin gescoord ofwel wan-

neer het categoriepunt het zwaartepunt is van alle respondentpunten 

waarop gescoord. Figuur a en figuur b geven dit weer; i - respondent-
punt, c = categoriepunt. 

figuur a;  het respondentpunt als zwaartepunt 

t 

t 
'I 

figuur b;  het categoriepunt als zwaartepunt 

. 	P t= 

%it  

Afgeieid kan worden dat de mate waarin de gemiddelde afstand afwijkt van 

nul Weergegeven wordt door de reeds genoemde verliesfunctie. 

Voor de afbeelding in de geometrische ruimte betekent het bovenstaande 

dat: 

- naarmate de respondentpunten dichter bij elk van de categoriepunten 
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van een variabele liggen, deze variabele een groter discriminerend 

vermogen heeft; 

- naarmate respondenten op een groter aantal variabelen dezelfde score 

hebben, dus tot een groter aantal dezelfde categorieen behoren, zij 

dichter bij elkaar en meer in het centrum van de geometrische ruimte 

liggen, en als het ware een (homogene) groep vormen; 

- naarmate minder respondenten gescoord hebben in een categorie, de 

plaats van deze categorie verder verwijderd ligt van het centrum en 

van de andere categorieen; 

- naarmate respondenten in een groter aantal categorieen anders ge- 

scoord hebben dan de meeste andere respondenten, ze verder verwijderd 

liggen van de andere respondenten, aan de rand van de ruimte. 

Basis voor de analyse is dus het antwoordpatroon van een respondent op 

een aantal variabelen. Wanneer er grote overeenkomsten zijn in deze 

antwoordpatronen, betekent dat dat enerzijds bepaalde categorieen van 

de onderzoekvariabelen waarschijnlijk veel met elkaar te maken hebben 

en wellicht betrekking hebben op een meer abstract, meer algemeen begrip 

of concept. Anderzijds betekent dit ook dat een groot aantal respondenten 

dezelfde scores hebben op een aantal variabelen, dus gekarakteriseerd 

worden door bepaalde kenmerken (de categorieen van deze variabelen). 

HOMALS heeft dus zowel de mogelijkheid om samenhangen tussen categorieen 

van variabelen zichtbaar te maken en daarmee de mogelijkheid van schaal-

constructie, dimensionalisering, ontwikkeling en validering van een theo-

retisch concept als.de  mogelijkheid ow respondenten te classificeren, te 

clusteren tot homogene groepen. 

Bij de afbeelding van de respondenten en de categoriepunten wordt in de 

praktijk volstaan met een afbeelding'in de eerste twee dimensies van de 

ruimte waarin de respondentpunten en de categoriepunten zich bevinden. 

De eerste twee dimensies, weergegeven door de twee grootste eigenwaarden, 

geven in die zin ook de beste afbeelding, dat daarop de verliesfunctie 

het geringste is en er de minste stress wordt opgelegd aan de afstanden 

tussen de punten. Wanneer de daaropvolgende eigenwaarden weinig in getals-

waarde afnemen, kan het aanbeveling verdienen, niet alleen een afbeelding 

in de eerste twee dimensies te bekijken, maar bijvoorbeeld ook in de twee-

de en de derde, of de derde en de vierde. Structuren of samenhangen die 

in twee dimensies nog niet zichtbaar werden, kunnen dan wel naar voren 

komen. 
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Bij PRINCALS kan het meetniveau van de var1abele gespecificeerd worden. 

De varlabele wordt gezien als een vector, eon richting, in de ruimte. 

Afbankelijk van het meetniveau van de variabele moet voldaan worden aan 

bepaalde eisen ten aanzien van de posItie van de categoriepunten in 

deze ruimte. Bij nominaal nlveau mogen de projecties van de categorie-

punten op de rIchtingsvector elke willekeurige plaats Innemen op deze 

vector, hi,] ordinaal niveau moeten deze projecties de rangorde van de 

categorieen van de variabele innemen en bij numeriek niveau moeten de 

projecties bovendlen op gelijke afstand van elkaar liggen. Dergelijke 

eisen aan de categoriepunten gelden eveneens bij CANALS. 

Voor de verdere uiteenzetting van de verschillende modellen wordt ver-

wezen naar Albert Gift, welk rapport bij het schrijven van d1t hoofd-

stuk in belangrijke mate tot leidraad heeft gediend. 



3. ,DE ONDERZOEKGEGEVENS 
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De twee onderzoeksprojecten onder de reclasseringsmedewerkers bevatten 

een groot aantal vragen zowel over diverse aspecten van de vroeghulp 

als over aspecten als werkhouding en werkbeleving. Ook waren vragen ge-

steld naar persoonskenmerken zoals leeftijd en ervaring met het reclas-

seringswerk en met de vroeghulp. Een aantal daarvan is geselecteerd 

voor een nadere analyse op hun onderlinge samenhang. 

Naast een drietal persoonskenmerken waren dit vragen die betrekking 

hadden op de onderstaande aspecten. Tussen haakjes zijn de aantallen 

vragen, items voor elk aspect vermeld. 

1. het belang en de plaats van de vroeghulp (7 items) 

2. de onderlinge tfeer en wederzijdse waardering tussen politie en re-

classering (5 items) 

3. de onderlinge sfeer en wederzijdse waardering tussen Openbaar Minis-

terie (OM) en reclassering (4 items) 

4. de bereidheid om buiten kantooruren hulp te verlenen (4 items) 

5. de opstelling als - reclasseringsmaatschappelijk werker (RMW) tegenover 

een clignt (5 items) 

6. de inzet tot het motiveren van clignten voor het accgpteren van hulp 

(2 items) 

7. de organisatie van de vroeghulp in het arrondissement (1 item) 

8. de doelstellingen van de vroeghulp (3 items) 

Ookis het vroeghulpbezoekpercentage van het arrondissement als variabele 

• in het onderzoek opgenomen. 

Op elk van de items was aan de respondenten gevraagd op een vijfpunts-

schaal aan te geven in welke mate men het eens was met de inhoud van het 

item, respectievelijk hoe belangrijk men het vond. 

.De analyse is in fasen verlopen. 

Allereerst is nagegaan of de items van de afzonderlijke aspecten op een 

zodanige manier met elkaar samenhangen dat de scores op deze items ge-

reduceerd kunnen worden tot een score (een variabele) die de posi ties 
op de oorspronkelijke items het beste weergeeft. In dat geval werd aan 

de respondenten een nieuwe score voor deze nieuwe variabele toegekend. 

Dit is voor de aspecten onder 1 t/m 6 en onder 8 gedaan. Voor het eerste 
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aspect, het belang en de plaats van de vroeghtdp, zal dit uitvoerig 

toegelicht warden. 

In de volgende lase is nagegaan op welke wijze de aldus geconstrueerde 

variabelen onderling samenhingen en of ze oak samenhang vertoonden met 

de leeftijd van de RMW's, hun ervaring met reclasseringswerk of met 

vroegbulp; en met de mate waarin de vroeghulp binnen het arrondissement 

van de grand gekomen is (het vroeghulpbezoekpercentage alsmede het oor-

deel van de RMW's over de organ1satie van de vroeghulp). 
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4. ANALYSE; VARIABELEN-CONSTRUCTIE 

Aan de maatschappelijk werkers was gevraagd op items aan te geven in 

hoeverre men het met de inhoud van het item eenS was (een vijfpunts-

schaal). 

Een van de mogelijkheden van HOMALS is om na te gaan of de rangorde 

die.door de onderzoeker aan de respondenten is voorgelegd (in dit geval 

een vijfpuntsschaal) in de onderzoekgegevens teruggegevonden kan worden 

zonder dat vooraf . restricties zijn opgelegd vanwege deze rangorde. Net  

HOMALS programa transformeert zonder dat vooraf restricties aan deze 

schaalwaarden zijn opgelegd op grond van het meetniveau (ordinaal, 

numeriek), deze waarden tot waarden die bij de bestpassende oplossing 

behoren. Op deze manier is het mogelijk na te gaan of de toegekende 

schaalwaarden een.rangorde vormen of zelfs numeriek zijn; daadwerke-

lijk een verschillende getalwaarde hebben en dus afzonderlijk catego-

rieen van een variabele zijn. 

Bij de items uit het reclasseringsonderzoek is bekeken of de veronder-

stelde rangorde'van oneens tot eens, van onbelangrijk tot belangrijk 

ook in de data terugkwam. 

HOMALS zoekt naar een minimale waarde voor de verliesfunctie, dus naar 

een maximale eigenwaarde. De eigenwaarde wordt berekend over de matrix 

met Q-coEffici&ten: de genormeerde waarden van de associatie-maat X
2 

(niet te verwarren met een Pearson's product-moment correlatie). De mate 

waarin de HOMALS-oplossing past op de onderzoeksdata kan dus afgelezen 

worden uit de grootte van de achtereenvolgende eigenwaarden van de 

matrix. Hoe groter de eigenwaarde, des te geringer is het verlies en des 

te beter past de door HOMALS gevonden oplossing op de onderzoeksdata. Voor 

elke eigenwaarde, d.i. voor elke dimensie, kan dit nagegaan worden. 

Net HOMALS programa berekent niet alleen voor elke eigenwaarde, d.i. 

voor elke dimensie, de getransformeerde categorie-waarden, mar ook de 

zogenoemde discriminatie-maten. Deze discriminatiematen geven aan in hoe-

verre de items die in de HOMALS analyse zijn opgenomen, op elke dimensie 

onderling bij elkaar horen en met elkaar te maken hebben, gegeven de 

antwoordpatronen van de respondenten op deze items. De discriminatie-

maat is op te vatten als het kwadraat van de item-totaal correlatie. 

(deze correlatie is berekend over de getransformeerde waarden van de k. 



-14- 

antwoordcategorieen). Eon hoge waarde van de discriminatiemaat van een 

item geeft dus aan dat dit item na transformatie op die dimensie sterk 

samenhangt met de andere items die in de analyse waren opgenomen. Als 

zodanig kan een discriminatiemaat dan ook vergeleken worden met een 

(factor)lading van en item op een factor bij factoranalyse, ml. het kwa-

draat van de factorlading. 

4.1. Het belang'en de plaats van de vroeghulp  
Er waren zeven items geselecteerd die betrekking hadden op het doen van 

vroeghulp en op de pleats van de vroeghulp binnen het geheel van reclas-

seringsactiviteiten. De HOWLS analyse op deze zeven items gal voor de 

eerste twee dimensies eigRnwaarden van respectievelijk .50 en .45; tame-

lijk hoge waarden derhalve. 

label 1 geeft een overzicht van de items en van de score van elk item 

op due twee dimensies; de discriminatie-maten. 

label 1.  belang en plaats vroeghulp; discriminatie-maten 

l e  dimensie 	2
e 

dimensie 

1. ik ben blij dat de vroeghulp 	 .71 	 .61 
gekomen is 

2. juist aan het begin van de proces- 
gang is het van belang dat de Ovd 
en de RC informatie van de maat- 	.40 	 .50 
schappelijk werker over de verdach- 
te krijgt 

3. de vroeghulp moot in de toekomst 	.64 	 .55 

beperkt 

4. vroeghulp is een belangriJk onder-
deel van het reclasseringswerk 	.70 	 .73 

5. vroeghulp is eon taak voor de re-
classering 	 .53 	 .04 

6. iedere inverzekeringgestelde dient 	.43 	 .57 
vroeghulp te kriJgen 

7. de vroeghulpactivitelten zijn veel 	.08 	 .12 
belangrijker dan de andere reclas- 
seringsactiviteiten 

eigenwaarde 	 .50 	 .45 



-15- 

Met uitzondering van item 7 zijn de discriminatiematen van de items 

op beide dimensies hoog. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de categorieen 

op dit item nauwelijks discrimineren. Dit zou moeten blijken uit de 

waarden die het HOMALSprogramma aan de categorieen van de items toe-

kent. 

In figuur 1 is grafisch weergegeven wat de getransformeerde waarden 

zijn van de vijf antwoordmogelijkheden op de zeven.items volgens de eerste 

dimentie. De getallen langs de horizontale as zijh de getallen van de 

vijfpuntsschaal. De getallen langs de verticale as geven de optimale 

waarden van deze vijfpuntsschaal binnen_de HOMALS-oplossing aan. 

Op elk item komt de rangorde van de vijfpuntsschaal terug; bij het ene 

Item sterker dan bij het andere item.. Bovendien is vooral bij de eerste 

vier items de afwijking van lineariteit maar gering. De relatie tussen 

oorspronkelijke waarde en getransformeerde waarde vormt bijna een rechte 

lijn. Bij de items 5 en 6 is dat minder het geval, mede 'vanwege het ont-

breken van antwoorden in bepaalde categorieen. Met uitzondering van de 

eerste categorie discrimineren de overige vier categorieen van item 7 

• nauwelijks. 

Aangezien ook de discriminatie-maten van dit item erg laag waren, is 

Item 7 verder buiten beschouwing gelaten. 

Wat ook uit figuur 1 blijkt is dat HOMALS als het ware corrigeert op 

items die negatief of positief geformuleerd zijn ten opzichte van de 

andere items. De waarden van item 3, dat negatief was gesteld t.a.v. 

de andere items, worden precies omgekeerd getransformeerd. 

t. 
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Viguur  I. Transformatie van de antwoordcategoriebn 

i tem i Item 2 

• I 

Item 5 

• • 

Item 6 
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8 	I V 

Item 3 item 4 

Eon nieuwe HOMALS analyse over de zes resterendeitems gaf een zelfde 

beeld to zien als in tabel 1: hoge discriminatiematen op beide dimen-

sies. Inhoudelijk valt moeilijk aan te nemen dat precies dezelfde items 

In twee inhoudelijk verschillende onderdelen uiteen zouden kunnen vallen. 

Daarom werd bekeken hoe de ruimtelijke representatie was van de antwoord-

categoriegn van deze zes items over twee dimensies; figuur 2. 

tilt figuur 2 blijkt dat over de zes items tezamen de categoriepunten 

die een hoge score op de schaal aangeven dichtbij elkaar liggen, evenals 

de middenscores en de lage scores. Zichtbaar is ook waarom item 5 op de 



tweede dimensie zo'n lage discriminatie-maat heeft: in tegenstelling 

tot de overige items verschillen de twee categorieen in die dimensie 

c.q. richting nauwelijks van elkaar in categorie-waarde. 

Figuur 	2: afbeelding van de categorie-punten in twee dimensies 
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Het onderzoeken van samenhangen tussen items of variabelen die alle op 

een bepaald aspect betrekking hebben kan tot doel hebben het aantal 

variabelen te reduceren, door een x-aantal variabelen te vervangen door 

een variabele, die deze x-items representeert. Dit betekent dat ver-

volgens aan de respondenten een score moet worden toegekend voor deze 

nieuwe variabele op grond van hun scores op de oorspronkelijke variabe-

len; bijvoorbeeld door een somscore bij een Likertschaal,door een gewo-

gen somscore van devariabelen die in de factoranalyse een factor vormden. 

Het HOMALS programa kent ook aan de respondenten een score toe voor de 

nieuwe variabele op grond van de scores op de oorspronkelijke variabelen. 

Op elke dimensie afzonderlijk krijgt de respondent een respondentscore 

die een resultante is van de getransformeerde waarden van de categorieen 

waarin hij gescoord had. Per dimensie worden dus alle categorieen c.q. 

alle variabelen meegenomen in de constructie van de nieuwe respondent-

waarde.en kriJgt de respondent een score. 
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Afhankelijk van de keuze van de onderzoeker voor het hanteren van de 

analyse-resultaten op een of meer dimensies, kunnen deze respondentwaar-

den dienen voor verdere analyse. 

In het onderhavige geval bleken de zes items op twee dimensies zodanig 

te scoren dat besloten werd tot de constructie van een nieuwe variabele 

over deze twee dimensies. Daartoe ziJn de respondentwaarden over deze 

twee dimensies gerubriceerd tot drie categorieen van eon nieuwe variabele. 

Figuur 3 geeft de ruimtelijke representatie van de respondentwaarden. 

De omcirkelde getallen 1, 2 en 3 zijn de nieuwe categorieen die zodanig 

zijn dat de frequentie overeenkomt met de frequentie van de categorieen 

van de oorspronkelijke items. 

Categorie 1 bestaat tilt respondenten die op de zes items negatief ge-

scoord hebben, categorie 2 tilt respondenten die neutraal tot nauwelijks 

positief gescoord hebben en categorie 3 bestaat tilt respondenten die 

zeer positief gescoord hebben ten aanzien van het belang van vroeghulp. 

Figuur 3: afbeelding van de respondentpunten in twee dimensies 

• 
• 

•. 	• 

	

••• 	•: 

; ".•: : 

••,•: 

4.2 Onderlinge  sfeer en wederztidse waarderino 

•• 	• 	• 

De vijf items die betrekking hadden op de relatie tussen politie en 

reclassering zijn op analoge wijze met HOMALS geanalyseerd. De analyse 

resulteerde in een variabele met drie antwoordcategorieen; eennegatief 

eenneutraal en een positief standpunt t.a.v. de relatie met de politie. 



Voorde vier items overde relatie tussen het 0.M. en de reclassering geldt 

hetzelfde. De vier items zijn teruggebracht tot een variabele met twee 

antwoordcategoriegn; een neutraal en een positief oordeel over de relatie 

met het 0.M.. 

Vier items uit de vragenlijst hadden betrekking op de beschikbare tijd 

voor het verlenen van vroeghulp. Twee aspecten waren in deze items te 

onderscheiden; te weten de bereidheid om ook buiten kantooruren voor 

vroeghulp beschikbaar te zijn, en het oordeel over de hoeveelheid tijd 

die het verlenen van vroeghulp vergde. 

Een HOMALS analyse bracht deze twee aspecten ook naar voren. De twee items 

over de werkbelasting van de vroeghulp scoorden laag op de tweede dimen-

sie. Daarbij kwam dat de frequentieverdelingen op deze twee items nogal 

scheef waren; vrijwel alle respondenten vonden dat de vroeghulp (te) 

veel tijd kostte. 

Besloten is de respondenten onder te verdelen in drie groepen naar de 

mate waarin ze vonden dat ook buiten kantooruren hulp geboden zou moeten 

worden. De andere twee items geven veeleer een feitelijke situatie weer, 

en geen mening. 
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4.3 Bereidheid tot hulpverlening buiten kantooruren 

4.4 Werkhouding 

In het onderzoek waren, los van de vroeghulpsituatie, ook vhf items 

opgenomen die betrekking hadden op de wijze waarop de maatschappelijk 

werker zich opstelt tegenover een clignt, hem probeert te motiveren voor 

het aangaan van een hulpverleningsrelatie en het blijven voortzetten van 

deze relatie. De vhf items vertoonden redelijke samenhang op twee dimen-

sies. En ook hier bleek een consistentie in de antwoorden waardoor drie 

categoriegn van respondenten onderscheiden zijn die van elkaar verschil-

len.in  de mate waarin ze contacten met clignten willen blijven voortzet-

ten en een al dan niet afwachtende houding aannemen. Een lage score wijst 

op een afwachtende houding tevenover de clignt; een hoge score wijst er-

op dat men het initiatief tot contact met de clignt niet aan de client 

wil overlaten en dat men zich outreachend opstelt. 

Het onderzoek bevatte ook een aantal items over de mate waarin de maat-

schappelijk Werkers hun clignten zouden blijven motiveren tot het accep-

teren van noodzakelijk geachte hulp. Twee van deze items bleken onder-

ling sterk met elkaar samen te hangen (gamma=.55). De scores op deze 
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twee items ziJn samengevoegd en in drie categorieen ingedeeld. Fen loge 

score wijst op eon geringe bereidheid om clienten tot eon hulpverlenings-

relatie te motiveren en een hoge score wijst op een grote bereidheid. 

4.5 Overige variabelen  

De nieuwe variabelen tilt de voorgaande paragrafen zijn gerelateerd aan 

enkele persoonsvariabelen en aan kenmerken van het arrondissement waarin 

men werkzaam was. Deze variabelen zijn : leeftiJd (vier categorie0n), 

Jaren ervaring net neclasseringswerk (vier categorie0n), ervaring net 

vroeghulp (twee categorie0n) het oordeel over de organisatie van de vroeg-

hulp in het arrondissement (drie categorieen) en het vroeghulpbezoekper-

centage van het arrondissement (drie categorieen). 

Het onderzoek bevatte ook drie items over de doelstellingen van de vroeg- 

hulp; te weten het verlenen van directe hulp, het starten van een meer 

langdurige hulpverleningsrelatie en een bijdrage leveren aan de beslis-

sing omtrent de voorlopige hechtenis. Aan de respondenten zijn due 

doelstellingen voorgelegd met de vraag aan te geven of zij ze belangrijk 

vonden of niet. Het aantal doelstellingen dat men belangrijk vond is als 

variabele in de analyse opgenomen. 



1. belang van de vroeghulp 	' 	.12 	.14 

2. aantal belangrijke doelstel- 
lingen 	 .12 	.19 

3. Relatie tussen politie en re- 
classering 	 .19 	.08 --- 

4. relatie tussen OM en reclas- 
sering 	 .18 	.03 -_- 

5. clienten motiveren tot een 
hulpverleningsrelatie 	 .16 	.12 

6. bereidheid tot hulpverlening 
buiten kantooruren 	 .13 	.13 

7. opstelling als hulpverlener 	.05 	.02 

. 8. organisatie van de vroeghulp 
binnen het arrondissement 	.43 	.08 

9. vroeghulp bezoekpercentage 	.34 	.08 ...-- 
10. leeftijd 	 .08 	.59 -- 
11. ervaring met reclasserings- 

werk 	 .18 	.57 --- 
12. ervaring met vroeghulp 	.43 	.01 

eigenwaarden 	 .2.  
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5. ANALYSE: DE ONDERLINGE RELATIES 

In de tweede analysefase zijn in totaal 12 variabelen opgenomen. 

Allereerst is het HOMALS-model gehanteerd; dat wil zeggen een meervou-

dige kwantificatie zonder resiricties aan het meetniveau van de varia-

belen en diarmee dus aan de onderlinge posities van de categorieUn van 

de variabelen. De analyse is beperkt tot de eerste twee dimensies. 

In tabel 2 staan de eigenwaarden van deze twee dimensies en de discri-

minatiematen van de 12 variabelen op deze dimensies weergegeven. 

Tabel 2.  eigenwaarden en discriminatie-maten, HOMALS.M)  

n) De kwadraten van de factorladingen uit een factoranalyse 

zijn vergelijkbaar met deze discriminatie maten. 



-22- 

iUit de grootte van de discriminatie-maten blijkt dat de variabelen 

3, 4, 8, 9 en 12 aIleen op de eerste dimensie scoren; de variabelen 

10 en 11 scoren elle& op de tweede dimensie; de avenge variabelen 

scoren op beide dimensies. Daaruit nag geconcludeerd worden dat ener-

zijds de variabelen "de relatie met politic' en OM", "de organisatie 

van de vroeghulp", "het vroeghulppercentage" en "de ervaring met de 

vroeghulp" samenhangen en anderzijds de variabelen "leeftiJd" en "er-

varing met het reclasseringswerk". Doze twee groepen van variabelen 

vertonen onderling niet veel samenhang. De avenge variabelen nemen 

een tussenpositie in en hangen - zij het niet zo sterk - semen met 

variabelen uit beide groepen. 

Het kenmerk van het HOMALS-model is de bantering van de categorieen 

als apart gegeven. Het gaat or voorai am to zien hoe de categorieen 

van de variabeien zich onderling verhouden. In figuur 4 zijn de post-

tics van de categorieen weergegeven. De onderbroken lijnen stelien de 

twee dimensies, de twee eigenwaarden voor. On de mate van samenhang 

vaneen variabele met doze dimensies te kunnen bepalen dienen de tate-

gorie-punten op doze dimensies geprojecteerd te worden. Hoe verder doze 

projectie van het nulpunt is verwijderd, des to sterker is de samenhang. 

°Wage 4 geeft eon omschrijving van de variaLelen en de categorieen. 

van deze variabelen: 
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Figuur 4:  Ruimteltfte weergave van de HOMALS-resultaten 
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lilt figuur 4 is zichtbaar welke categorieen van de variabelen samenhan-

gen. Het blijkt dat vooral de nmatschappelijk werkers die bereid zijn 

buiten kantooruren te werken, die zich outreachend opstellen tegenover 

de client, die al enige Jaren ervaring hebben met het reclasseringswerk 

en werkzaam ztjn in arrondissenenten met eon niet al to hoog vroeghulp-

percentage (tussen 30 en 60%): de vroeghulp en daarmee alle drie de 

doelstellingen van de vroeghulp belangrijk vinden (de linker bovenhoek 

van rigour 4). 

Bij de wat oudere maatschappelijk workers speelt niet zozeer het belang 

datzij aan de vroeghulp toekennen eon rol van betekenis; zij worden vooral 

gekenmerkt doordat ze van mening zijn dat de relatie met politie en ON 

goed is en dat de vroeghulp goed georganIseerd is. Dit wordt ondersteund 

door bet felt dat ze werkzaam zljn in arrondissementen met een hoog vroeg-

hulppercentage en ook zelf ervaring hebben met de vroeghulp (de linker 

onderhoek van figuur 4). 

De jongste groep van maatschappelijk workers blijkt de vroeghulp wel 

belangrijk to vinden, dock doordat zij vooral degenen zijn die de rela-

tie met de politie slecht vinden evenals de organisatie van de vroeg-

hulp in hun arrondissement en bovendien nog weinig ervaring met het re-

classeringswerk hebben, nenen zij in het ftguur eon aparte positie in 

(de rechterbovenhoek). Daarbij is het ook van belang to vennelden dat 

zij vooral van mening zijn dat Jo een client niet meet blijven motive

ren tot het accepteren van hulp. 

(en andere groep van maatschappelijk workers vindt de vroeghulp niet 

zo belangrijk. Dit zijn vooral de maatschappelijk werkers die een nogal 

neutrale positie innenen op een aantal variabelen; zif ziJn weinig 

outreachend, weinig bereid tot werken buiten kantooruren, neutraal over 

de relatie met politie en ON alsmede over de organisatie van de vroeg-

hulp in bun arrondissement. Wellicht speelt de ervaring met de vroeg-

hulp hierbij een rel. Ze hebben zelf goon ervaring met de vroeghuip 

en bovendien werken ze in arrondissementen met een laag vroeghulppercen-

tage (de rechteronderhoek van figuur 4). 

Apart vermeld dient ook de oudste groep van maatschappelijk workers to 

warden, vanwege het feit dat ze de vroeghulp niet belangrijk vinden en 

vriJwel uitsluitend belang toekennen aan de vroeghuip als hulp biJ acu-

te problemen en nlet aan de andere twee doelstellingen. 
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Voor een inhoudelijke discussie over de resultaten van het onderzoek 

wordt verwezen naar het onderzoeksrapport. Kort samengevat lijkt ener-

zijds de wijze van organisatie van de vroeghulp en de relatie tussen 

de reclassering en de politie en het Openbaar Ministerie een punt dat 

de aandacht verdient voor de verdere ontwikkeling van de vroeghulp. 

Het belang en de aard van de doelstellingen dat toegekend wordt aan 

de vroeghulp lijkt naast feitelijke ervaringen mede gebaseerd te wor-

den op idealistische motieven.Dit betekent dat ook aan het uitdragen 

van de doelstellingen en aan het zoeken naar de specifieke hulpverle-

ningsmogelijkheden binnen het kader van de vroeghulp gewerkt moet blij-

ven worden. Meer in het algemeen Mkt ook op het niveau van opleiding 

en praktijkbegeleiding 	de wijze van hulpverlening door de reclasse- 

ring een punt van aandacht, gezien de minder outreachende meer afwach-

tende en minder motiverende houding van de jongere maatschappelijk wer-

kers tegenover hun cliUnten. 

In de analyse is niet alleen gebruik gemaakt van HOMALS, maar ook van 

PRINCALS. 

In tegenstelling tot HOMALS kunnen bij PRINCALS a priori wel restric-

ties opgelegd worden aan de onderzoeksdata, in dit geval aan het meetni-

veau van de variabelen. Bij PRINCALS worden de variabelen weergegeven 

als (richtings-)vectoren in. Afhankelijk van het meetniveau van de va-

riabelen moeten de categorie-punten van deze variabele in de ruimteeen 

bepaalde plaats ten opzichte van elkaar innemen. Bij ordinale variabe-

len moeten de projecties van de categorie-punten (welke wederom de 

zwaartepunten van de respondentpunten zijn) op de richtingsvector in 

een monotoon oplopende of aflopende volgorde liggen. Bij numerieke varia-

belen moeten bovendien de afstanden tussen deze projecties gelijk zijn. 

Evenals bij HOMALS wordt berekend hoe groot de stress is die de gevon-

den PRINCALS-oplossing oplegt aan de onderzoeksdata; dat wil zeggen 

hoe goed het model past op de onderzoeksdata. Maten daarvoor zijn de 

grootte van de eigenwaarden van de dimensies; de grootte van de "fit" 

per variabele en de correlatie van de richtingsvector met elk van de 

dimensies. Voor een uitvoerige bespreking van PRINCALS wordt verder 

verwezen naar Albert Gifi (1980). 
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In tabel 3 staan de resultaten van PRINCALS, waarbij alle 12 variabelen 

opgevat zijn als ordipale variabelen. De restrictie van ordinaliteit, 

vaneen rangorde in de categorieen, sluit aan op de wijze van vraagstelling 

in het onderzoek. In het onderzoekrapport ziJn derhalve de resultaten van 

PRINCALS opgenonmn. 

label 3: eigenwaarde en maten van fit in twee dimensies; PRINCALS 

1. belang van de vroeghulp 	 .06 	 .22 

2. aantal belangrijke doelstel-
lingen 	 .10 	 .17 

3. relatie tussen politie en 
reclassering 	 .27 	 .03 

4. relatie tussen ON en reclas-
sering 	 .24 	 .02 

5. clienten notiveren tot een huip-
verleningsreIatie 	 .19 	 .06 

6. bereidheid tot hulpverlening 
buiten kantooruren 	 .09 	 .12 

7. opstelling als hulpverlener 	.02 	 .02 

8. organisatie van de vroeghulp 
binnen het arrondissement 	 .38 	 .01 

9. vroeghulpbezoekpercentage 	 .37 	 .00 

leeftijd 	 .04 	 .64 

11. ervaring met reclasseringswerk 	.03 	 63 

12. ervaring met vroeghulp 	 .46 	. 	.02 

eigenwaarden .19 	 .16 

De eigenwaarden van PRINCALS verschillen nauwelijks van die van HOMALS. 

Met uitzondering van de eerste variabele, "belong van de vroeghulp", 

wijken de maten voor de fit van de PRINCALS-oplossing nauwelijks af van 

de discrindnatie-maten van de HOMALS-oplossing. Het belang van de vroeg-

hulp blijkt bij PRINCALS beter to passen op de tweede dinwnsie en minder 

eveneens op de eerste dimensie. 

PRINCALS vat de variabelen op als vectoren. Uit de richting en de lengte 

van de vectoren ken afgelezen worden welke variabelen met elkaar samen-

hangen en in welke mate. In figuur 5 zijn de variabelen als richtings-

vectoren weergegeven Vier groepen van variabelen blijken to bestaan. 
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De eerste groep omvat de variabelen "belang van de vroeghulp",;"aantal 

belangrijke doelstellingen" "bereidheid tot werken buiten kantooruren" 

en (zij het wat minder sterk) "opstelling als hulpverlener". De tweede 

groep bestaat uit de variabelen "ervaring met de vroeghulp", "organi-

satie van de vroeghulp" en "vroeghulppercentage" (deze laatste vector 

is gespiegeld omdat de codering precies tegenovergesteld is, evenals 

de leeftijdsvector). De variabelen "relatie met politie", "relatie met 

OM" en "motivering tot hulp" vormen de derde groep en de variabelen 

"Ieeftijd" en "ervaring met reclasseringswerk" de vierde. 

In figuur 5 zijn tevens de posities weergegeven van de projecties van de 

categorie-punten op de richtingsvector, dus niet van de categorie-punten 

zelf. Deze bevinden zich ergens op het zogenaamde hypervlak. Net  hyper-

vlak is de lijn loodrecht op de richtingsvector in het projectie-punt. 

Ter illustratie zijn de drie hypervlakken voor de variabele "belang van 

de vroeghulp" in figuur 5 getekend. Ergens op deze drie lijnen bevinden 

zich de respectievelijke categorie-punten. Op analoge wijze kan dit voor 

de overige variabelen gedaan worden. 



Figuur 5:  Ruimtelijke weergave van de PRINCALS-resultaten 
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Wanneer de HOMALS-oplossing vergeleken wordt met de PRINCALS-oplossing 

blijken er enkele belangrijke verschuivingen opgetreden te zijn. De eis 

van ordinaliteit heeft tot gevolg gehad dat de projecties van de cate-

gorie punten op de vector nogal ver verwijderd liggen van de categorie 

punten zelf; en zelfs dat de projecties van twee categorie-punten samen-

vallen. Bij de variabelen "vroeghulppercentage", "ervaring met reclas-

seringswerk" en "leeftijd" zijn de posities van de middencate- 

gorieUn verschoven. Bij de variabele "relatie politie" en "organisatie 

van de vroeghulp" vallen de projecties van twee categoriepunten samen, 

terwip de categoriepunten in de HOMALS-oplossing ver van elkaar ver-

wijderd lagen. Bij de overige variabelen heeft de eis van ordinaliteit 

geringere verschuivingen tot gevolg gehad. 

Met betrekking tot de inhoudelijke resultaten van het onderzoek blijkt 

dat de groepen van maatschappelijk werkers, zoals deze hierboven 

onderscheiden zijn, ook in PRINCALS terugkomen. Infamatie die in PRIN-

CALS verloren gaat, wanneer alleen de vectoren en de projectiepunten 

in ogenschouw genomen worden, is het gegeven dat juist de jongste 

maatschappelijk werkers negatief oordelen over de relatie met de poll-

tie en over de wijze waarop de vroeghulp binnen hun arrondissement is 

georganiseerd. 

Omdat de variabelen "vroeghulppercentage","leeftijd", "ervaring met 

reclasseringswerk" en "ervaring met vroeghulp" niet in een eerdere 

analysefase als ordinale variabele waren geconstrueerd, is nogmaals 

PRINCALS toegepast zonder de eis van ordinaliteit voor deze variabelen. 

De resultaten daarvan wijken nauwelijks af van de PRINCALS waarbij alae 

variabelen ordinaal werden gehanteerd. 
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Zoals in hoofdstuk 4 reeds is aangegeven (figuur 3) bieden de progranne's 

ook de mogelijkheid de positie van de respondenten in de geonetrische 

representatie aan to geven. Daaruit kan afgelezen worden hoe groat de 
spreiding rondon de categoriepunten is. 

Als biJlagen zijn de afbeeldingen opgenomen van de positie van de res-

pondenten op de variabelen "het belong van de vroeghulp", "leeftijd" 

en "ervaring met vroeghulp" zowel voor de HOMALS-oplossing als voor de 

PRINCALS-oplossing. Bij HOMALS Zija tevens de categoriepunten ingetekend; 

en bij PRINCALS de richtingsvectoren, de proJecties van de zwaartepun-

ten daarop en de zwaartepunten zelf. In bijlage. I is zichtbaar dat de 

maatschappelijk workers die de vroeghulp zeer belangrijk vinden zIch 

vooral in het bovenste gedeelte van de ruimte bevinden en wat meer in het 

linker dan in rechter gedeelte. Wanneer dit gelegd wordt naast de af-

beelding van de leeftijd van de maatschappeliJk werkers (bijiage 2) dan 

blijkt dat zich in bet rechterbovengedeelte wat nicer de jongste leef-

tiJdscategorie bevindt en in het linkerbovengedeelde de op een na 
oudste leeftijdscategorie. be oudste groep van maatschappelijk werkers 

bevindt zich vrijwel uitsluitend in het onderste gedeelte van de ruimte, 

waar zich oak de maatschappelijk workers bevonden die de vroeghulp 

niet belangrijk vonden. Uit de afbeelding van de ervaring met de vroeg-

hulp(bijlage 3) blijkt dat de jongste groep van maatschappelijk werkers 

minder ervarin 9 heeft dan de op Oen no oudste groep (beide groepen 

vonden de vroeghulp zeer belangrijk). De oudste groep van maatschappelijk 

workers heeft deels wel deels geen ervaring met de vroeghulp. Ook onder 

degenen met ervaring bevinden zich personen die de vroeghulp niet belang-

rijk vinden. 

fen afbeelding van de respondenten op alle variabelen die in de analyse 

zijn opgenomen, maakt het nageliJk nauwkeurig na te pan voor hoeveel 

respondenten de samenhang opgaat zoals die geconstateerd is vanuit de 

positie van de categorie-punten. 

be PRINCALS-afbeeldingen wijken maar weinig at van de HOMALS-afbeeldingen. 
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6. EVALUATIE VAN HOMALS ALS TECHNIEK 

.1.Inleiding 

HOMALS, PRINCALS en de andere programma's die binnen ditzelfde theoreti-

sche model ontwikkeld zijn, hebben een aantal voordelen boven de tabellai-

re analyses en boven de klassieke metrische mutivariate analyse-technieken. 

Zonder daarop al te diep in te gaan kan gesteld worden dat de HOMALS-

programma's: 

- overzichtelijker zijn voor het opsporen van samenhangen dan tabellai-
re analyse. 

- niet nadelig beTnvloed worden door geringe frequenties van voorkomen 
van bepaalde categorieEn van variabelen. 

- geen eisen stellen aan het meetniveau van de variabele c.q. rekening 
houden met een specificatie van het meetniveau; 

- variabelen van verschillend meetniveau in een analyse kunnen opnemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met dit verschil in meetniveau; 

- geen eisen stellen aan het model volgens welke de variabelen een 
bijdrage leveren aan een te voorspellen variabele v 

- het meetniveau van de variabele als het ware toetsen, omdat het pro-
gramme de optimale (schaal)waarden van de categorieEn berekend. Uit 
deze waarden kan afgelezen worden of er inderdaad sprake is van ordi-
naliteit of metriciteit. Bovendien zijn deze optimale waarden basis 
voor verdere analyse (vgl. factorscores bij factoranalyse); 

- elke categorie van een variabele als een apart kenmerk hanteren en 
niet de variabele als zodanig. In principe kan dit bij klassieke 
technieken ook, door gebruik te maken van zgn. dummy variabelen. Be 
uitbreiding van het aantal analyse-variabelen die daardoor verkregen 
wordt, maakt de interpretatie van de resultaten er meestal niet eenvou-
diger op. 

(en vergelijking met factoranalyse 

In welke relatie staan de resultaten die met een analyse volgens het 

HOMALS-model verkregen worden tot de resultaten van een klassieke tech-

niek. 

Over de gegevens van het reclasseringsonderzoek zijn HOMALS en PRINCALS 

toegepast pie de hoofdstukken 4 en 5). Onderzocht is de onderlinge 

samenhang tussen een aantal variabelen zonder dat daarbij een afhanke-

lijksrelatie is geTntroduceerd, dat wil zeggen zonder dat er een onder-

scheid gemaakt is tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Als 

"klassieke tegenhanger hiervoor geldt met name de principale componen-

ten-analyse (factor-analyse). Over dezelfde 12 variabelen die met HOMALS 

en PR1NCALS waren geanalyseerd is dan oak een principale componenten-

analyse (PCA) toegepast: 

Uit deze PCA resulteerden (bij bantering van het criterium dat de eigen-

waarde groter of gelijk moest zijn aan een) vier factoren. Deze vier fac-

toren verklaarden gezamenlijk 55% van de totale variantie. door elk van 

deze vier factoren was dit achtereenvolgens 18%, 15%, 12% en 10%. Be eerste 

twee percentages zijn vrijwel gelijk aan de eigenwaarden uit HOMALS en 
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PR1NCAL5 voor de eerste twee dimensies. label 4 geeft de opbouw van de 

vier factoren na varimax-rotatie. Onderstreept ztjn factorladingen van 

.30 of meer. 

Tabel 4: factorladtng en verklaarde varantie, princtpale componenten-
analyse. 

' 	1 	II 	III 	---rv 
1. belang van de vroeghulp 	-.13 	-.05 	.20 	.45 

2. aantal belangrtjke doelstel- 	_.15 	.02 	.19 	.39 lingen 

3. relatie tussen politie en re- 
classering 	 .02 	.34 	.24 	-.16 

4. relatie tussen OM en reclas- 
sering 	 .12 	..09 	.84 	.09 

5. cliEnten motiveren tot eon 
hulpverleningsrelatie 	 .21 	.26 	.22 	.09 

6. bereidheid'tot hulpverlening 
bui ten kantooruren 	 -.06 	.06 	-.11 	.46 

7. opstelling als hulpverlener 	.06 	.01 	-.02 	.23 

8. organisatie van de vroeghulp 	.07 	.52 	-.01 	.05 

9. vroeghulpbezoekpercentage x) 	.02 	-.67 	-.03 	.11 

10. leeftijd 	 -.64 . 	-..06 	-.07 	.14 

11. ervaring met reclasserings-
werk xl 	 .98 	.02 	.04 	.02 

12. ervaring met vroeghulp 	 .02 	.58 	.04 	32 

% verklaarde variantie .18 	.15 	.12 	.10 

x) de codering van deze variabelen was tegengesteld aan de overlge 
variabelen; daardoor zijn oak de factorladingen tegengesteld van teken. 

De eerste factor wordt gevormd door de variabelen leeftijd en ervartng 

met het reclasseringswerk. Op de tweede factor scoren de relatie met de po-

litie, de ervaring met de vroeghulp,de organlsatie van de vroeghulp 

en het vroeghulpbezoekpercentage hoog. Er derde factor bestaat vrijwel 

uitsluitend uit de varlabele over de relatie met het OM en de vierde 

factor wordt gevormd door de variabelen over het belang van de vroeghulp, 

het aantal belangrijke doelstellingen, de bereidheid tot hulpverlening en - 

zij het wat minder - nogmaals de ervaring met de vroeghulp. 

De variabele met betrekking tot het motiveren van de client scoort matig 

en gelijkelijk op de eerste drie factoren, de vartabele met betrekking 

tot de opstelling tegenover de client matig op de vierde factor. 
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Wanneer de resultaten van de PCA vergeleken worden met PRINCALS (figuur 5) 

is een tamelijk grote overeenkomst zichtbaar. Afwijkingen doen zich 

voor ten aanzien van de variabelen over de relatie tussen politie en re-

classering en over de relatie tussen OM en reclassering. Zowel in de 

PRINCALS-oplossing als in de PCA vormen de variabelen leeftijd en ervaring 

met reclasseringswerk aan de ene kant, en de variabelen belang van de 

vroeghulp, aantal belangrijke doelstellingen, bereidheid tot hulpverlening 

en opstelling als hulpverlener anderzijds, twee aparte groepen; ze scoren 

maar op een factor (PCA) of wijzen in een geheel andere richting dan de 

andere variabelen (PRINCALS).(00 lengte van de richtingsvector in PRINCALS 

is evenals de hoogte van de factorlading in PCA een maat voor de sterkte 

van samenhang).De overige variabelen scoren wat minder eenduidig op een 

factor (PCA) of wijzen wat meer in dezelfde richting (PRINCALS). Daarbij 

komt dat vooral bij de variabelen over de relatie met het OM en over de 

ervaring met vroeghulp de berekende communaliteit hoger is dan de geschatte 

communaliteit; dat wil zeggen dat de PCA-oplossing meer variantie in 

deze variabelen verklaart dan verwacht mag worden op grond van de multiple 

correlatie-coefficienten. Het is mogelijk dat dit mede de afwijkingen tussen 

PCA en PRINCALS tot gevolg heeft gehad. 

In grote lijn leveren PRINCALS en PCA dezelfde structuur op. Het grote 

voordeel van PRINCALS (en HOMALS) is echter dat niet alleen de samenhang 

tussen variabelen zichtbaar wordt, maar juist ook tussen categorieen 

vanvariabelen.De posities van de categorie-punten in PRINCALS of HOMALS 

geven aan hoe de samenhang tussen de variabelen er precies uit ziet: dat 

deze beslist niet altijd lineair behoeft te zijn. Uit HOMALS blijkt bij-

voorbeeld dat de categorie-punten van bepaalde variabelen niet op een 
rechte lijn liggen (relatie politie en reclassering; organisatie van de 

vroeghulp) en dat dit sterk samenhangt met de positie van de categorie-pun-

ten van andere variabelen. 

Het felt dat in HOMALS of PRINCALS nagegaan kan worden welke combinaties 

optreden tussen categorieen van variabelen in plaats van alleen te kijken 

naar samenhangen tussen variabelen maakt het mogelijk nauwgezet een typolo-

gie van respondenten te maken op grond van specifieke kenmerken. In het 

onderhavige geval gold dit bijvoorbeeld voor de jongste groep en de oudste 

groep van maatschappelijk werkers. De PCA geeft als resultaat een tamelijk 

zelfstandige factor van de variabele leeftijd en ervaring met het reclas-

seringswerk. PRINCALS en vooral HOMALS laten zien dat er toch bepaalde 
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samenhangen bestaan met de variabelen over de relatie met de politie, de 

organisatie van de vroeghulp, de motivering van de client en het belang 

van de vroeghulp. Met behulp van kruistabel-analyse zou dit evenzeer 

gebleken zijn, dock minder inzichtelijk vanwege de noodzaak van meerdi-

mensionele kruistabellen. 

Ook wanneer in PCA het aantal te trekken factoren beperkt wordt tot twee, 

is het resultaat nauwelijks verschillend van de eerdere PCA of PR1NCAL5- 

resultaten; eon eerste groep van variabelen bestaat uit het belang van 

de vroeghulp, de bereidheid tot tijdsbesteding, het aantal belangriike 

doelstellingen en (wat zwakkere samenhang) de opstelling als hulpverlener. 

De tweede groep variabelen is leeftijd en ervaring net het reclasserings-

werk. De derde groep omvat de Overige variabelen, mar ook daarin kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen aan de one kant de relatie met 

politie, de relatie met OM en de motivering van de client en aan de an-

dere kant de organisatie van de vroeghulp, het vroeghulpbezoekpercentage 

en de ervaring met vroeghulp; zie Label 5. 

label 5: factorlading en verklaarde variantie; 2 factoren. 

I 	 II 

1. belang van de vroeghuip 	 -.09 

2. aantal belangrijke doelstelling- -.07 	 [1:1  
en 

3. bereidheid tot hulpvertening 
buiten kantooruren 	 -.07 

4. relatie tussen politie en 
reclassering 

5. relatie tussen OM en reclasse-
ring 

6. cliOnten motiveren tot eon 
hulpverleningsrelatie 

7. opstelling als hulpverlener 	-.03 

8. organisatie van de vroeghulp 

9. vroeghulppercentage x)  

10. ervaring met vroeghulp 

11. leeftijd 

12. ervaring met reclasserings-
werk x) 

74Wi1aarde varlantie 
x) de codering van doze variabelen was tegengesteld aan de overige 

variabelen; daardoor ziJn ook de factorladingen tegengesteld van token. 

1.26  

.27 

.38  

TO 

-.23 

.20 

.18 

.07 

.33 

.33 

.32 

.35 

.39 

.55 

1-.66 

.69 

511 

-.40 



Op grond van het beeld dat in tabel 5 naar voren komt zou verondersteld 

kunnen worden dat de wat aparte positie van de variabele over de relatie 

tussen OM en reclassering zoals deze in de PCA in tabel 4 naar voren 

komt, eveneens bij HOMALS en PRINCALS naar voren zal komen wanneer niet 

een afbeelding in de eerste twee dimensies gegeven wordt, doch bijvoor-

beeld in de tweede en derde dimensie. De mening over de relatie met de 

politie blijkt dan wellicht (zoals in tabel 4) meer samen te hangen met 

het oordeel over de organisatie en de ervaring met c.q. de kans op(de 

hoogte van het vroeghulppercentage)het doen van vroeghulp. Terwijl de 

mening over de relatie met het OM meer samenhang vertoont, niet alleen 

met de mening over de relatie met de politie, maar ook met het belang 

dat men aan de vroeghulp toekent. In het onderhavige onderzoek is deze 

analyse vooralsnog niet uitgevoerd. 

De HOMALS-programoe's bieden ook een ruimtelijke representatie van de 

resultaten van de analyse, zowel van de categoriegn van de variabelen 

als van de respondenten. Op zich is een ruimtelijke representatie niets 

nieuws. Ook de klassieke multivariate analyse-programma's kennen ruimte-

lijke afbeeldingen, doch deze zijn minder omvattend. Factoranalyse 

geeft alleen een afbeelding van de bijdrage van de variabelen aan de 

onderliggende factoren; een discriminantanalyse geeft alleen de posities 

van de categoriegn van de afhankelijke variabele en van de respondenten 

in de categoriegn van deze variabele. De grafische afbeelding van een 

regressie-analyse is een rechte lijn en de afwijkingen van de respon-

tentposities van deze rechte lijn. 

Ook niet-metrische en niet-lineaire programma's zoals bijvoorbeeld 

MINISSA, MDPREF, INDSCAL kennen ruimtelijke afbeeldingen. Ook deze zijn 

veelal minder omvattend dan bij de HOMALS-programma's. Een afbeelding 

van de respondenten is meestal niet mogelijk, terwij1 ten aanzien van 

de variabelen volstaan moet worden enkele variabelen of met dichotoom 

gemeakte variabelen. 

6.3 Slotopmerkingen 
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Samenvattend hebben de HOMALS-programma's niet alleen voordelen boven de 

klassieke multivariate analyse-programma's (zowel inhoudelijk ten aanzien 

van de eisen aan de variabelen en de wijze van berekening van samenhang 

als grafisch ten aanzien van de weergave van de resultaten), maar ook 



boven de reeds elders ontwikkelde en algemeen gangbare niet-klassieke 

programma's De auteurs van Albert Gill tonen in bun rapport aan dat 

HOMALS als het ware een overkoepeling is van al due niet-klassieke 

programma's, en alle mogelijkheden van deze programma's in zich bergt. 

Daarbij heeft HOMALS nog een aantal voordelen. Er kunnen onder andere 

meer variabelen in de analyse worden opgenomen en ;neer respondenten. 

Bovendien is het niet nodig te werken met dichotome variabelen; elke 

categorie van een variabele is als het ware een dichotome variabele. 

Dit gaat volgens Albert Gift niet ten koste van de computer-rekentijd; 

den is speller. 

En wat toch ook belangrijk is: het inzicht in de resultaten dat verkre-

gen wordt met een ruimtelijke afbeelding. 
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BIJOU 1. ruimtelijke weergave belong van vroeghulp 

belong vroeghulp: 1 = niet belangrijk 

2 = redelljk belangrijk 

3 = zeer belangrijk 
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81JIAGE 2. ruimtelijke weergave leeftijd 

leeftijd: 1 - 47 jaar en ouder 

2 = 37 tot en met 46 jaar 

3 = 32 tot en met 36 jaar 

4 = 31 jaar en jonger 

2 	3, 	31 

4 • 	 4 
4 	4 4 

4 
4 	• 	4 

• 4 	2 	4 4 4 	 4 
3 	 4 

4 	• 4 44 4 	 4 	4 
2 	 43 	• 	1 

a 44 	 • 4 4 4 
4 4. 	 3 	• 	*3 
4 	4 	2 	• 	 4 	4 	44 

42 	• 	3 3 4 	43 	4 
• 4 4 

2 	I 	 3 a 	4 	4 
• 2 	3 4 	• 	• 	 4 

3 	3 	
3 	 • 2 	 3 

2 3 	2 

2 

3 332  

3 24 
3 

4 

42 

4 



-39- 

BIJLAGE 3. ruimtelijke weergave ervaring vroe9hulp 

ervaring met vroeghulp: 1 = geen ervaring 

2 = wel ervaring 

2 	2 	1 
• 2 	2 	22 1 	 1 

2 	 1 
2 	1 1 22 1 	 2 

	

2 2 	 2 2 	• 	I 	1 2   
21 	 1 1 	1 	1 

2 	2. 	 2 	1 	.1 
2 	2 	1 	• 	 1 	1 

21 	• 	1 	1 	1 
• 2 1 

2 	2 	 I 1 
2 	 • 	2 	1 2 	2 

I  2 	2 	 2 1 

	

2 	 2 1 	1 
2 12 

2 	 1 	 1 
1 	 1 	12 	 I 1   

1 	2. 	12 	 1 	
I  2 

2 	 1 
• 21 I  

	

1 	 2 	 1 

2 	2 

a 	 1 
21 	 2 

2 	2 1 
2 

2 
2 2 

2 
21 

2 

II 
II 
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HUME 4. de variahelen in de Analyse 

1 . helang vroeghulp(belVRH); (-1 onheiangrijk 

(0) redelijk belangrijk 

(+) zeer onbelangrijk 

2. aantal belangriJke doelstellingen(aant1): (I) een 

(2) twee 

(3) drie 

3. relatie politie reclassering(polrcl): (-) slecht 

(0) neutraal 

(+) goed 

4. relatie 0.M. reclassering(Okircl): (0) neutraal 

(+) goed 

S. motivatle tot hulpverleningsrelatie(mot): (-) niet 

(0) neutraal 

(+) we] 

6. bereidheid tiJd bolten kantooruren(tiJd): (-) gering 

(0) matig 

(+) sterk 

7. mate van outreaching(outr): (-) niet 

(0) matig 

(+) sterk 

8. organisatie van de vroeghulp(org): (-) slecht 

(0) neutraal 

goed 

• 9. vroeghulpbezoekpercentage(teamind): (-) laag 

(0) midden 

(+) hoog 

10. leeftiJd(Iftd): 31 jaar en longer 

32 tot en met 36 Jaar 

' 	37 tot en met 46 jaar 

47 Jaar en ouder 

11. ervaring net reclasseringswerk(ervrci): 2 jaar of minder 

3 A 6 jaar 

7 A 10 jaar 

11 jaar of langer 

12. ervaring met vroeghulp(ervVRH): (-) niet 

(+) wet 
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