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1. HET ONDERZOEK

1. INLEIDING

1. 1. Opdracht en afspraken

In november 1975 bereikte de Minister van Justitie een tweetal brieven

van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen (VvRI) waarin om

sociaal—wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de reclassering werd

gevraagd. Het eerste verzoek betrof een onderzoek naar het tijdsbeste—

dingspatroon van de reclasseringsmedewerkers en was met name voorbereid

door de Technisch—Wetenschappelijke Onderzoekgroep (TWO), die zich on

der meer bezighoudt met het doen verrichten en begeleiden van onderzoek

ten behoeve van de case—loadbepaling. Het tweede verzoek betrof een on

derzoek naar de inhoudelijke aspecten van de hulpverlening en de steun—

punten daarin en was met name voorbereid door de sectie Werkontwikke—

ling en Onderzoek (WO&O) van de ARV. Deze verzoeken van de VvRI kwamen

voort uit een gevoel van onbehagen over het feit dat de verdeling van

werkers nog steeds steunt op de gegevens uit het inmiddels 10 jaar oude

zgn. OOR—rapport

Op 20 april 1976 antwoordde de Minister dat hij bereid was het WODC met

deze onderzoeken te belasten, op voorwaarde dat beide onderzoeken gen—

tegreerd zouden worden tot én onderzoekplan, dat dan in fasen zou kun

nen worden uitgevoerd.

In contacten tussen de VvRI en het WODC was inmiddels gebleken dat een

dergelijke integratie zinvol en mogelijk kon worden geacht.

De belangrijkste reden hiervoor was dat beide vragen complementair

zijn: een inzicht in de tijdsbesteding krijgt meer waarde wanneer men

ook weet “wat” er dan gebeurt en inzicht in huipverleningsprocessen

wint aan waarde indien men ook iets weet over het “hoeveel”.

Voorts werd duidelijk dat het onderzoek, gezien de belasting voor zowel

de onderzoekers als voor het veld, in fasen uitgevoerd zou moeten wor

den.

opdracht werd 1tenslot-te als volgt geformuleerd: nagaan hoe de re—

(1 classeringsmedewerkers hun tijd verdelen, wat de inhoud van het werk is

€) Organisatie—Onderzoek Reclassering. Verslag van een onderzoek naar
de tijdsbesteding van reclasseringsambtenaren, Nationaal Bureau voor
Reclassering, ‘s—Gravenhage, 1968.
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en welke steunpunten daarbij (nodig) zijn.

Het doel van het onderzoek was het leveren van een bijdrage aan de op—

timalisering van het werk, alsmede aan de case—loadbepaling.j

De VvRI is opdrachtgever van het onderzoek, de uitvoering berust bij

het WODC, sectie reclassering.

Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en onderzoekers leek van

vitaal belang voor het welslagen van deze onderneming. Daartoe werden

twee instanties gecreerd. De TWO werd uitgebreid met enige leden van

de sectie WO&O en fungeert thans als begeleidingscommissie. Deze corn—

missie staat onder voorzitterschap van de adjunct—directeur

van de ARV, mr. N.C. van Zeist. Naast de reclasseringsinstellingen is

ook de Directie TBR/R in de commissie vertegenwoordigd.

Vervolgens benoemde de begeleidingscommissie uit haar midden een klei

ner aantal personen die tesamen met de onderzoekers de werkgrôep vor

men. De werkgroep heeft tot taak het onderzoek voor te bereiden, uit te

voeren, de rapportage te bespreken en regelmatig verslag uit te brengen

aan de begeleidingscommissie. Aan de werkzaamheden van de werkgroep

hebben, naast de onderzoekers, gedurende langere of kortere tijd deel

genomen: drs. J.W. Beljaars (ARV), drs. P.F. van Rens (ARV), A.J. van

de Loo (ARV), L.A. Osseweyer (ARV), drs. A.J. Mans (LdH), drs. J.

Liefhebber (FZA), mw. drs. P.A.M. Eijkelhof—van der Lans (Stafbureau

Wetenschappelijke Adviezen van de Directie TBR/R) en P.J. Linckens

(WODC).

In onderling overleg werd besloten dat —gezien de complexiteit van het

onderzoek— begonnen zou worden met een vooronderzoek. Voorts werd af

gesproken dat de eerste fase van het hoofdonderzoek de tij dsbesteding

zou betreffen. Dit laatste was een uitdrukkelijke wens van de opdracht

gever, die reeds lang behoefte had aan deze gegevens.

Mede gezien deze behoefte werd overeengekomen steeds na het afsluiten

van een van de onderzoekfasen een deelrapport te publiceren. Dit neemt

niet weg dat de gegevens uit de diverse fasen elkaar zullen aanvullen,

zodat pas bij de eindrapportage het totaal kan worden overzien.

Wellicht ten overvloede wordt nog vermeld dat de nodige garanties wer

den gegeven met betrekking tot de anonimiteit van de onderzochten, zo—

) zie voor de leden van deze commissie: bijlage 1.
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wel in het vooronderzoek als in het hoofdonderzoek. Voorts werden af

spraken gemaakt over he bewaren en de vernietiging van het materiaal.
In

het resterende deel van dit hoofdstuk zal;een korte beschrijving
Lç

van het vooronderzoek worden gegeven, benevens een overzicht van de

verschillende fasen van het hoofdonderzoek

De overige hoofdstukken van dit rapport zijn gewijd aan de resultaten

van de eerste fase, nl de tljdsbestedlng)

1.2. Het vooronderzoek

Zoals boven vermeld, werd voorafgaand aan het hoofdonderzoek een v66r—

onderzoek verricht. Deze gedachte werd overgenomen van de TWO, die

reeds eerder een aantal ideen in die richting ontwikkeld had.

Het doel van het vooronderzoek was tweeledig. Ten eerste diende te wor

den nagegaan op welke wijze de gegevens over de tijdsbesteding het bes

te verzameld konden worden. Ten tweede was het van groot belang het

huipverleningswerk in al zijn variaties en problemen te verkennen; dit

was tevens een geschikte nanier voor de onderzoekers (beter) vertrouwd

te raken met het reclasseringswerk.

Het vooronderzoek werd in het najaar van 1976 in 7 teams —geselecteerd

op basis van vrijwilligheid— gehouden. In elk van de teams was ge

durende vier weken een onderzoeker aanwezig. Tijdens deze vier weken

werd door de teamleden tijd geschreven met behulp van speciaal daartoe

ontworpen formulieren (zie hoofdstuk 2). Tevens hebben de onderzoekers

in die periode observaties verricht en interviews gehouden. De observa

ties betroffen de dagelijkse gang van zaken in de teams, diverse verga

deringen en besprekingen, en verschillende activiteiten van de mede

werkers, zoals contacten met clinten, bijwonen rechtszitting, contac

ten met derden e.d.

Tijdens de —ongestructureerde— interviews werd met de medewerkers ge

sproken over hun werk, hun mening daarover, eventuele problemen etc.

Voorts werden clintenstudies verricht: uit het dossier van elke re—

classeringsmaatschappelijk werker (rmw) werd een steekproef van 1 op 6

€) Over deze onderwerpen verscheen reeds een interimrapport dat binnen
de reclassering werd verspreid.

xx) Dit waren 4 teams van de Algemene Reclasserings Vereniging, één van
het Leger des Heils, en 2 CAD—teams.
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getrokken. Over deze clinten werden —anoniem— een aantal basisgege—

vens genoteerd en werd de rmw gevraagd zijn indruk van een aantal ei

genschappen van de clint te geven. Uit deze steekproeven werden ten

slotte nog enkele gevallen geselecteerd die zoveel mogelijk, met be

hulp van het dossier en gesprekken met de betreffende rmw, “in de

diepte” werden bestudeerd.

Na afloop van de onderzoeksperiode maakte elke onderzoeker een verslag

van zijn bevindingen en besprak dit verslag vervolgens met “zijn” team.

Van de zeven teamverslagen die aldus ontstonden, werd een samenvatting

gemaakt, welke met vertegenwoordigers van de deelnemende teams werd

besproken.

Dit verslag betrof vooral de inhoud van het werk en is later (mede) de

basis geweest voor het opzetten van het hoofdonderzoek, met name van de

latere fasen.

De gehanteerde tijdschrijfmethode werd eveneens met de teams besproken.

Omdat de gebruikte methode voor het hoofdonderzoek niet geheel geschikt

leek, is in een later stadium in dezelfde teams nog een alternatieve

methode getest (zie hiervoor hoofdstuk 2).

De zeven teams kregen tenslotte nog de beschikking over hun “eigen”

cijfers.

1.3. Het hoofdonderzoek

Conform de opdracht van de VvRI worden in het hoofdonderzoek de tijds—

besteding en de inhoud van het werk onderzocht.

De tijdsbesteding is het hoofdonderwerp van de eerste fase. Teneinde

deze puur kwantitatieve meting wat meer inhoud te geven, werd van een

aantal belangrijke activiteiten tevens de relevantie, de satisfactie en

de mentale belasting onderzocht. Daarbij kan nog worden aangetekend dat

onderzoek van de mentale belasting door een aantal teams uit het voor

onderzoek met nadruk gevraagd was.

Omdat het nagaan van de steunpunten uitdrukkelijk in de opdracht van de

VvRI genoemd is en omdat tijdens het vooronderzoek bleek dat er een

zeer grote variatie bestaat in de wijze waarop deze steun plaatsvindt,

werden nog een aantal additionele vragen gesteld over de begeleiding in
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het werk.

Teneinde een eerste indruk te verkrijgen van de samenstelling van het

clintenbestand, werd tenslotte nog een globale inventarisatie van de

clinten (uiteraard anoniem) gemaakt.

Volgens het oorspronkelijke plan wordt in de tweede en de derde fase

van het onderzoek de inhoud van het werk nader onderzocht. In de tweede

fase, waarvan de materiaalverzameling inmiddels is afgesloten, wordt de

aandacht gericht op de houding en meningen van de reclasseringsmedewer

kers.

Het is de bedoeling dat in de derde fase de clinten en de individuele

hulpverlening centraal zullen staan. Op welke wijze dit gerealiseerd

kan worden, is —bij het schrijven van dit rapport— nog in studie.

Hoewel bij de VvRI ook enkele kleine instellingen zijn aangesloten, is

het onderzoek beperkt tot de drie grote partners, t.w. de Algemene

Reclasserings Vereniging (ARV), de afdeling reclassering van het Leger

des Heils (LdH) en de Consulatiebureaus voor Alcohol en Drugs (de

CAD’s, lidinstellingen van de FZA). -

Een klein probleem deed zich voor met betrekking tot de CAD’s. Deze

bureaus hebben naast hun justitieclinten ook vele clinten die niet

met justitie in contact zijn; t.a.v. deze cliënten fungeren zij dus

niet als reclassering. Omdat de CAD’s in hun werk weinig of geen onder

scheid maken tussen beide soorten clinten en het daarom niet zinvol

en bovendien onmogelijk was het “justitiewerk” te onderscheiden van het

“niet—justitiewerk”, werd besloten de CAD’s volledig in het onderzoek

te laten participeren. Wel dient te worden aangetekend dat de CAD’s een

meer specifieke taak hebben en uit. dien hoofde verschillen van de beide

andere instellingen

Voor alle instellingen geldt dat niet in het onderzoek zijn opgenomen

de administratieve krachten van de teams en allen die werkzaam zijn bij

de regionale en landelijke bureaus

De populatie waarop dit onderzoek betrekking heeft, betreft derhalve

) Deze mening van de FZA werd bevestigd in het vooronderzoek

t
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de aan de teams verbonden stagiaires, maatschappelijk werkers, leiding—

gevenden en specialisten. In dit onderzoek zullen zij tesamen de re

classeringsmedewerkers genoemd worden, dit ter onderscheiding van de

reclasseringsmaatschappelijk werkers (meestal afgekort aangegeven als

rmw’ s).

Teneinde redelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen, was het —bij

een betrekkelijk kleine populatie— nodig een relatief grote steekproef

te trekken. Ongeveer een kwart van de reclasseringsmedewerkers is in

het onderzoek betrokken.

Gezien de grote variaties tussen de teams werd “gestratificeerd propor—

tioneel” getrokken. Deze procedure is als volgt uitgevoerd: eerst werd

de populatie van de VvRI in zeven groepen verdeeld, t.w.:

— Leger des Heils grote randstadsteden en overige plaatsen (3));

— CAD’s grote randstadsteden (3);

— CAD’s overige plaatsen (8);

— ARV — sociaal—psychiatrisch werk (SPW) grote randstadsteden en overi

ge plaatsen (2);

— ARV — “gemengde” teams (met één of enkele SPW—werkers) grote rand—

stadsteden en overige plaatsen (3);

— ARV — “gewone” teams (zonder SPW) grote randstadsteden (4);

— ARV — “gewone” teams overige plaatsen (5).

Vervolgens werd per groep een lijst van teams gemaakt, geordend naar

grootte van de teams. Daarna werd per groep elk vierde team gekozen,

beginnend met een toevalsnummer. (Een uitzondering vormden de CAD’s —

grote randstadsteden. Gezien de enorme variaties in grootte en Organi

satie werden voor deze groep vier —zoveel mogelijk op elkaar lijkende—

poules gevormd, waarna het toeval de deelnemers aanwees.) Op deze wijze

werd een goede representativiteit van het aantal werkers verkregen,

terwijl tevens een spreiding over grote en kleine teams werd verzekerd.

x) Als grote randstadsteden zijn gedefinieerd: Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Haarlem en Utrecht.

x) .Jussen haakjes het aantal teams dat tenslotte in de steekproef
viel.
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1.3.4. De introductie in het veld

Grote zorg werd besteed aan de introductie van het onderzoek. Alle re—

classeringsteams waren reeds geruime tijd op de hoogte van de onder—

zoekpiannen, ook tijdens het vooronderzoek. De instellingen introdu—

ceerden zelf de plannen voor het hoofdonderzoek en nadat men zich

daarmee akkoord verklaard had, werd bekend gemaakt welke teams in de

steekproef vielen. Voor zover nodig werd met deze teams nog nader

contact gezocht. Over het algemeen hebben alle teams zeer loyaal aan

het onderzoek meegewerkt en is de samenwerking erg goed geweest.

Tenslotte kan worden vermeld dat de teams hun eigen tijdsbestedings—

cijfers hebben ontvangen.

:
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2. HET ONDERZOEK NAAR DE TIJDSBESTEDING

2.1. Methode van onderzoek

Onderzoek van de tijdsbesteding is —zo is wel gebleken— een tamelijk

moeilijke aangelegenheid. Enerzijds dienen de onderzoekers goed op de

hoogte te zijn van alle mogelijke activiteiten die verricht kunnen wor

den, anderzijds moet het systeem voor de “invullers” duidelijk, over

zichtelijk en hanteerbaar zijn.

Er is dan ook uitgebreid gexperimenteerd v66rdat een definitieve vorm

gekozen werd.

In het vooronderzoek is gepoogd de tijdsbesteding van de reclasserings

medewerkers te achterhalen door middel van tijdschrijven op speciaal

daarvoor ontworpen formulieren. De aanzet voor deze formulieren was

reeds gemaakt door de TWO. De werkgroep heeft ze verder uitgewerkt. Op

deze formulieren werd een onderscheid gemaakt tussen “eigen clint ge

richte activiteiten”, “niet—eigen clint gerichte activiteiten” en

“overige activiteiten”. Elk van deze categorien was weer verder onder

verdeeld naar diverse activiteiten. Bovendien was ruimte opengelaten om

additionele informatie (5v. plaats van het contact) te vermelden. En

tenslotte diende men ook nog aan te geven met welke clignt (via een ei

gen ontworpen nunimering) het contact had plaatsgevonden en in welke

fase van de hulpverlening de clint zich bevond. De formulieren gingen

vergezeld van een uitgebreide toelichting. Bovendien was —zoals ver

meld— in de tijdschrijfperiode een onderzoeker aanwezig om eventuele

problemen op te lossen.

Bij de evaluatie van deze tijdschrijfperiode is in eerste instantie ge

let op de ervaringen met deze wijze van onderzoeken. In deze evaluatie

hebben de teams zelf. een belangrijk aandeel gehad. Over het algemeen

was men van mening dat het tijdschrijven goed was verlopen en dat de

resultaten zeker betrouwbaar geacht konden worden.

De formulieren bleken evenwel nogal complex en moeilijk hanteerbaar.

Voorts gaf het onderscheid tussen “eigen clint” en “niet—eigen c1int”

in de praktijk nogal eens problemen. Een en ander was tijdens het voor

onderzoek nog wel op te vangen door de aanwezigheid van de onderzoeker,

maar de methode leek voor het hoofdonderzoek bepaald niet realiseer—

baar, daar dit de beschikbare mankracht ver te boven zou gaan. Daarom
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werd, na overleg met de begeleidingscommissie, besloten een alternatie

ve methode te toetsen. Deze methode bestaat daaruit dat men een zeer

gedetailleerde lijst van werkzaamheden maakt en daarna de teamleden

zelf —met behulp en assistentie van de onderzoekers en collega’s—

laat aangeven hoe zij hun tijd verdelen over deze werkzaamheden.

Voor het toetsen van deze alternatieve methode werd wederom een beroep

gedaan op de zeven teams uit het vooronderzoek. Het was belangrijk

hiervoor dezelfde teams te vragen, omdat op deze wijze de beide metho

den het best met elkaar vergeleken konden worden (zowel wat betreft de

ervaringen, als wat betreft de cijfers) en omdat het totale onderzoeks—

veld anders te veel “uitgeput” zou raken.

Door de werkgroep werd —hierin gesteund door de ervaringen in het

vooronderzoek— een gedetailleerde lijst van werkzaamheden gemaakt. In

de maanden mei en juni 1977 werden de zeven teams bezocht. Voorts werd

van de gelegenheid gebruik gemaakt na te gaan of ook andere aspecten

(relevantie, satisfactie, mentale belasting) met deze lijst onderzocht

konden worden.

In alle teams is de methode als zodanig aan de orde gesteld, zijn ver—

gelijkingen gemaakt met het vooronderzoek en zijn voorstellen en moge

lijkheden voor het hoofdonderzoek besproken.

De ervaringen leerden dat de nieuwe lijst van werkzaamheden een beter

en meer gedifferentieerd instrument was om zicht op het werk en de

tijdsbesteding te verkrijgen. Wel werd evenwel duidelijk dat het nood

zakelijk was gedurende een bepaalde periode de tijdsbesteding chronolo—

gisch te noteren.

Het lag voor de hand voor het hoofdonderzoek een zodanige methode te

kiezen dat de voordelen van beide beproefde methoden zoveel mogelijk

gecombineerd werden. Daartoe werden twee formulieren ontworpen, t.w.

een uitgebreide lijst van werkzaamheden, waarin uiteindelijk de totale

tijdsbesteding vermeld werd en een agenda waarin elke medewerker zijn

tijdsbesteding dagelijks chronologisch —in eigen bewoordingen— kon

vermelden. Bovendien werd op een aparte strook in deze agenda ruimte

gereserveerd voor het noteren van de volgende gegevens: de tijdsduur

van elk clintencontact, het aantal clinten waarmee op die dag con

tact was geweest en de totale tijd besteed aan externe rapportage. De



— 10 —

.1 -

gegevens op deze zgn. agendastroken werden tesamen met de lijst van

werkzaamheden na afloop bij de onderzoekers ingeleverd, terwijl het

overige gedeelte van de agenda in het bezit van de medewerkers bleef.

Voorbeelden van deze beide “instrumenten” vindt men in bijlage VIII.

In deze bijlage treft men eveneens voorbeelden aan van de gebruikte

formulieren voor het reeds eerder vermelde onderzoek naar de relevan—

tie, de satisfactie en de mentale belasting en de zgn. “clintformulie

ren”, waarop een aantal gegevens over de clint vermeld werd.

Na ampel overleg werd besloten het chronologisch tijdschrijven te be

perken tot twee weken. In het vooronderzoek was namelijk gebleken dat

in een aantal teams belangrijke besprekingen eens in de twee weken wor

den gehouden. Het leek daarom van belang een even aantal weken te kie

zen.

Voorts was in het vooronderzoek gebleken dat vier weken tijdschrijven

een vrij grote belasting vormde en dat de aandacht tegen het einde van

die periode nogal afnam. Deze ervaring bracht de keuze op twee weken.

2.2. Steekproef en response

De 28 teams die in de steekproef vielen, hebben alle aan het onderzoek

meegewerkt. Van deze teams hebben praktisch alle medewerkers aan het

onderzoek. deelgenomen. En specialist weigerde zijn medewerking. Het

totaal aantal respondenten in deze fase bedraagt 275. Voor zover mede

werkers ten tijde van de materiaalverzameling afwezig waren, zijn de

gegevens zoveel mogelijk nagezonden. Ten dele door kleine schoonheids—

foutjes (bv. langere afwezigheid), maar vooral omdat voor sonmiige deel

nemers niet alle formulieren van toepassing waren (bv. clintformulie—

ren voor specialisten zonder eigen clinten) zijn niet voor alle 275

medewerkers alle gegevens bekend. Bij de tabellen is steeds aangegeven

op hoeveel personen (n) de cijfers betrekking hebben.

2.3. Materiaalverzameling

Alle teams zijn tweemaal bezocht door een combinatie van een onderzoe

ker en een VvRI—lid van de werkgroep. Tijdens het eerste bezoek werd de

lijst met werkzaamheden uitgedeeld, zodat de deelnemers zich over de
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indeling van de activiteiten konden oriënteren. Voorts werden de agen

da’s uitgereikt en werd een toelichting op het gebruik daarvan gegeven.

De formulieren “relevantie” en “mentale belasting” werden in aanwezig

heid van de bezoekers ingevuld. Tenslotte werden voldoende clintformu—

heren achtergelaten met het verzoek aan de administratie daarop voor

elke medewerker zijn of haar clignten te noteren.

Tijdens het tweede bezoek, ruim twee weken later, werden met behulp

van de ingevulde agenda’s de lijsten van werkzaamheden ingevuld. Dit

geschiedde door de deelnemers zelf, voor zover nodig met behulp van de

bezoekers.

Door ter plaatse meteen de subtotalen en de totaaltijd te berekenen,

kon worden nagegaan of niets vergeten was. Voorts werden tijdens dit

tweede bezoek de formulieren “satisfactie” en de gegevens over de

cliënten op de clintformuhieren ingevuld. Na invulling werden de namen

van de cli’ntformulieren afgeknipt en aan de betreffende werker terug

gegeven.

Hoewel de invulling van de tijdsbesteding op de lijst van werkzaamheden

voor veel deelnemers een tamelijk vermoeiend werk was, is de materiaal—

verzameling toch vlot verlopen en kon het programma volledig afgewerkt

worden.

2.4. De meting van de tijdsbesteding

De validiteit van de gehanteerde lijst —de vraag in hoeverre met deze

lijst de werkelijke tijdsbesteding gemeten kan worden— kan m.b.v. twee

indicatoren aangegeven worden: de mening van de deelnemers zelf en

het aantal malen dat “anders” is ingevuld of activiteiten zijn biige—

schreven. Met betrekking tot het eerste: zeer algemeen was men in de

teams van mening dat de lijst met activiteiten een goed en vooral uit—

puttend beeld van hun werkzaamheden gaf, al kwam het natuurlijk ook wel

eens voor dat een zeer specifieke activiteit moeilijk in de lijst onder

te brengen was. Voorts is van de verschillende mogelijkheden “anders”

in te vullen erg weinig gebruik gemaakt (totaal van de verschillende

categorien “anders”: ongeveer 2% van de tijdsbesteding); hetzelfde

geldt voor het bij schrijven van activiteiten.

De onderzoekers zijn dan ook van mening dat de validiteit van de gehan—
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teerde lijst goed is.

In hoeverre de lijsten betrouwbaar zijn ingevuld, kan nooit volledig

worden nagegaan. De leden van de werkgroep hebben evenwel geconstateerd

dat over het algemeen de medewerking van de teams erg goed was, dat veel

aantekeningen in de agenda’s gemaakt waren en dat bij het overnemen van

de gegevens op de lijst van werkzaamheden zeer nauwgezet te werk werd

gegaan. Daarnaast levert het materiaal enige aanwijzingen op.

Zo is de directe c1intentijd tweemaal vermeld, eenmaal in de lijst en

eenmaal op de agendastrook. Hoewel er individueel wel een aantal varia

ties zijn geconstateerd, blijken deze toch niet systematisch. De gemid

delde tijd besteed aan directe clintencontacten bedraagt volgens de

opgaven in de lijsten 13,7 uur en volgens de agendastroken 13,1 uur.

Berekend op de totaal bestede tijd is dit een verschil van minder dan

1%. Voor de externe rapportage kan een dergelijke vergelijking gemaakt

worden: volgens de lijsten bedraagt de gemiddelde tijd hieraan besteed

3,3 uur en volgens de agendastroken 3,5 uur.

Tenslotte werden de aantallen contacten met de clignten in de onder—

zoeksperiode tweemaal vermeld, t.w. eenmaal op de agendastroken en een

maal op de clintformu1ieren. Dit geldt evenwel niet voor de specialis

ten die wel contacten met clinten hadden, maar, voor zover zij geen

eigen cliënten hebben, geen clintformulieren hebben ingevuld. Het ge

middeld aantal contacten bedraagt volgens de agendastroken 18 en vol

gens de clintformulieren 14.

Bovengenoemd punt van de specialisten én het feit dat de clintformu—

heren uit het hoofd werden ingevuld in aanmerking nemend, mag dit toch

ook een redelijk resultaat worden genoemd.

2.5. Bewerking van het materiaal en presentatie van de resultaten

Het zal duidelijk zijn dat uitgebreide analyses van alle in de lijst

genoemde werkzaamheden een welhaast onbegonnen werk was. In overleg met

de begeleidingsconmiissie zijn daarom een aantal keuzen gemaakt.

1. Te analyseren groepen. Binnen de steekproef kan men een aantal deel—

groepen onderscheiden, bv. naar werkverband (dit is het aantal uren

per week dat men in dienst is), functie e.d. Naast de resultaten van

de totale steekproef bleek de begeleidingscommissie vooral gehate—
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resseerd te zijn in de gegevens over de full—time maatschappelijk

werkers, gesplitst naar het soort werk dat zij doen, hetgeen geba

seerd is op het soort clinten. Een van de redenen voor deze keuze

was dat de part—timers (waaronder een groot aantal studerenden) een

versluierende invloed hebben op het totale beeld. Voorts was de be—

geleidingsconmiissie geinteresseerd in de gegevens over de full—time

leidinggevenden. Dit bleek i.v.m. de aantallen alleen realiseerbaar

voor de ARV.

Tenslotte bleek men veel belang te hechten aan de gegevens over de

clintencontacten van de specialisten.

Uiteindelijk zijn daarom analyses gemaakt voor de volgende groepen

medewerkers:

a. de gehele steekproef (alle medewerkers);

b. de full—time rmw’s

— de full—time rmw’s van het IdE én de ARV., minus de SPW—werkers.

Deze groep wordt de “coimuune”werkers genoemd. In deze groep is

ook een aantal medewerkers opgenomen, dat uitsluitend werkt met

jongeren;

— de full—time SPW—rmw’s van de ARV;

— de full—time rmw’s van de CAD’s;

c. de full—time leidinggevenden van de ARV;

d. de specialisten (alleen voor de clintcontacten).

2. Andere analysecriteria. Naast de onder punt 1 genoemde onderschei

dingen tussen de medewerkers, kan het materiaal nog op vele andere

manieren geanalyseerd worden. Zo kan men zich bv. afvragen in hoe

verre de tijdsbesteding verschillend is naar gelang men werkt in

een team in een grotere of kleinere stad.

Ook in dit opzicht was enige beperking geboden. Uiteindelijk is be

sloten de volgende criteria in de analyses te betrekken:

a. de instellingen — ARV, LdH, CAD’s;

b. grote randstadsteden — overige plaatsen;

c. functie: stagiaires, rmw’s, leidinggevenden, specialisten.

Aanvankelijk was het de bedoeling ook na te gaan in hoeverre de

tijdsbesteding verschilt naar gelang het aantal jaren dat men bij de

) Bij de CAD’s bestaat deze groep naast reclasseringsmaatschappelijk
werkers ook uit “gewone” maatschappelijk werkers.
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reclassering werkzaam is. Analyse van de eerste uitkomsten bracht

echter totaal oninterpreteerbare verschillen aan het licht. Daarom

is dit criterium verder niet in de analyse opgenomen.

3. Beschrijving van de resultaten. In hoofdstuk 5 t/m 11 is hij de

beschrijving van de resultaten een aantal van de onder 1 en 2 ge

noemde analysecriteria samengevoegd: de steekproef wordt in zijn

geheel beschreven en wordt bovendien onderscheiden naar instelling

geografische situatie en de verschillende functies.

Voor de full—time rmw’s wordt eveneens eerst een beschrijving gege

ven van de totale groep, waarna zij onderscheiden worden naar werk

soort. Bovendien worden zij naar geografische situatie uitgesplitst.

De full—time leidinggevenden van de ARV worden niet aan de hand van

meerdere criteria geanalyseerd; van hen wordt enkel een algemene be

schrijving gegeven.

Van de specialisten tenslotte, worden alleen de clintcontacten af

zonderlijk beschreven (hoofdstuk 6, paragraaf 4).

4. Vereenvoudiging van de lijst werkzaamheden. Voor de gehele steek

proef n voor de full—time rmw’s zijn alle activiteiten uit de lijst

beschreven met behulp van gemiddelden, kwartielen, percentages etc.

(zie tabellen IV.1.1. en IV.1.2.). Daarna zijn de activiteiten

teruggebracht tot zeventien hoofdcategorien. De verdere analyses

zijn alleen uitgevoerd voor deze hoofdcategorin.

Voorts deden zich bij de analyse een aantal problemen voor, t.w.:

— De gemiddelde tijdsbesteding voor diverse activiteiten wordt sterk be—

invloed door de aanwezigheid van part—timers. Om dit probleem enigs

zins op te vangen, werden in een aantal gevallen wegingen toegepast

en/of procentuele verdelingen berekend. Men zie hiervoor de tabellen.

— Bij het uitvoeren van diverse vergelijkingen (bv. tussen de instel—

lingen) is het van belang te weten in hoeverre de verschillen signi—

ficant zijn, d.w.z. hoe groot de kans is dat de verschillen op toe—

valsfluctuaties berusten. Deze toetsing op significantie betreft

steeds het verschil tussen twee gemiddelden, dus 5v. de gemiddeld be

stede tijd aan rapportage bij de ARV vergeleken met de gemiddeld be

stede tijd aan rapportage hij de CAD’s.

Deze gemiddelden worden echter mede beïnvloed door verschillen in
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werkverband, ziekte en verlof. Het is duidelijk dat dit ongewenst is.

De gegevens zijn daarom voor de toetsing op significantie gewogen

naar rato van de totaal gewerkte tijd.

De presentatie van de resultaten valt uiteen in twee delen. In de tekst

van dit rapport wordt zoveel mogelijk een verbaal overzicht gegeven.

De opbouw is als volgt. Eerst wordt een overzicht gegeven van de be

langrijkste personalia van de reclasseringsmedewerkers. Daarna volgen

de clinten. Het grootste deel van het rapport is gewijd aan de tijds—

besteding van de reclasseringsmedewerkers, eerst globaal en daarna meer

in detail.

De opbouw van de hoofdstukken over de tijdsbesteding is steeds hetzelf

de: in de eerste paragraaf wordt ingegaan op de cijfers over de hele

steekproef, in de tweede paragraaf komen de full—time rmw’s aan bod en

in de derde paragraaf de full—time leidinggevenden van de ARV en even

tueel in een vierde paragraaf de specialisten.

Op enkele plaatsen zijn kleine tabellen opgenomen. Deze tabellen zijn

doorlopend genummerd met arabische cijfers, 1, 2, 3, etc.

Het complete cijfermateriaal, in de vorm van een groot aantal tabellen,

treft men aan in het aparte deel “bij lagen”.

De tabellen in de bijlagen, waarnaar in de tekst regelmatig wordt ver

wezen, zijn alle genummerd met romeinse én arabische cijfers. De ro—

meinse cijfers verwijzen daarbij naar het bijlagenuimuer. Zo is tabel

IV.3.4. bv. te vinden in bijlage IV.

3 /
:

) /
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II. DE RESULTATEN

3. DE RECLASSERINGSMEDEWERKERS

Om een indruk te krijgen wie zich met het reclasseringswerk bezighou

den, werd een aantal vragen opgenomen die betrekking hebben op de

personalia van de medewerkers.. Hieronder volgt een korte beschrijving
x)

van de gegevens

Van de 275 onderzochte reclasseringsmedewerkers bestaat het grootste

deel uit mannen. De verhouding ten opzichte van de vrouwelijke medewer

kers ligt in de orde van 2 : 1. De gemiddelde leeftijd is 36jaar, 40%

is tussen 20 en 30 jaar, 60% is ouder dan 30 jaar.

In het algemeen hebben de medewerkers, voordat zij bij de reclassering

terecht komen, zich al twee jaar langer met ander maatschappelijk werk

beziggehouden. Gemiddeld werken zij 5 jaar bij de reclassering. Een

aanzienlijk deel van hen, ongeveer een derde, is twee jaar of korter

bij een reclasseringsinstelling werkzaam. Daarbij moet nog eens 10% van

de medewerkers gerekend worden die als stagiaire werkzaam zijn.

Ongeveer 80% van de medewerkers heeft een op hun beroep gerichte oplei

ding voltooid. Meer dan de helft daarvan de basisopleiding maatschappe

lijk werk, 15% de voortgezette opleiding en de rest, voor het merendeel

specialisten, een universitaire studie, m.n. psychologie, psychiatrie

en medicijnen. Van degenen die geen “beroepsopleiding” voltooid hebben,

komt iets minder dan de helft voor rekening van de stagiaires.

Een kwart van de reclasseringsmedewerkers is (nog) bezig met een (ande

re) opleiding, het merendeel van hen met de basisopleiding, terwijl de

overigen de voortgezette opleiding of een universitaire studie volgen.

De onderstaande tabel geeft aan hoe de reclasseringsmedewerkers over de

verschillende functies verdeeld zijn.

) zie tabellen 11.1. t/m 11.9.2. van bijlage II
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tabel 1. Functie reclasseringsmedewerkers

absoluut %

stagiaires’ 2$ 10,2

rmw’s 162 58,9

leidinggevenden 35 12,7

specialisten 50 18,2

totaal 275 100

Binnen de reclassering wordt een zeer groot scala van werkverbanden

aangetroffen, uiteenlopend van 1 tot en met 40 uur per week. Iets meer

dan de helft is in full—time diënstverband, terwijl een vijfde minder

dan half—time werkt. De overige werkverbanden lopen uiteen van 20 tot

40 uur per week. Het gemiddelde werkverband bedraagt 30,5 uur per week.

Bekijkt men het werkverband voor de afzonderlijke functies (tabel

11.9.1.), dan blijkt dat de meeste van de rmw’s en de leidinggevenden

een full—time werkverband hebben, respectievelijk 70,2 en 80,0%. Van de

stagiaires werkt slechts iets minder dan een kwart full—time, bijna

alle overige stagiaires werken tussen 20 en 36 uur per week. Geen van

de specialisten heeft een full—time werkverband, vrijwel allemaal wer

ken zij minder dan 20 uur per week, waarvan de meesten dan nog minder

dan 8 uur.

In dit rapport zal, naast een beschrijving van de totale steekproef,

veel aandacht worden besteed aan de full—time maatschappelijk werkers

en de full—time leidinggevenden van de ARV.

Zoals uit tabel 11.9.2.2. kan worden opgemaakt, werkt slechts 1 lei

dinggevende bij de ARV part—time. Deze leidinggevende volgt een oplei

ding, hetgeen waarschijnlijk ook de oorzaak is van het part—time werk—

verband.

Van de 162 reclasseringsmaatschappelijk werkers werken 113 full—time en

49 part—time. Van deze 49 part—time rmw’s volgen er 30 een opleiding,

waarvan 3 een voortgezette opleiding en 27 de basisopleiding. Het is

) Het begrip stagiaire wordt hier ook als functie gehanteerd.
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zeer waarschijnlijk dat de oorzaak van het part—time werkverband van

deze rmw’s gelegen is in het feit dat zij met een opleiding bezig zijn.

De overige part—time rmw’s volgen geen opleiding en kunnen daarom als

“echte” part—timers aangemerkt worden.

Nadat aldus een beeld van de medewerkers is geschetst, zullen in het

volgende hoofdstuk enige gegevens over de clinten vermeld worden.
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4. DE CLIËNTEN

Om enig idee te krijgen met welke c1inten de reclassering te maken

heeft, werd aan de reclasseringsmedewerkers gevraagd een aantal gege

vens van hen uit hun eigen c1intenbestand te noteren. Het ging hierbij

met name om gegevens over contacten met en een aantal personalia van

hun clinten. Deze gegevens werden op een clintformulier genoteerd.

45 medewerkers, waaronder een groot aantal specialisten, konden de for

mulieren niet invullen, omdat zij geen eigen clinten hebben. De overi

ge 230 reclasseringsmedewerkers hebben een totaal clintenbestand van

5436, d.w.z. dat ieder van hen gemiddeld 24 clinten in zijn bestand

heeft.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de verschillende clintenbestan—

den niet op eenduidige wijze “gezuiverd” worden. Bij het ene team ver

dwijnt een c1int eerder uit het bestand dan bij een ander. Het lijkt

daarom dan ook niet zinvol het totale clintenbestand in de beschrij

ving op te nemen; wel zal aandacht besteed worden aan een gedeelte van

het bestand en wel op grond van een tijdscriterium.

Daarnaast vragen wij aandacht voor het feit dat in de afzonderlijke

tabellen de absolute aantallen in enkele gevallen niet overeenstemuen.

De oorzaak hiervan is dat op meerdere c1intformulieren enkele gegevens

ontbraken.

— Laatste contact (tabel 111.1.1.)

Het criterium dat hier gehanteerd wordt, houdt verband met de datum

waarop het laatste contact, tussen c1int en reclasseringsmedewerker

geweest is.

Er zijn 1397 cliënten in het bestand van wie het laatste contact met

de reclassering langer dan drie maanden geleden is en 3874 clinten

van wie dit contact binnen de laatste drie maanden heeft plaatsgehad.

Van 165 clianten is het gegeven niet bekend. Onderstaande cijfers

hebben uitsluitend betrekking op clinten waarmee het laatste contact

binnen een tijdsperiode van drie maanden voorafgaand aan het onder

zoek heeft plaatsgevonden. In totaal zijn dit dus 3874 clinten.

3€) zie hiervoor bijlage VIII
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Uitgaande van dit criterium hebben de reclasseringsmedewerkers gemid

deld 17 cliënten. Hierbij dient te worden bedacht dat het hier om een

gemiddelde gaat. In het algemeen hebben stagiaires, leidinggevenden

en specialisten minder cliënten dan rmw’s.

— “Oude” en “nieuwe” contacten (tabel 111.2.1.)

Ongeveer een derde deel van deze clinten had reeds contact met de

reclassering vâ& 1 juli 1975. Deze cliënten worden hier “oude con

tacten” genoemd. Clinten die n 1 juli 1975 voor het eerst contact

met de reclassering kregen, worden “nieuwe contacten” genoemd.

— Justitiele clienten—niet—justitiele clienten (tabel 11131)

Een groot deel van de clinten die met de reclassering in aanraking

komen, komen binnen via de justitiële weg, een kleiner aantal legt

contacten met de reclassering op vrijwillige basis. 71% van alle

c1inten uit het bestand zijn justitile, 29% niet—justiti1e cÏin—

ten.

—

Tijdens de periode van twee weken waarin de reclasseringsmedewerkers

hun agendastroken invulden, had iets meer dan de helft, namelijk 56%,

van de cliënten uit het bestand contact met hen. Gemiddeld betekent

dit per medewerker een kleine 10 c1inten. Ongeveer 30% van de clin—

ten heeft in deze periode een eenmalig contact met de reclassering,

17,3% heeft tweemaal contact, 8,2% drie tot vijfmaal en de rest 6 of

meermaal, waarvan én c1int zelfs 18 maal in 14 dagen tijd.

— Personalia van de clinten (tabellen 111.6. en 111.7.)

Twee persoonsgegevens van de clinten werden op de clintformulieren

genoteerd, namelijk leeftijd en geslacht.

De leeftijd van de clinten varieert van 14 tot 76 jaar. Iets meer

dan een kwart is tussen 14 en 23 jaar oud, iets minder dan een kwart

tussen 24 en 28, voorts een kwart tussen 29 en 36 en een kwart tussen

39 en 76 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de clinten is 32 jaar.

Het clintenbestand bestaat voor het merendeel uit mannen, namelijk

86,5%.
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ARV - LdH - CAD’s

In het voorgaande is een beschrijving gegeven van het totale lopende

clintenbestand van de reclassering. Wanneer nu een onderscheid ge

maakt wordt tussen de verschillende soorten instellingen, ARV, LdH en

CAD’s, dan kunnen er met betrekking tot dat bestand enkele opmerkelijke

verschillen geconstateerd worden.

Bij de ARV nemen de oude contacten ongeveer 40% van het clintenbestand

in, terwijl die percentages voor LdH en CAD’s beduidend lager liggen,

namelijk op 27 en 24% (tabel 111.2.1.).

Eerder zagen wij dat het verschil tussen het aantal justitile en niet—

justitile clinten nogal groot is. Vergelijkt men de drie instellin

gen, dan blijkt dat m.n. bij de CAD’s de meerderheid van de clinten

niet—justitilen zijn (61,2%), terwijl bij de ARV en het LdH 8 en 6%

niet—justitile clinten gevonden worden (tabel 111.3.1.).

Gerelateerd aan de verschillende instellingen, geven de persoonsgege

vens het volgende beeld.

Wat betreft de leeftijd blijkt een duidelijk verschil tussen enerzijds

de CAD’s en anderzijds de ARV en het LdH. Gemiddeld zijn de clinten

van de CAD’s ongeveer 5 jaar ouder dan die van de ARV of het LdH.

Net betrekking tot het geslacht van de clinten blijkt dat de vrouwe

lijke clinten relatief het sterkst vertegenwoordigd zijn hij de CAD’s,

namelijk 20% van hun totale bestand. Wellicht is dit te verklaren uit

het feit dat de CAD’s relatief veel niet—justitile clignten hebben.

Bij de ARV komen de minste vrouwelijke cliënten voor, nog geen 9% van

het totaal en tenslotte heeft het LdH ongeveer 12,5% vrouwelijke ciign—

ten.
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5. DE TIJDSBESTEDING —een algemeen overzicht—

In de hoofdstukken 5 t/m 11 zal een beschrijving gegeven worden van de
tijdsbesteding

zoals die gedurende een periode van twee weken door de

reclasseringsmedewerkers is genoteerd. In elk van deze hoofdstukken

• zullen achtereenvolgens de resultaten behandeld worden van de totale

steekproef, de full—time maatschappelijk werkers, de full—time leiding—

gevenden van de ARV en tenslotte eventueel de specialisten.

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van een aantal hoofdeatego—

rien van werkzaamheden, terwijl in de daarop volgende hoofdstukken een

gedetailleerder overzicht volgt.

5.1. De steekproef (tabellen IV.1.1. en IV.2.1.)

Per medewerker wordt in twee weken tijd gemiddeld 64,9 uur aan de ver

schillende soorten werkzaamheden besteed. Het zal duidelijk zijn dat

bij de berekening van dit cijfer zowel part—timers als full—timers be

trokken zijn. Wanneer de part—timers omgeekend worden tot full—timers,

komt men op een gemiddeld genoteerde tijd per full—time eenheid van to

taal 85,5 uur in 2 weken.

Uit het feit dat het gemiddeld werkverband 61 uur per medewerker is

(voor full—timers 80 uur), kunnen we concluderen dat de reclasserings

medewerkers zo’n 7% méér werken dan hun werkverband vereist.

In de genoteerde tijd werden ook ziekte en verlof opgenomen. De cijfers

die hierna gepresenteerd zullen worden, hebbén betrekking op de door de

medewerkers regel gewerkte tijd, d.w.z. de genoteerde tijd exclusief

ziekte en verlof. De gewerkte tijd (in de tekst zal ook de term

beschikbare tijd gebruikt worden) kan worden onderverdeeld in verschil

lende soorten werkzaamheden. Om een eerste indruk te krijgen van die

verdeling, worden enkele hoofdbestanddelen van het totale werkpakket

onderscheiden, t.w.: contacten met clinten, contacten en werkzaamheden

t.b.v. clinten, werkzaamheden voor gezinnen of groepen clinten, rap

portage en gespreksverslagen, werkbegeleiding, werkbespreking en andere

in— en externe vergaderingen en diverse werkzaamheden. (zie ook tabel

IV.2.1. van bijlage IV, cursief gedrukte regels).



— 23 —

— Contacten met clinten

Tot de contacten met de clinten kunnen o.m. gerekend worden: het

ontvangen van, het telefoneren met, het bezoeken van clinten en het

meegaan naar instellingen of instanties met de clinten. Tevens is

hierbij gerekend de reis— en wachttijd die nodig is voor het verrich

ten van deze activiteiten. Van de totale tijd wordt 27,6% door de re

classeringsmedewerkers aan dit soort werkzaamheden besteed.

— Contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten

Naast de contacten waarbij cliënten zelf aanwezig zijn, worden door

de reclasseringsmedewerkers eveneens een aantal werkzaamheden direct

voor de clinten verricht zonder de aanwezigheid van de clint zelf.

Tot deze werkzaamheden worden onder meer gerekend: het ontvangen of

bezoeken van familieleden, het ontvangen of bezoeken van slachtof

fers, het schrijven van brieven aan of het telefoneren met personen

en instellingen plus het bezoeken daarvan en tenslotte het regelen

van praktische zaken, zoals het halen van kleding of iets in huis

doen bij de clint.

Eveneens wordt de reis— en wachttijd noodzakelijk voor deze werkzaam

heden hierbij meegerekend. 10,7% van de totale tijd wordt aan deze

categorie werkzaamheden besteed.

-

Tot deze werkzaamheden kunnen worden gerekend: behandeling van het

gezin van de clint of van een groep clinten. Daarnaast het geven

van voorlichting aan bepaalde groepen potenti1e clinten, bv. in

penitentiaire inrichting. Tenslotte behoren ook alle voorbereidingen

en nabesprekingen van deze activiteiten, inclusief reis— en wacht—

tijd, tot deze categorie. De reclasseringsmedewerkers besteden 3,2%

van de totale tijd aan dit soort werkzaamheden.

—

Onder deze categorie vallen, naast de externe rapporten zoals voor—

lichtingsrapporten, vroeghulprapporten, VI— en milieurapporten of

proefverlofverslagen, ook de interne rapporten, m.n. gespreksversla—

gen of —evaluaties voor het dossier van de reclasseringsmedewerkers.



— 24 —

In totaal besteden zij hieraan 10,6% van hun tijd.

-

Buiten werkbegeleiding en werkbespreking worden in de teams ook nog

teambesprekingen, consultaties, teamtrainingen en intervisies —een

soort teamtraining— gehouden. Bovendien wordt een deel van de

werktijd besteed aan externe vergaderingen en besprekingen, waarvoor

ook weer reis— en wachttijd onvermijdelijk is. Door de reclasserings

medewerkers wordt hieraan 26,1% van de totale tijd besteed.

— Diversen

Tot de diversen worden de meest uiteenlopende activiteiten gerekend,

zoals het regelen van huishoudelijke en organisatorische kwesties,

studie en literatuur, deelname aan cursussen, praten met collega’s,

koffie— en theetijd e.d.

In totaal besteden de reclasseringsmedewerkers 21,8% van hun tijd aan

deze diverse werkzaamheden.

In tabel 2 (blz. 25) wordt een overzicht gegeveven van de verdeling in

procenten van de rele tijdsbesteding van alle reclasseringsmedewerkers

over bovengenoemde activiteiten.

) Voor een overzicht van de inhoud van deze werkzaamheden wordt verwe
zen naar hoofdstuk 10 en bijlage VIII: lijst van werkzaamheden.
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tabel 2. Procentuele verdeling gewerkte tijd in hoofdcategorien van
alle reclasseringsmedewerkers

activiteit

contacten met clinten 27,6

contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten 10,7

werkzaamheden voor gezinnen van clinten/groepen clignten 3,2

rapporten en gespreksverslagen 10,6

werkbegeleiding, werkbesprekingen andere interne en exter—
26 1ne vergaderingen

diversen 21,8

100

Het voorgaande geeft een globaal overzicht van de tîjdverdeling over

een aantal hoofdcategorien voor alle reclasseringsmedewerkers.

In hoofdstuk 2.5. zijn een aantal analysecriteria genoemd, waarop het

verzamelde materiaal bekeken zal worden. Achtereenvolgens zullen voor

elk van deze criteria de belangrijkste verschillen in tijdsbesteding

besproken worden. Bovendien zal worden ingegaan op de relevantie,

satisfactie en mentale belasting van de categorieën werkzaamheden.

5.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

Bij een vergelijking tussen de drie instellingen blijkt een duidelijk

verschil in de verdeling van de tijd tussen de CAD’s enerzijds en de

ARV en het LdH anderzijds. Door de CAD’s wordt relatief minder tijd

besteed aan contacten en werkzaamheden ten behoeve van clintenen re

latief meer tijd aan werkzaamheden voor gezinnen en groepen clinten.

Voorts besteden zij meer tijd aan de diverse vormen van besprekingen.

In vergelijking met beide andere instellingen besteedt het LdH de min

ste tijd aan werkzaamheden voor gezinnen van clinten/groepen ciignten,

gevolgd door ARV en CAD’s.

Voor de overige werkzaamheden worden weliswaar ook verschillen gevon

den, maar deze zijn niet significant.

Uit de tabel kan men afleiden dat er belangrijke verschillen zijn per
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subcategorie van de werkzaamheden; hierop zal in latere hoofdstukken

worden teruggekomen.

De verdeling van de tijd in de grote randstadsteden en de overige

plaatsen verschiltvoor een aantal werkzaamheden belangrijk. mde grote

randstadsteden wordt minder tijd besteed aan: werkzaamheden en contac

ten ten behoeve van clinten, werkzaamheden voor gezinnen van clinten

en groepen cliënten, rapporten en gespreksverslagen, terwijl men rela

tief meer bezig is met werkbegeleiding, werkbespreking en andere in— en

externe vergaderingen.

De rmw’s en de specialisten besteden een relatief groter deel van hun

tijd aan zowel contacten met cliënten als aan werkzaamheden voor gezin

nen van clinten en groepen clinten dan ieidinggevenden en stagiaires.

Wel dient hierbij te worden bedacht dat de totale werktijd van de spe

cialisten in het algemeen veel korter is. Rmw’s en stagiaires besteden

meer tijd aan rapporten en gespreksverslagen; alleen de rmw’s houden

zich relatief meer bezig met contacten en werkzaamheden ten behoeve van

ciignten. Leidinggevenden en specialisten besteden een groter gedeelte

van hun tijd aan werkbegeleiding, werkbespreking en andere in— en ex—

terne vergaderingen.

Aan diverse werkzaamheden wordt door zowel stagiaires als leidinggeven—

den relatief meer tijd besteed dan door rmw’s en specialisten, Op de

verdeling per subcategorie van de diverse werkzaamheden komen we in

hoofdstuk 11 terug.



—27— ‘ ‘

Aan alle medewerkers werd een drietal formulieren uitgereikt, waar

op zij konden aangeven in hoeverre zij een aantal werkzaamheden rele

vant vinden, of zij vinden dat deze werkzaamheden hen vaak dan wel min

der vaak voldoening geven en of zij vaak of minder vaak deze werkzaam

heden als mentaal belastend ervaren.

De wijze waarop deze vragen zijn beantwoord, is weergegeven in

tabel VI.

In dit hoofdstuk wordt in tabel 3 een globaal overzicht gegeven van de

resultaten, terwijl in de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de

details. Ten behoeve van het globale overzicht zijn de activiteiten

zodanig samengevoegd, dat zij overeenkomen met de hoofdindeling in de

tij dsbestedingslij St.

(Alleen de activiteit “bezoeken van de rechtszitting” is niet boven de

dubbele streep opgenomen, omdat deze zowel in de categorie contacten

met c1inten als in de categorie contacten t.b.v. clinten valt.)

Voor relevantie, satisfactie en mentale belasting kon per activiteit

gescoord worden op een schaal die loopt van 5 naar 1: zeer relevant

krijgt de score 5, irrelevant de score 1; altijd satisfactie gevend 5,

nooit satisfactie gevend 1; altijd mentaal belastend 5, nooit mentaal

belastend 1.

Tabel 3 op bladzijde 28 geeft een overzicht van de gemiddelde scores,

voor respectievelijk relevantie, satisfactie en mentale belasting.

) Uit deze tabel kan eveneens worden afgelezen welke activiteiten per
hoofdcategorie van de tij dsbesteding geselecteerd zijn.

) zie bijlage VIII



— 28 —

tabel 3. Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale be
lasting, voor een aantal hoofdcategorien in tijdsbesteding,
geordend naar de mate van relevantie

. . . mentale
relevantie satisfactie

belasting

werkzaamheden voor gezinnen van
4 16 3 92 3 61clinten/groepen clienten ‘

contacten met clinten 4,03 3,55 2,98

werkbegeleiding, —bespreking e.a.
4,00 3,55 2,94

in— en externe vergaderingen

rapporten en gespreksverslagen 3,78 3,08 3,07

werkzaamheden/contacten t.b.v.
3 31 3 05 2 71

clinten ‘

werkzaamheden metjustitile
3,87 3,24 3,14aspecten

— Relevantie

Gemiddeld worden alle werkzaamheden tamelijk relevant tot relevant

gevonden. Als meest relevante werkzaamheden zijn door de medewerkers

genoemd: de behandelingscontacten voor gezinnen van clinten of groe

pen clfnten, de contacten met clinten en tenslotte de werkbespre—

king, werkbegeleiding, consultatie, teambespreking en andere vergade

ringen. Iets minder relevant vinden zij de rapportagewerkzaamheden en

de werkzaamheden ten behoeve van clinten.

— Satisfactie

Alle genoemde activiteiten geven vrij vaak voldoening (de gemiddelde

score ligt per genoemde hoofdcategorie boven de 3). Dezelfde volgorde

als we bij relevantie gezien hebben, vinden we terug bij satisfactie.

Werkzaamheden die vaker satisfactie geven, worden over het algemeen

eveneens als meer relevant ervaren. Relatief vaak voldoening vinden

de medewerkers in de behandelingscontacten met gezinnen van clinten

of groepen clinten, vervolgens in contacten met cliënten en tenslot

te in werkbegeleiding, werkbespreking, consultatie, teambespreking en

andere vergaderingen.



— 29 —

Rapportagewerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van clinten ge

ven wat minder vaak voldoening.

—

Over het algemeen worden de behandelingscontacten voor gezinnen van

clinten of groepen clinten als het meest vaak mentaal belastend er

varen. Ook het schrijven van rapporten en gespreksverslagen werkt

mentaal nogal vaak belastend. Daarna volgen contacten met clinten,

diverse soorten besprekingen en vergaderingen en werkzaamheden ten

behoeve van clinten als minder vaak mentaal belastend.

Beziet men tabel VI , dan valt op dat verschillende activiteiten die

contact met justitile functionarissen en instellingen impliceren, als

nogal vaak mentaal belastend worden ervaren. Daarom is nog eens apart

de gemiddeld totaalscore voor de volgende activiteiten berekend:

— clidnten in penitentiaire of medische inrichtingen bezoeken;

— clinten op politiebureau/paleis van justitie bezoeken;

— bezoeken rechtszitting;

— bezoeken aan justiti1e functionarissen ten behoeve van clinten;

— volledige (eventueel aanvullende) voorlichtingsrapporten schrijven.

De gemiddelde score die hiervan berekend is, vindt men onderaan tabel

3. Volledigheidshalve is ook voor relevantie en satisfactie dezelfde

score berekend.

Het blijkt dat de activiteiten die contact met justitile functionaris

sen of instellingen impliceren, vrij vaak als mentaal belastend ervaren

worden. Alleen contacten voor gezinnen van clinten of groepen clinten

worden nog vaker als mentaal belastend ervaren.

Wanneer we het geheel overzien, kan geconstateerd worden dat de behan—

delingscontacten voor gezinnen van clinten of groepen clianten als het

meest relevant worden gezien, mentaal vaak belastend zijn, maar toch

ook nogal vaak voldoening geven. De contacten met c1inten worden ook

als meer relevant beschouwd, geven eveneens vrij vaak voldoening en

worden minder vaak als belastend ervaren.

Het laagst scoren op alle drie criteria de contacten ten behoeve van

clinten. Zij worden wel als relevant gezien, maar minder dan de oven—
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ge werkzaamheden; zij geven ook iets minder vaak voldoening en worden

wat minder vaak als mentaal belastend ervaren.

5.2. De full—time maatschappelijk werkers (tabellen IV.1.2. en IV.2.2.)

Van de 162 maatschappelijk werkers zijn er 113 met een full—time werk—

verband. In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de

tijdsbesteding van deze full—time maatschappelijk werkers.

Vergeleken met de totale steekproef kan bij de verdeling van de tijds—

besteding van de full—time rmw’s een aantal verschillen geconstateerd

worden (zie tabel IV.2.2. van Bijlage IV). Verhoudingsgewijs besteden

zij meer tijd aan de verschillende activiteiten rond de clinten. Onge

veer een derde deel van hun beschikbare tijd besteden de full—time

rmw’s aan contacten met clinten, ul. 32,9%. Aan contacten en werkzaam

heden t.b.v. clinten besteden zij 13,1% van hun tijd; daarnaast wordt

3,9% besteed aan werkzaamheden voor gezinnen van cliënten of groepen

clinten. Eveneens wordt meer tijd besteed aan rapportage en het maken

van gespreksverslagen, nl. 12,9%.

Aan de resterende activiteiten wordt in verhouding met de totale steek

proef door de full—time rmw’s minder tijd besteed; aan werkbegeleiding,

werkbespreking en andere in— en externe vergaderingen 18,8% en tenslot

te aan diverse activiteiten 18,4%. In tabel 4 wordt een overzicht gege

ven van de verdeling in procenten van de regle tij dsbesteding van de

full—time rmwTs, zoals hierboven beschreven werd.

tabel 4. Procentuele verdeling gewerkte tijd in hoofdcategorien van de
full—time rmw’s

activiteit %

contacten met clinten 32,9

contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten 13,1

werkzaamheden voor gezinnen van clinten/groepen clinten 3,9

rapporten en gespreksverslagen 12,9

werkbegeleiding, werkbespreking en andere in— en externe
18 8vergaderingen

diversen 18,4

100
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Zoals in paragraaf 2.5. beschreven staat, gaat de interesse bij de ana

lyse van de rmw’s met name uit naar verschillen op basis van het soort

werk dat zij verrichten. In paragraaf 5.2.1. wordt een beschrijving

hiervan gegeven.

Daarna zal in paragraaf 5.2.2. bekeken worden in hoeverre de tijdsbe—

steding van de full—time rmw’s verschilt wanneer zij worden ingedeeld

op basis van het criterium grote randstadsteden — overige plaatsen.

5.2.1. LdH/ARV—commune — SPW — CAD’s (tabellen IV.3.1. t/m IV.3.4.)

Indeling op basis van werksoort van de 113 full—time reclasseringsmaat—

schappelijk werkers heeft tot resultaat een indeling in de volgende

drie groepen: 62 (commune)rmw’s van ARV en LdH, 15 SPW—ers van de ARV

en tenslotte 36 CAD—ers.

Uit o.a. tabel IV.3.4. blijken opmerkelijke verschillen tussen de ge

noemde groepen rTnw’s. Wel moet worden opgemerkt dat niet alle verschil

len significant zijn; voor de groep SPW—rmw’s kan dit in verband staan

met het kleine aantal.

Beziet men het totaal, dan komt een soortgelijk beeld naar voren als

beschreven werd in paragraaf 5.1.1.: de rmw’s van de CAD’s besteden re

latief minder tijd aan contacten met clinten en aan werkzaamheden ten

behoeve van clinten. Meer tijd besteden zij aan werkzaamheden ten be

hoeve van gezinnen en groepen van clinten, en veel meer tijd aan de

diverse soorten besprekingen. Bij de groep SPW valt op dat zij iets

meer tijd besteden aan contacten met clinten, maar dit verschil is

niet significant. Voorts besteden zij duidelijk minder tijd aan rappor

tage (wel significant).

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de verdeling in procenten

van de rele tijdsbesteding van de full—time rmw’s, verdeeld naar werk

soort.
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tabel 5. Procentuele verdeling gewerkte tijd in hoofdcategorien van
full—time rmw’s, per werksoort

LdH/ARV
communeactiviteit

%

contacten met clinten 34,3 38,2 28,6

contacten en werkzaamheden t.b.v. ciignten 14,6 14,7 10,0

werkzaamheden voor gezinnen van clinten/ 3 1 3 5 5 1groepen clienten

rapporten en gespreksverslagen 13,6 9,2 13,4

werkbegeleiding, werkbespreking en andere
15,7 17,4 24,4in— en externe vergaderingen

diversen 18,7 17,0 18,5

100 100 100

Zoals in paragraaf 5.1.2. beschreven werd, kon een aantal belangrij

ke verschillen in tijdsbesteding aangetoond worden op basis van een

geografische indeling van de steekproef. Onderscheid werd gemaakt tus

sen het reclasseringswerk in de grote randstadsteden en dat in de ove

rige plaatsen. Voor de full—time rmw’s zien we globaal hetzelfde beeld

als dat wat voor de totale steekproef geldt, zij het dat voor drie van

de vier activiteiten de verschillen nog groter worden.

Minder tijd. besteden de.full—time rmw’s in de grote randstadsteden aan.:

contacten en werkzaamheden ten behoeve van clinten, werkzaamheden voor

gezinnen van clinten en groepen clinten en tenslotte rapportage en

gespreksverslagen. Daarentegen besteden zij bijna dubbel zoveel van hun

beschikbare tijd aan werkbegeleiding, werkbespreking en andere in— en

externe vergaderingen. Tabel 6 (op blz. 33) geeft een overzicht van de

verdeling in procenten van de reële tij dsbesteding van de full—time

rmw’s verdeeld naar grote randstadsteden — overige plaatsen.
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tabel 6. Procentuele verdeling gewerkte tijd in hoofdcategorien naar
geografisc± werkterrein van de full—time rmw’s

grote
overigerandstad—• plaatsenactiviteit steden

%

contacten met clinten 34,0 32,3

contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten 9,9 14,6

werkzaamheden voor gezinnen van clinten/ 1 4 5 0
groepen cliënten

rapporten en gespreksverslagen 10,8 14,0

werkbegeleiding, werkbespreking en andere in—
27 4 14 7en externe vergaderingen

diversen 16,5 19,4

100 100

5.3. De full—time leidinggevenden van de ARV (tabel IV.2.3.)

De tijdsbesteding van een groep die wij apart bespreken, zijn de full

time leidinggevenden van de ARV, 15 in totaal. Voor de andere full—time

leidinggevenden werden de aantallen te klein, daarom zijn zij hier ver

der buiten beschouwing gelaten.

De verdeling van de tijdsbesteding van de full—time leidinggevenden van

de ARV wijkt nogal af van die welke wij gezien hebben bij de full—time

rmw’s in paragraaf 5.2. In feite komt het hierop neer dat de activitei

ten waaraan rmw’s meer tijd besteden dan de totale groep van reclasse

ringsmedewerkers, minder tijd besteed wordt door de leidinggevenden en

omgekeerd.

Opvallend is dat deze leidinggevenden nog een aanzienlijk deel van hun

tijd besteden aan activiteiten waarbij de cliënten betrokken zijn; aan

contacten met clinten 10,5%, aan contacten en werkzaamheden ten behoe

ve van clinten 7,7% en aan werkzaamheden voor gezinnen van c1inten of

groepen clinten 0,2%, in totaal zo’n 18%. Daarnaast besteden zij 3,6%

aan het maken van rapporten en gespreksverslagen. Het hoofdbestanddeel
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van hun werk is echter de werkbegeleiding, werkbesprekingen en andere

in— en externe vergaderingen; hieraan besteden zij ni. 46% van hun be

schikbare tijd. Tenslotte nemen de diverse activiteiten eveneens een

aanzienlijk deel van de beschikbare tijd voor hun rekening, 32%.

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de verdeling in procenten

van de rele tijdsbesteding van de full—time leidinggevenden van de

ARV.

tabel 7. Procentuele verdeling gewerkte tijd in hoofdcategorien van de
fu’]l—time leidinggevenden van de ARV

activiteit %

contacten met clinten 10,5

contacten en werkzaamheden t.b.v. c1inten 7,7

werkzaamheden voor gezinnen van clinten/groepen clinten 0,2

rapporten en gespreksverslagen 3,6

werkbegeleiding, werkbespreking en andere in— en externe
46 0vergaderingen

diversen 32,0

100
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6. DE CONTACTEN MET CLIËNTEN

De hoofdstukken 6 t/in 11 geven een meer gedetailleerd overzicht van de

tijdsbestedingscijfers zoals die door de reclasseringsmedewerkers in de

lijst van werkzaamheden werden genoteerd. In dit hoofdstuk wordt boven

dien een beschrijving gegeven van de resultaten die verkregen zijn uit

de analyse van de agendastroken en de clientformulieren

6.1. De steekproef

Achtereenvolgens zullen m.b.t. de clintcontacten besproken worden: de

steekproef, de full—time mw’s, de full—time leidinggevenden van de ARV

en de specialisten. Bij elke groep zal worden ingegaan op gegevens die

verkregen zijn op basis van respectievelijk de lijst van werkzaamheden

en de agendastroken; voor de steekproef en de full—time rmw’s bovendien

op basis van de clintfommulieren. Daarnaast zal binnen enkele groepen

een aantal andere analysecriteria gehanteerd worden, zoals beschreven

onder punt 3 in paragraaf 2.5.

a. Lijst van werkzaamheden (tabellen IV.1.1. en IV.2.1.)

Eerder zagen wij dat aan individuele directe clintcontacten door de

reclasseringsmedewerkers 27,6% van hun beschikbare tijd besteed wordt.

Deze contacten bestaan uit een groot aantal werkzaamheden en activitei

ten, waarvan een aantal hieronder besproken zullen worden (zie tabellen

IV.1.1. en IV.2.1.).

-

Een deel van de clfntcontacten vindt plaats op het bureau, zoals het

ontvangen van cliënten, het schrijven van brieven aan en het telefo

neren met clinten; voorts valt ook de tijd die wordt doorgebracht

met het wachten op clinten, bv. bij een spreekuur, onder deze cate

gorie contacten.

In totaal zijn 11,5% van de directe clintcontacten bureaucontacten.

Het zal duidelijk zijn dat dit cijfer een gemiddeld percentage is,

berekend over alle reclasseringsmedewerkers.

Door het vrij heterogene karakter van de steekproef (verschillende
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functies, werkverbanden), is het vanzelfsprekend dat de tijd, besteed

aan genoemde activiteit sterk kan variëren per medewerker. In de

tekst zal voor wat betreft de totale groep reclasseringsmedewerkers

niet dieper worden ingegaan op de spreiding. Wel wordt in de tabellen

van bijlage IV een globale indruk van deze spreiding gegeven met be

hulp van kwartielen.

De meeste tijd op het bureau wordt gestoken in het ontvangen van

clinten, ni. 8,9%.

Aan de overige drie activiteiten op het bureau wordt aanzienlijk min

der tijd besteed: 1,5% aan het telefoneren met clinten, en aan de

beide activiteiten brieven schrijven en wachttijd op het bureau zelfs

minder dan 1%.

— Contacten buiten het bureau

Naast de contacten op het bureau worden ook werkzaamheden verricht

buiten het bureau, zoals het bezoeken van clinten thuis, in peniten—

tiaire inrichtingen, in het ziekenhuis, op het politiebureau of

het paleis van justitie en op andere plaatsen, zoals op de buiten—

spreekuren van de CAD’s.

Van de totale tijd besteed aan contacten met clinten zijn 8,5% con

tacten buiten het bureau. Van al deze activiteiten is het bezoeken

van clinten thuis de belangrijkste: meer dan de helft van de contac—

tenbuiten het bureau vallen hieronder: 4,7%.

Hoewel in geringere mate, is daarnaast het bezoeken van clinten in

penitentiaire inrichtingen van belang. Hieraan wordt 2,5% van de to

tale tijd besteed.

Aan elk van de overige activiteiten wordt minder dan 0,5% van de to

tale tijd besteed.

-

Aan de contacten buiten het bureau is voor de reclasseringsmedewer—

kers uiteraard reistijd gekoppeld; daarnaast moeten zij ook wel wach

ten om in contact te komen met de clint. In totaal komt dit op 6%

van de totale tijd. Vergeleken met de bezoeken buiten het bureau zijn

) In bijlage IV is eveneens een toelichting op de tabellen opgenomen.
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de medewerkers relatief veel tijd kwijt aan reizen naar de clint en

wachten tot zij tot hem toegelaten worden. Het afleggen van bezoeken

aan clinten verhoudt zich tot het reizen en wachten als 4 : 3.

—

Bij een aantal werkzaamheden hebben de reclasseringsmedewerkers con

tact met de cliënt, doordat zij met hem meegaan. Te denken valt hier

bij aan het meegaan naar justitiële autoriteiten, de advocaat of de

rechtszitting. Daarnaast wordt ook meegegaan naar personen en/of in

stellingen ten behoeve van arbeidsvoorziening, huisvesting, financi—

le of maatschappelijke hulpverlening e.d. Bovendien valt reis— en

wachttijd die hiervoor noodzakelijk is onder deze categorie.

In totaal wordt aan deze activiteit niet meer dan 1,6% van de be

schikbare tijd besteed.

De helft van de tijd die gestoken wordt in het meegaan met ciignten

komt voor r.kening van de reis— en wachttijd die daarvoor nodig is.

Voorts besteden de medewerkers ongeveer 0,5% van hun tijd aan het te

samen met de clint bezoeken van justiti1e autoriteiten, zoals de

OvJ en de RC, de advocaat en de rechtszitting. Het bezoeken van de

rechtszitting levert hierin het grootste aandeel, ni. 0,4%.

Aan de overige activiteiten wordt in zeer geringe mate tijd besteed,

in totaal 0,3%.

b. De agendastroken

Bij de beschrijving van de lijst van werkzaamheden is een overzicht ge

gegeven van de verhouding van de directe individuele clintcontacten tot

de totale beschikbare tijd van de reclasseringsmedewerkers.

Tijdens de ondarzoeksperiode noteerden de reclasseringsmedewerkers in

hun agenda ook de duur van hun individule c1intcontacten en het aantal

verschillende clinten waarmee zij die dag contact hadden.

— Tijdsduur eclintcontacten(tabe1IV.6.!.)

In totaal werden door de reclasseringsmedewerkers gedurende twee weken

4884 individuele clintcontacten geregistreerd. Per medewerker komt

dat op 18 clintcontacten gedurende twee weken. Opgemerkt moet worden



— 38 —

dat hierbij ook de weekenden meegerekend zijn, zodat er, wanneer men

uitgaat van gemiddeld 10 volledige werkdagen, per dag per medewerker

1,8 individuele clintcontacten zijn.

Per contact varieert de duur nogal: van 1 minuut (bv. een telefoon

tje) tot 8 uur achtereen (bv. een hele dag optrekken met een clint)..

De gemiddelde contactduur bedraagt 43,4 minuten. Ongeveer de helft

van de contacten duurt een half uur of korter, 30% duurt van een half

uur t/m een uur en de rest van de c1intcontacten duurt langer dan

een uur. De verdeling in korte en langdurige contacten, zoals die

volgens het registratiesysteem worden genoteerd, ziet er als volgt

uit: 23,1% zijn korte contacten (minder dan 15 minuten), 76,9% zijn

langdurige contacten (15 minuten of meer).

-

Het gegeven dat de medewerkers gemiddeld in twee wekén tijd 18 mdi—

.viduele c1intcontacten hebben, impliceert niet dat dit 18 verschil

lende clianten zijn. 272 medewerkers konden per dag aangeven met hoe

veel verschillende clinten contact geweest was. Gebaseerd op gemid

deld 10 werkdagen per twee weken kon dit gegeven voor maximaal 2720

dagen genoteerd worden. Voor 1586 dagen werden contacten met én of

meerdere clinten geregistreerd, d.w.z. dat de medewerkers in 1134

dagen geen contacten met clinten hadden. In de overige dagen werden

4856 clintcontacten genoteerd. Dit betekent gemiddeld 17,9 contacten

met verschillende clinten, waaruit geconcludeerd kan worden dat het

vrijwel niet voorkomt dat met eenzelfde clint op én dag meermalen

contact geweest is.

In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van het aantal (verschillende)

c1inten per dag gedurende twee weken voor alle reclasseringsmedewer

kers.
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tabel 8. Aantal clfnten per dag voor de totale steekproef, gedurende
twee weken

werkdagen
(27 2x 10)

abs.

contact met:

0 clinten 1134 41,7

1 clint 440 16,2

2 c1inten 363 13,4

3 clinten 264 9,7

4 clinten 209 7,7

5 clinten 108 3,9

6— 9 clinten 176 6,5

10 clinten 26 0,9

2720 100

Uit deze tabel kan afgelezen worden dat in 41,7% van de werkdagen

geen enkel contact met een cliënt is geweest. Met één c1int heeft

men in 16,2% van de dagen contact gehad, en in de overige dagen is er

contact met meer dan één cliënt.

c. De cligntformulieren (tabellen 111.3.1., 111.3.3., 111.4.1. en

111.5.1.1. t/m 111.5.1.3.)

Naast de agenda’s die door de reclasseringsmedewerkers gedurende twee

weken werden bijgehouden, noteerden zij bij een tweede bezoek gege

vens over hun eigen c1intenbestand op zgn. clintformulieren.

In hoofdstuk 2 is de verhouding beschreven tussen de gegevens van de

clinten die verkregen zijn uit de agendastroken VS. die welke op de

clintformulieren ingevuld werden.

Uit de c1intformu1ieren worden in deze paragraaf twee gegevens bespro

ken die van belang zijn voor een inzicht in de directe clintcontacten

van de reclasseringsmedewerkers. Allereerst de fase van de hulpverle

ning, waarin de c1inten zich bevinden en daarnaast de frequentie van
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die contacten in de agendaweken.

Alvorens de fase van de hûlpverlening te bespreken, maken wij onder

scheid tussen justitile en niet—justitile clinten. Van de in totaal

3708 clinten zijn 29% niet—justitiële c1inten en 71% justitiële

clinten (zie tabel 111.3.1.).

Tabel 9 (zie pagina 41) geeft een overzicht van de verdeling van de

justiti1e c1inten per fase van de hulpverlening en bovendien de fre

quentie van het aantal contacten in de agendaweken, eveneens per fase.

Uit de tabel kunnen een aantal opmerkelijke resultaten afgeleid worden

m.b.t. de cliënten waarmee in de agendaweken contact geweest is. Wel

merken wij hierbij op dat de reclasseringsmedewerkers met al deze

clinten de laatste drie maanden tenminste eenmaal contact hadden, zo-t

dat de cijfers en met name de contactfrequentie 0 niet te absoluut ge

zien moeten worden.

In de eerste plaats valt ons op dat meer dan de helft van de justitile

c1inten in de fase van de voortgezette begeleiding zitten, d.w.z. in

de fase die volgt op de. justitile afdoening. Bijna een kwart zit in de

voorlichtingsfase: 18,7% niet—preventief gedetineerden en 5,5% preven

tief gedetineerden. Voorts bevindt zich bijna 10% in de gecombineerde

fase voortgezette begeleiding en teruggekeerd in een eerdere fase, 4,6%

in de fase ten tijde van de rechtszitting en tenslotte 2% in de vroeg—

hulpfase.

In de tweede plaats kunnen nog een aantal opmerkingen gemaakt worden

over het al dan niet hebben van contact in de agendaweken en daarnaast

over de intensiteit van de contacten.

Meer dan de helft van de clinten in de voortgezette begeleiding hebben

geen enkel contact tijdens de agendaweken; de meeste contacten hebben

de preventief gedetineerden in de voorlichtingsfase, meer dan 80%.

Daarnaast varieert de intensiteit van de contacten per fase nogal: het

meest intensief contact hebben de reclasseringsmedewerkers met preven

tief gedetineerden in de voorlichtingsfase, daarnaast is de contactfre—

quentie met vroeghulpclinten nogal intensief. In de overige fasen zijn

de contacten wat minder intensief. Opvallend is dat een eenmalig con—

tact vrij veel voorkomt in de detentieperiode na de veroordeling, nl.

bij ruim 60% van de clinten waarmee men in die fase contact had.
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6.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

Zoals wij in paragraaf 5.1.1. konden zien, was er voor de hoofdcatego—

rie contacten met clinten geen verschil tussen de instellingen. Wel

worden significante verschillen gevonden wanneer deze hoofdcategorie

wordt opgedeeld in een aantal subcategorien zoals besproken in para

graaf 6.1.

Met name wijken de CAD’s nogal af in de manier waarop zij het contact

met hun cliënten onderhouden van beide andere instellingen. In het al

gemeen vinden hun contacten meer plaats op het bureau dan buiten het

bureau. De CAD’s besteden bijna twee maal zoveel tijd aan directe

clintcontacten op het bureau dan de ARV en het LdH. Daarentegen beste

den zij in verhouding tot beide andere instellingen de helft aan con

tacten buiten het bureau. Als gevolg daarvan is ook hun reistijd aan

zienlijk minder dan die bij ARV en LdH.

Tenslotte besteden de CAWs ook minder tijd aan het meegaan met clin—

ten naar personen of instellingen.

Wanneer men de grote randstadsteden met de overige plaatsen vergelijkt,

is de gemiddelde tijd die besteed wordt aan contacten met clinten na

genoeg gelijk.

Er zijn wel wat verschillen tussen de randstadsteden en de overige

plaatsen voor de verschillende subcategorien; zo zijn er in de rand—

stadsteden wat meer bureaucontacten en wat minder contacten buiten het

bureau. Het verschil is echter niet significant.

(tabel IV.5.2.)

In paragraaf 5.1.3. werd opgemerkt dat de rmw’s en de specialisten een

relatief groter deel van hun tijd aan contacten met clinten besteden

dan de overige functionarissen. Het is evenwel zo dat deze contacten

voor de specialisten vrijwel allemaal bureaucontacten zijn —bijna

twee maal zoveel als voor de rmw’s— en zeer weinig contacten buiten
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het bureau, ongeveer een zesde van de rmw’s.

Tussen de afzonderlijke functies is er een aanmerkelijk verschil in

reis— en wachttijd. De meeste reis— en wachttijd zijn diegenen kwijt

die het meest contacten met clinten buiten het bureau hebben, in dit

geval de rmws. Verhoudingsgewijs hebben ook de stagiaires nogal wat

reis— en wachttijd nodig. De leidinggevenden reizen en wachten minder

voor hun contacten met clinten en tenslotte reizen en wachten de spe

cialisten het minst.

De ieidinggevenden gaan duidelijk minder mee met cliënten dan de sta

giaires en de rmw’s.

De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores, geor

dend naar grootte voor relevantie, satisfactie en mentale belasting,

voor een aantal activiteiten die betrekking hebben op de directe indi

viduele c1intcontacten.

tabel 10. Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale be
lasting voor werkzaamheden met directe clintcontacten, geor
dend naar de mate van relevantie

. . mentale
relevantie satisfactie

belasting

ontvangen van c1inten op bureau 4,44 3,91 2,98

clinten thuis bezoeken 4,29 3,91 2,96

clinten in penitentiaire of me— 4 20 3 42 3 04
dische inrichtingen bezoeken ‘

clinten op politiebureau/paleis
3 97 3 19 3 13van justitie bezoeken ‘ ‘

meegaan met clinten naar instel
lingen voor arbeidsvoorziening, 3,21 3,17 2,79
huisvesting e.d.

— Relevant ie

Over het algemeen worden de werkzaamheden die directe contacten met

c1inten impliceren, tamelijk relevant tot relevant gevonden. Als
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meest relevante werkzaamheden komen naar voren: het ontvangen van

clinten op het bureau, clignten thuis bezoeken, de clinten in een

penitentiaire ofLmedisc±e inrichting bezoeken en tenslotte het bezoe—

• ken op het politiebureau of het paleis van justitie. Wat minder rele

vant vindt men het meegaan met clinten naar instellingen.

— Satisfactie

Bij de satisfactie ziet men dezelfde volgorde als bij de relevantie

van bepaalde werkzaamheden. Datgene wat over het algemeen als meer

relevant gezien wordt, geeft over het algemeen ook vaker voldoening.

Relatief vaakvoldoening geven het ontvangen van clinten op het

bureau en het thuis bezoeken van clinten. Wat minder vaak voldoening

geven: het bezoeken in penitentiaire of medische inrichtingen, op po—

litiebureaus en paleizen van justitie en tenslotte het meegaan met de

clint naar instellingen e.d.

-

Als het meest vaak mentaal belastend worden erva’ren die werkzaanheden

die contacten met justitile functionarissen en instellingen implice

ren, nl. het bezoeken van clinten op het politiebureau of het paleis

van justitie en het bezoeken in penitentiaire of medische inrichtin

gen.. Minder vaak mentaal belastend zijn: het ontvangen van clignten

op het bureau, het bezoeken van clinten thuis en het meegaan met

clinten naar instellingen.

6.2. De full—time maatschappelijk werkers

a. Lijst van werkzaamheden (tabellen IV.1.2. en IV.2.2.)

De full—time maatschappelijk werkers besteden 32,9% van de beschikbare

tijd aan directe individuele clintcontacten.

Ongeveer een derde van d&e contacten vindt plaats op het bureau en

daarnaast nog eens een derde buiten het bureau, respectievelijk 11,7%

en 11,0%. Aan reis— en wachttijd wordt een kwart van de clintentijd

besteed (8,1%) en tenslotte aan meegaan met clinten 2,1%.

Het merendeel van de full—time rmw’s besteedt inderdaad in twee weken
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tijd aan bureaucontacten, contacten buiten het bureau en reis/wacht

tijd. Voor de contacten op het bureau ziet de spreiding van de tijds—

besteding er als volgt uit: een kwart van de full—time rmwTs heeft

tussen 0 en 3 uur contacten met clinten op het bureau, een kwart

heeft tussen 3 en 6 uur contact, een kwart tussen 6 en 11 uur en

tenslotte een kwart tussen 11 en 33 uur.

Het grootste deel van de contacten op het bureau wordt in beslag ge

nomen door het ontvangen van clinten: 8,6%. Veel minder tijd gaat zit

ten in het telefoneren met clinten: 1,8% en tenslotte is een zeer ge

ring gedeelte van de tijd beschikbaar voor brieven schrijven en wachten

op cliënten.

In tegenstelling tot de totale steekproef wordt hier aan alle afzonder

lijke activiteiten door een groter deel van de beschreven groep

gewerkt, hetgeen wil zeggen dat dit soort activiteiten meer specifiek

voor (full—time) rmw’s zijn.

Bijna twee derde van de tijd besteed aan contacten buiten het bureau is

het bezoeken van cliënten thuis, daarnaast vindt iets minder dan een

derde van de contacten plaats in penitentiaire inrichtingen. De overige

activiteiten, waaronder ook contacten op het politiebureau, nemen een

vrij geringe plaats in.

De verhouding tussen de tijd besteed aan contacten die buiten het bu

reau plaatsvinden en de reis— en wachttijd die daarvoor nodig is, ligt

in de orde van 5 : 4.

Een kwart van de full—time rmw’s is tussen 0 en 1 uur per twee weken

kwijt aan reis— en wachttijd, de helft van hen tussen 1 uur en 8 uur,

de overigen tussen 8 en 28 uur.

Ook hier geldt weer dat aan die activiteiten waaraan hierboven aandacht

wordt geschonken door een relatief grotere proportie van de full—time

rmw’s daadwerkelijk tijd besteedwordt, dan van de totale steekproef.

Bijna de helft van de tijd die beschikbaar is voor het meegaan met de

clianten komt ten laste van de reis— en wachttijd die daarvoor noodza

kelijk is. Daarnaast besteden de full—time-rmw’s van diezelfde tijd on

geveer een kwart aan het bezoeken van de rechtszitting met de clint.

Tenminste de helft van de full—time rmw’s besteedde geen tijd aan rei

zen en wachten t.b.v. het meegaan met cliënten. Hetzelfde geldt voor

het meegaan naar de rechtszitting. Aan alle overige activiteiten wordt



— 46 —

door ten hoogste een kwart van de full—time maatschappelijk werkers

tijd besteed.

b. De agendastroken

—

De full—time maatschappelijk werkers hadden in twee weken tijd 3037

clintcontacten, d.w.z. gemiddeld 27 clintcontacten per rmw. Dit

zijn gemiddeld 9 c1intcontacten meer dan berekend werd voor de tota

le steekproef.

De gemiddelde tijdsduur van deze contacten is vrijwel gelijk aan die

van de totale steekproef, nl. 43,5 minuten. -

Evenals bij de totale steekproef duren ook bij de full—time maat

schappelijk werkers de helft van de contacten een half uur of korter,

28% van een half uur tot en met een uur en tenslotte 22% langer dan

een uur. Bijna een kwart van de clintcontacten zijn korte contacten

(minder dan 15 minuten), drie kwart zijn langdurige contacten (15 mi

nuten of meer).

—

Met een gemiddelde van 10 werkdagen per twee weken konden de full

time rmw’s voor 1130 dagen noteren met hoeveel clignten zij per dag

contact hadden. Hiervan werden voor 897 dagen clintcontacten gere

gistreerd, d.w.z. dat er in de resterende dagen geen clintcontacten

waren. Ook bij de full—time rmw’s komt het weinig voor dat op dezelf

de dag meermalen contact is met eenzelfde clint. Volgens tabel 11

worden namelijk 3018 verschillende clinten gezien, terwijl bij de

tijdsduur van de contacten 3037 clintcontacten geregistreerd werden.
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tabel 11. Aantal cliënten per dag voor de full—time rmwTs, gedurende
twee weken

werkdagen
(1 13x10)

abs.

contact met:

0 clinten 233 20,6

1 cliënt 188 16,6

2 cliënten 202 17,9

3 c1inten 158 14,0

4 clinten 133 11,8

5 c1inten 75 6,6

6— 9 c1inten 126 11,1

1O cliënten 15 1,3

1130 100

In vergelijking met de totale steekproef zijn er bij de full—time rmw’s

minder dagen waarop zij geen enkel clintcontact hebben en hebben zij

over het algemeen meerdere ciigntcontacten per dag.

111.5.2.1. t/m 111.5.2.3.)

Van de 2461 c1inten zijn 25% niet—justiti1e c1inten en 75% justiti—

le clinten (zie tabel 111.3.2.).

In tabel 12 (zie volgende pagina) wordt aangegeven in welke huipverle—

ningsfase de justitile clinten van de full—time rmw’s zich bevinden;

daarnaast geeft de tabel ook een overzicht van de contactfrequentie.
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Globaal bezien wijken de cijfers in deze tabel niet in belangrijke mate

af van die welke in tabel 9 voor de totale steekproef gepresenteerd

werden.

Meer dan de helft van de cliënten zitten in de voortgezette begelei

ding, ongeveer 23% in de voorlichtingsfase, 9% in de gecombineerde

fase, 5% in de fase ten tijde van de rechtszitting en tenslotte 2% in

de vroeghulpfase.

De meeste en meest frequente contacten hebben de preventief gedetineer

den in de voorlichtingsfase, gevolgd door de clinten in de vroeghulp—

fase. Voor de overige fasen geldt dat er minder contacten zijn en dat

de contacten minder intensief zijn.

6.2.1. LdH/ARV—coimnune — SPW — CAD’s

a. Lijst van werkzaamheden (tabellen IV.3.1. t/in IV.3.4.)

In verband met de verschillen in werksoort zal hierna bekeken worden in

hoeverre de tijdsbesteding met betrekking tot de directe individuele

clintcontacten varieert tussen LdH/ARV—coinmune, SPW en CAD full—time

maatschappelijk werkers.

Ten eerste blijkt er verschil te zijn in de totale tijd die besteed

wordt aan deze cligntcontacten tussen de CAD—rmw’s enerzijds en de com

mune— en SPW—rmw’s anderzijds. Over het algemeen besteden de CAD—rmw’s

zo’n 7% minder tijd aan deze activiteiten. Hoewel de SPW—rmw’s in ver

houding de meeste tijd hieraan besteden, is enkel het verschil tussen

commune— en CAD—rmw’s significant.

De CAD—rmw’s hebben nagenoeg twee maal zoveel tijd voor contacten met

clinten op het bureau als de overige rmw’s, daarentegen hebben zij in

verhouding tot de andere rmw’s minder dan de helft tijd voor contacten

buiten het bureau. Als gevolg daarvan is ook hun reis— en wachttijd

aanzienlijk minder.

Hoewel de tijd die over het algemeen besteed wordt aan het meegaan met

clinten vrij gering is, is er toch nog een verschil tussen commune—

mw’s en CAD—rmw’s, met dien verstande dat de CAD—rmw’s minder vaak

met clinten meegaan.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de CAD’s met name in
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hun contacten met clignten op het bureau opereren, terwijl commune— en

SPW—rmw’s meer buiten het bureau opereren.

Met betrekking tot de spreiding van de tij dsbesteding kan gezegd worden

dat een grote meerderheid van alle rmw’s zich bezighoudt met de af zon—

derlijke vormen van clintcontacten, behalve met het meegaan met clin—

ten. Tenminste een kwart van de commune— en SPW—rmw’s gaat niet mee :met

clinten, terwijl dit voor minimaal de helft van de CAD—rmw’s opgaat.

Tot slot nog een enkele opmerking over de reis— en wachttijd van de

CAD—rmw’s: hieraan wordt door tenminste een kwart van hen geen tijd be

steed.

b. De agendastroken (tabel IV.6.2.)

De CAD—rmw’s hebben duidelijk meer clintcontacten dan de overige

rmw’s, ni. 31, terwijl de comune—rmw’s en de SPW—rmw’s gemiddeld 25

ciigntcontacten in twee weken hebben.

Ook met betrekking tot de tijdsduur van de contacten wordt een verschil

gevonden: de contacten van de CAD—rmw’s zijn gemiddeld korter van duur,

39 minuten tegenover 46 minuten voor commune— en SPW—rmw’s. Het gevon

den verschil is significant.

Het gedeelte van de contacten die .korter duren dan 15 minuten is voor

de commune—rmw’s 25,5%, voor de SPW—rmw’s 21,3% en voor de CAD—rmw’s

24,5%. De overige zijn langdurige contacten.

De volgende tabel geeft aan met hoeveel verschillende clinten per dag

contact geweest is voor de full—time rmw’s, wanneer zij verdeeld worden

naar werksoort.
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tabel 13. Aantal clinten per dag voor de full—time rmw’s per werk
soort, gedurende twee weken

LdH/ARV—commune SPW CAO

werkdagen werkdagen werkdagen
(62x10) (15x10) (36x10)

abs. abs. abs.

contacten met:

0 clînten 127 20,6 38 25,3 68 18,9
L 1 clint 113 18,2 18 12,0 57 15,8

2 cliënten 112 18,1 30 20,0 60 16,7

3 clinten 93 15,0 22 14,7 43 11,9

4 clinten 80 12,9 15 10,0 38 10,5

5 cliënten 38 6,1 8 5,3 29 8,1

6— 9 clinten 53 8,5 19 12,7 54 15,0

10 cliënten 4 0,6 0 11 3,1

620 100 150 100 360 100

Deze tabel laat zien dat voor de dagen dat er contact is met clignten

de CAD—rmw’s over het algemeen met:meer clinten per dag contact hebben

dan de conKuune— of SPW—rmw’s.

c. De clintformulieren (tabellen 111.3.2., 111.3.4., 111.4.2. en

111.5.2.1. t/in 111.5.2.3.)

Voor alle full—time maatschappelijk werkers samen lag de verhouding van

justitile tot niet—justitiële clinten in de orde van 3 : 1. Bij de

verdeling van de mw’s naar werksoort is er een duidelijk verschil tus

sen CAD—rmw’s enerzijds en conmiune— en SPW—rmw’s anderzijds. Bij de

conimune—rmw’s zijn 87,4% justitile clinten, bij de SPW—rmw’s 91,5% en

bij de CAO—mw’s 42,8%.

Met betrekking tot de frequentie van de contacten in de verschillende

K) De hoogte van dit cijfer zal mede beinvloed zijn door het aantal ver—
verlofdagen, dat binnen de groep van full—time SPW—rmw’s relatief
aanzienlijk hoger lag dan binnen de beide andere groepen.
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S justitile fasen waarin de ciignten zich bevinden, kunnen een aantal

opmerkingen gemaakt worden (zie tabellen 111.5.2.1. t!m 111.5.2.3.).

Voor de SPW—rmw’s geldt dat bijna drie kwart van hun justitile clin—

ten in de fase van de voortgezette begeleiding zitten, bij de coumiune—

reclassering is dit iets meer dan de helft, terwijl bij de CAD—rmw’s

zo’n 40% van de clinten zich in deze fase bevinden.

Daarnaast bevinden zich in de voorlichtingsfase bij de coinmunereclas—

sering en de CAD’s ongeveer een kwart van de clinten; bij de SPW’s

is dit percentage aanzienlijk lager, nl. 11%. De verhouding preventief

gedetineerden tot niet—preventief gedetineerden in de voorlichtings—

fase ligt hij de SPW—rmw’s nagenoeg gelijk, voor LdH/ARV—comune en de

CAD’s komt men op een verhouding van 1 op 4.

In de fase ten tijde van de rechtszitting bevinden zich bij de CAD—

rmw’s een kleine 8% van hun justitile cliënten, bij de commune—ruiw’s

ongeveer 5% en bij de SPW_rmw?s iets meer dan 1,5%.

Wat betreft de gecombineerde fase waarin clinten zich bevinden die in

de voortgezette begeleiding zaten en weer in een eerdere fase terugge

keerd zijn, is het opmerkelijk te constateren dat bijna 20% van de

CAD—clinten in deze fase zitten, terwijl dit voor de overige werksoor

ten aanzienlijk minder is, ongeveer 7%.

Ook hier geldt dat met betrekking tot de frequentie van de contacten

per fase de meest intensieve contacten plaatsvinden in de voorlich—

tingsfase en dan met name voor de preventief gedetineerden. Bij de

CAD’s en de comunereclassering wordt deze fase wat betreft de frequen

tie van de contacten gevolgd door de vroeghulpfase, hij de SPW’s door

de gecombineerde fase. (De SPW—rmw’s hadden slechts één clint in de

vroeghulpfase.)

6.2.2.Groterandstadsteden-overie1aatsen(tabelIV.4.2.)

In paragraaf 6.1.2. werd aangegeven dat de gemiddelde tijd die besteed

wordt aan contacten met clinten vrijwel gelijk is als men de grote

randstadsteden met de overige plaatsen vergelijkt. Ook als alleen de

full—time rmw’s bekeken worden, ziet men hetzelfde beeld.

Slechts één duidelijk verschil kan voor de full—time rmw’s aangegeven

worden: in de grote randstadsteden gaat men minder mee met clinten dan
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in de overige plaatsen. De overige verschillen zijn dezelfde als die

welke beschreven zijn voor de totale steekproef, zij zijn evenwel niet

s ignificant.

6.3. De full—time leidinggevenden van de ARV

a. Lijst van werkzaamheden (tabel IV.2.3.)

In hoofdstuk 5 kon men zien dat de leidinggevenden ook directe clint—

contacten hebben. Voor de full—time leidinggevenden van de ARV is dit

10,5% van hun beschikbare tijd. 4,2% van deze contacten vinden plaats

op het bureau, 3,6% buiten het bureau, 2,6% komt voor rekening van

reis— en wachttijd ei. tenslotte is men een zeer gering gedeelte van de

tijd kwijt aan meegaan met clinten: 0,2%.

Het merendeel van deze leidinggevenden heeft in twee weken wel directe

clintcontacten de helft tot 10 uur, de andere helft van 10 tot 19

uur. Aan de bureaucontacten besteden eveneens de meeste leidinggevenden

tijd, zij het dat de spreiding wat kleiner is.

Tussen de 50 en 75% van hen heeft contacten buiten het bureau en is als

gevolg daarvan reis— en wachttijd kwijt.

Ten hoogste een kwart van de full—time leidinggevenden van de ARV gaat

gedurende twee weken wel eens mee met cliënten naar personen of instel

lingen.

b. De agendastroken (tabel IV.6.3.)

De full—time leidinggevenden van de ARV hebben in twee weken in totaal

144 clintcontacten, gemiddeld is dit per leidinggevende iets minder

dan 10 clintcontacten.

De gemiddelde tijdsduur van deze contacten wijkt niet veel af van die

welke wij zagen bij de full—time rmW’S, deze is 42,1 minuten. 82% van

hun contacten duren een uur of korter, 45% een half uur of korter.

De verhouding tussen kortdurende en landurige contacten, zoals volgens

het registratiesysteem gehanteerd, ligt in de orde van 1 : 4.

Een overzicht van het aantal verschillende clinten per dag wordt in

tabel 14 gegeven.
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tabel 14. Aantal cliënten per dag voor de full—time leidinggevenden,
gedurende twee weken

werkdagen
(15x10)

ahs.

contact met:

0 clinten 72 47,9

1 clint 37 24,7

2 clinten 25 16,7

3 clinten 10 6,7

4 cliënten 4 2,7

5 clinten 2 1,3

6— 9 cliënten 0

, 10 clinten 0

150 100

Van het totaal aantal beschikbare dagen is in bijna de helft geen enkel

c1intcontact bij de leidinggevenden. Voorts laat deze tabel zien dat

het in de overige dagen vrij veel voorkomt dat met én of met twee

clinten contact geweest is en dat het weinig voorkomt dat de leiding—

gevenden met meer dan twee verschillende clinten op eenzelfde dag con

tact hebben.

6.4. De specialisten

a. Lijst van werkzaamheden (tabel IV.5.2.)

Na de rmw’s besteden de specialisten de meeste tijd aan directe clint—

contacten, namelijk 27,8%. Het grootste deel van deze contacten speelt

zich af op het bureau (23,7%), terwijl buiten het bureau slechts zelden

contacten met clinten plaatsvinden (1,6%). Als gevolg daarvan is ook

de tijd voor reizen en wachten zeer gering (0,9%). Tenslotte gaan de

specialisten ook zeer winig mee met de clinten: 1,5% van hun beschik—

bare tijd.
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b. De agendastroken (tabel IV.6.4.)

In twee weken hebben de specialisten 278 clintcontacten. Voor de 49

specialisten uit de steekproef komt dit op een gemiddelde van 5,7 con

tacten. Wanneer men hierbij de gemiddelde gewerkte tijd per twee weken

betrekt (13,6 uur), wil dat zeggen dat zij gedurende die tijd relatief

veel c1intcontacten hebben. Daarentegen is de gemiddelde tijdsduur van

hun contacten korter dan wij eerder zagen voor full—time rmw’s en de

leidinggevenden, ni. 36,1 minuten.

Bijna 70% van hun contacten zijn korter dan een half uur, ongeveer 16%

duren van een half uur t/m een uur en de resterende contacten zijn lan

ger dan een uur. Korter dan 15 minuten zijn 19% van hun contacten, 81%

hebben een langere tijdsduur.

Het aantal verschillende clinten per dag wordt in tabel 15 aangege

ven. Aangezien het onmogelijk is voor de specialisten, die allen een

part—time werkverband hebben, aan te geven hoeveel beschikbare werkda

gen zij in totaal in de onderzoeksperiode van twee weken hadden, zal

hier slechts een verdeling gegeven worden van de geregistreerde aantal

len verschillende c1inten per dag. In de tabel vervalt derhalve de ca

tegorie contact met 0 clinten

tabel 15. Aantal c1inten per dag voor de specialisten, gedurende twee
weken

werkdagen
(49 specialisten)

abs. %

contact met:

1 clint 35 38,9

2 clinten 17 18,9

3 clinten 10 11,1

4 clinten 8 8,9

5 c1inten - 6 6,7

6— 9 clinten 10 11,1

10 clinten 4 4,4

90 100
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Van de dagen waarop contact is geweest tussen een specialist en een

c1int, zien we dat in ruim 60% van de geregistreerde dagen met 2 of

meer c1inten contact geweest is. Over het algemeen kan geconstateerd

worden dat voor de specialisten geldt dat zij met relatief veel ver

schillende c1inten per dag contact hebben.
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7. CONTACTEN EN WERKZAA1ff1EDEN TEN BEHOEVE VAN CLIËNTEN

7.1. De steekproef (tabellen IV.1.1. en IV.2.1.)

Aan de contacten en werkzaamheden ten behoeve van clinten wordt door

de reclasseringsmedewerkers 10,7% van hun beschikbare tijd besteed.

Deze activiteiten, waarbij de clint zelf niet aanwezig is, vinden zo

wel op het bureau als buiten het bureau plaats.

-

Ruim twee derde van de contacten en werkzaamheden ten behoeve van

c1inten vinden plaats op het bureau. Aan het telefoneren met andere

dan justitile functionarissen en het bestuderen van clintstukken

wordt op het bureau de meeste aandacht besteed, respectievelijk 2,5

en 1,5% van de totale tijd.

Daarnaast is men aan planning en voorbereiding van de werkzaamheden

ook nog eens 1,2% tijd kwijt.

Ook met justitfle functionarissen wordt op het bureau getelefoneerd

t.b.v. clinten. In totaal wordt 44% van de tijd die beschikbaar is

t.b.v. clinten op het bureau besteed aan telefoneren en 10% aan het

schrijven van brieven.

Aan de overige activiteiten die bestaan uit het ontvangen van perso

nen, wordt nog geen 1% van de beschikbare tijd besteed.

— Contacten en werkzaamheden buiten het bureau

In totaal komen deze activiteiten neer op 3,2% van de totale beschik

bare tijd, waarvan het belangrijkste deel dan nog wordt ingenomen

door het reizen en wachten, 1%. Aan alle andere activiteiten, zoals

het bezoeken van personen of instellingen en het regelen van prak

tische zaken, wordt zeer weinig tijd besteed.

7.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

De CAD’s besteden relatief ongeveer 5% minder tijd aan contacten en

werkzaamheden t.b.v. c1inten dan het LdH of de ARV.

In hoofdstuk 6 zagen wij dat voor de contacten met clinten gold dat
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de CAWs meer contacten op het bureau hadden en minder buiten het bu

reau, vergeleken met de beide andere instellingen; hier kan geconsta

teerd worden dat de CAD’s zowel op het bureau als buiten het bureau

significant minder tijd besteden. Bekijkt men de zaak echter binnen de

instellingen, dan kan geconcludeerd worden dat de CAD’s ongeveer drie

maal zoveel contacten op het bureau hebben als daarbuiten, terwijl dit

voor ARV en LdH ongeveer twee maal zoveel is.

In de grote randstadsteden wordt minder aan contacten en werkzaamheden

t.b.v. clinten gedaan. Met name kan men dit verschil toeschrijven aan

de contacten en activiteiten die buiten het bureau plaatsvinden. In de

overige plaatsen wordt ruim twee maal zoveel tijd besteed aan genoemde

activiteiten als in de grote randadsteden.

Z1__:_r1T1
(tabel IV.5.2.)

Verhoudingsgewijs besteden de rmw’s de meeste tijd aan contacten en

werkzaamheden t.b.v. clinten. De verschillen tussen de overige func

tionarissen onderling zijn zeer gering. Wat betreft de bureaucontacten

geldt hetzelfde, ook hieraan wordt door de rmw’s de meeste tijd be

steed, terwijl voor de activiteiten buiten het bureau geldt dat enkel

de stagiaires en de specialisten hieraan significant minder tijd be

steden dan de rmw’s. Het verschil tussen rmw’s en leidinggevenden is

niet significant.

Wanneer de verhouding tussen de bureauwerkzaamheden en de werkzaamheden

buiten het bureau per functie bekeken wordt, kan men constateren dat de

specialisten relatief het meest bureaucontacten hebben en vrij weinig

contacten buiten hei bureau. Ook de overige functionarissen hebben min

der contacten buiten het bureau dan op het bureau, hoewel het aandeel

van de contacten buiten het bureau voor hen duidelijk hoger uitvalt.
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Voor een aantal activiteiten die betrekking hebben op de contacten en

werkzaamheden t.b.v. de cliënten, worden in de volgende tabel de ge

middelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale belasting ge

geven.

tabel 16. Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale
belasting voor werkzaamheden t.b.v. cliënten, geordend naar
de mate van relevantie

. . mentalerelevantie satisfactie
belasting

bezoeken aan justitile functio—
3,61 3,20 3,03nar 1 S 5 en

bezoeken aan personen en instel
lingen voor arbeidsvoorziening,

3 34 3 05 2 74onderwijs, huisvesting, fin. ‘

hulpverlening

praktische zaken regelen, zoals
kleding halen, in huis iets doen 2,97 2,90 2,35
etc.

Het afleggen van bezoeken aan justitile functionarissen t.b.v. de

c1inten wordt over het algemeen tamelijk relevant tot relevant gevon

den. Voorts geven deze bezoeken nogal eens voldoening, terwijl men ze

tevens nogal eens als mentaal belastend ervaart.

Tamelijk relevant wordt ook gevonden het bezoeken van personen en in

stellingen voor arbeidsvoorziening etc., zij geven af en toe wel vol

doening en worden voorts minder vaak als mentaal belastend ervaren.

Tenslotte vinden de reclasseringsmedewerkers het regelen van praktische

zaken voor de clint nog wel tamelijk relevant, zij geven wat minder

voldoening en zijn vrij zelden mentaal belastend.
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7.2. De full—time maatschappelijk werkers (tabellen IV. 1.2. en

IV.2.2.)

Aan contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten besteden de full—time

* maatschappelijk werkers 13,1% van hun beschikbare tijd. Twee derde

van deze werkzaamheden vindt plaats op het bureau, de resterende bui—

ten het bureau.

Meer dan drie kwart van de full—time rmw’s houdt zich bezig met contac

ten en werkzaamheden t.b.v. clidnten op het bureau: een kwart tussen

0 en 4 uur, vervolgens een kwart tussen 4 en 6 uur; een kwart tussen

6 en 9 uur en tenslotte de overigen tussen 9 en 18 uuur per twee we

ken.

Hetzelfde wat wij zagen voor de totale steekproef geldt eveneens voor

de full—time rmw’s: de meeste tijd van deze bureau—activiteiten wordt

besteed aan het telefoneren —met justitile functionarissen en andere

personen tesamen 4%— , daarnaast aan het bestuderen van clintstukken,

1,7% en tenslotte aan het plannen en voorbereiden van werkzaamheden,

1 ,4%.

Aan de activiteiten ontvangen van personen en brieven schrijven wordt

vrij weinig tijd besteed: aan beide nog geen 1%.

Tenminste een kwart van de full—time rmw’s verrichtte geen werkzaamhe

den t.b.v. de clint buiten het bureau. Voor de rmw’s ligt het gemid

delde van deze activiteiten buiten het bureau op 4,2% van hun totale

beschikbare tijd. Iets minder dan een decde hiervan komt voor rekening

van reis— en wachttijd en een kwart voor het bezoeken van familieleden

van clinten. Aan beide genoemde activiteiten werd door ten hoogste de

helft van de full—time rmw’s tijd besteed. -Aan alle overige activitei

ten, voor het merendeel bezoeken aan personen of instellingen en daar

naast het regelen van praktische zaken wordt zeer weinig tijd besteed

en gedurende twee weken door ten hoogste een kwart van de rmw’s.

7.2.1. LdH/ARV—commune — SPW — CAIYs (tabellen IV.3.J. t/m IV.3.4.)

Zowel voor de totale tijd die besteed wordt aan contacten en werkzaam

heden ten behoeve van clinten als voor de bureauwerkzaamheden en de

werkzaamheden buiten het bureau, kan een duidelijk verschil geconsta—
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teerd worden tussen CAD—rmw’s en de coimnune—rmw’s, met dien verstande

dat de CAD—rmw’s hieraan significant minder tijd besteden. Geen signi—

ficant verschil wordt gevonden tussen CAD_rmwTs en SPW—rmw’s.

De verhouding bureauwerkzaamheden — werkzaamheden buiten het bureau

ligt voor commune— en SPW—rmw’s in de orde van 2 : 1 en bij de CAD—

rmw’s van 3 1. Ook hier ziet men weer dat de CAD—rmw’s relatief meer

bureaucontacten of —werkzaamheden hebben dan de overige rmw’s.

In de overige plaatsen wordt significant meer tijd besteed aan contac

ten en werkzaamheden ten behoeve van clinten; gemiddelde een kleine 5%

van de totale beschikbare tijd. Gezien het feit dat het verschil tussen

de grote randstadsteden en de overige plaatsen waar het bureauwerkzaam—

heden betreft, Vrij gering is, ligt het voor de hand dat het verschil

met name in de activiteiten buiten het bureau gezocht moet worden.

Dit blijkt ook het geval te zijn: in de grote randstadsteden besteden

de full—time rmw’s 1,9% van hun beschikbare tijd aan werkzaamheden ten

behoeve van clinten buiten het bureau, terwijl dat in de overige

plaatsen 5,3% is.

7.3. De full—time leidinggevenden van de ARV (tabel IV.2.3.)

Aan contacten en werkzaamheden ten behoeve van ciignten besteden de

full—time leidinggevenden van de ARV 7,7% van hun totale tijd. Het me

rendeel van de werkzaamheden vindt plaats op het bureau, 5,4%, terwijl

in de resterende tijd de werkzaamheden buiten het bureau verricht wor

den.

Tenminste drie kwart van de leidinggevenden verricht werkzaamheden ten

behoeve van clinten; een kwart van hen tussen 9 en 17 uur per twee

weken, nog eens een kwart tussen 3 en 9 uur en de overigen minder dan

3 uur. Ook aan de bureauwerkzaamheden t.b.v. clignten besteden de

meeste leidinggevenden tijd, terwijl bij de werkzaamheden buiten het

bureau een kleiner aantal van hen betrokken is.
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8. WERKZAAMHEDEN VOOR GEZINNEN VAN CLIËNTEN OF GROEPEN CLIËNTEN

8.1. De steekproef (tabellen IV.1.1. en IV.2.1.)

De reclasseringsmedewerkers besteden over het algemeen vrij weinig tijd

aan werkzaamheden voor gezinnen van cliënten of groepen clinten. Deze

werkzaamheden worden ook wel gezins— of groepsbehandeling genoemd en

nemen 3,2% van de beschikbare tijd in beslag.

De belangrijkste activiteit van deze werkzaamheden die de helft van de

daarvoor beschikbare tijd voor haar rekening neemt, is de gezinsbehan—

deling: 1,6%. Weinig tijd wordt besteed aan groepsbehandeling, namelijk

0,6% en aan voorlichting aan groepen wordt ternauwernood gedaan. De

voorbereidingstijd van deze 3 genoemde activiteiten benadert 0,5% van

de totale beschikbare tijd. De overige tijd is reis— of wachttijd.

8.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

Er blijken duidelijk verschillen tussen de drie instellingen m.b.t. de

gezins— en groepsbehandeling te bestaan.

De meeste behandelingscontacten hebben de CAD’s, 4,5%. Vervolgens heb

ben de medewerkers van de ARV 2,6% behandelingscontacten en tenslotte

is bij het LdH het aandeel van deze contacten het minst, namelijk 1%.

Alle gevonden verschillen zijn significant.

In de overige plaatsen wordt ruim twee maal zoveel tijd besteed aan be—

handelingscontacten als in de grote randstadsteden. Voor de randstad—

steden is dit 1,8% en voor de overige plaatsen 4,1% van de totale be

schikbare tijd.

De rmw’s besteden de meeste tijd aan behandelingscontacten, namelijk

3,9%, dat is bijna vier maal zoveel als de tijd die daarvoor wordt uit

getrokken door de stagiaires en de leidinggevenden die respectievelijk
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1% en 1,1% van hun beschikbare tijd aan deze behandelingen besteden.

Ondanks het feit dat de specialisten aan genoemde werkzaamheden onge

veer drie maal zoveel tijd besteden als stagiaires en leidinggevenden,

zijn deze verschillen niet significant.

De gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale belasting

voor de behandelingscontacten worden in tabel 17 gegeven.

tabel 17. Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale be
lasting voor werkzaamheden voor gezinnen van clinten of
groepen cliënten

mentale
. relevantie satisfactie

belasting

behandelingscontacten met gezin—
4,16 3,92 3,61

nen of groepen clinten

De reclasseringsmedewerkers vinden de behandelingscontacten relevant,

bovendien geven deze contacten nogal vaak voldoening. Regelmatig worden

genoemde werkzaamheden als mentaal belastend ervaren.

8.2. De full—time maatschappelijk werkers (tabellen IV.1.2. en IV.2.2.)

Vergeleken met de steekproef besteden de full—time rmw’s wat meer van

hun beschikbare tijd aan gezins— of groepsbehandeling, namelijk 3,9%.

Van de full—time rmw’s besteedt hooguit de helft hieraan enige tijd ge

durende twee weken. De rmw’s zijn over het algemeen iets meer gericht

op gezinsbehandeling dan op groepsbehandeling of voorlichtingsactivi—

teiten in vergelijking met de totale steekproef. Meer dan de helft van

de tijd voor de behandelingscontacten wordt gestoken in de gezinsbehan—

deling; bovendien is meer dan een kwart van de full—time rmw’s bezig

met gezinsbehandelingen. Gezien de resultaten in paragraag 8.1. wil dat

zeggen dat juist de gezinsbehandeling wat meer tot het werkterrein van
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de rmw’s behoort.

8.2.1. LdH/ARV—commune — SPW — CAD’s (tabellen IV.3.1. t/m IV.3.4.,)

Het enige significante verschil tussen de verschillende werksoorten

m.b.t. de behandelingscontacten wordt gevonden tussen de commune—rmw’s

en de CAD—rmw’s: de CAD—rmw’s besteden meer tijd aan werkzaamheden voor

gezinnen van c1inten of groepen c1inten dan de commune—rmw’s, respec

tievelijk 5,1% en 3,1%.

Datgene wat geconstateerd werd voor de totale steekproef geldt voor de

full—time rmw’s in nog sterkere mate. In de grote randstadsteden wordt

namelijk 1,4% van de totale beschikbare tijd aan behandelingscontacten

besteed, terwijl dit in de overige plaatsen ruim 3 maal zoveel is,

t.w. 5%.

8.3. De full—time leidinggevenden van de ARV (tabel IV.2..3.)

In paragraaf 8.1.3. zagen wij reeds dat de leidinggevenden vrij weinig

van hun tijd besteden aan behandelingscontacten, namelijk 1,1%. Voor de

full—time leidinggevenden van de ARV is dit zelfs nog minder: 0,2%,

zodat we kunnen concluderen dat de overige leidinggevenden relatief wat

meer tijd besteden aan deze behandelingscontacten.
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9. RAPPORTEN EN GESPREKSVERSLAGEN
‘ :

9.1. De steekproef (tabellen IV.1.1. en IV.2.1.)

Aan rapportagewerkzaanheden en het maken van gespreksverslagen besteden

de reclasseringsmedewerkers 10,6% van hun totale tijd.

Globaal gezien kan men de rapportagetijd in ongeveer gelijke helften

verdelen: 5,6% voor het schrijven van externe rapporten en 5,1% voor

het schrijven van interne rapporten of gespreksverslagen.

Vrijwel alle tijd die gestoken wordt in externe rapportage komt voor

rekening van het maken van (aanvullende) voorlichtingsrapporten, name

lijk 5,1%; slechts een half procent resteert voor vroeghulprapportage,

VI— en milieurapporten, proefverlofverslagen en andere rapporten.

De interne rapportage be&taat bijna geheel uit het maken van gespreks—

verslagen, gespreksevaluaties e.d., die voor het eigen dossier of de

eigen registratie gemaakt worden: 5%.

9.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

Enkele verschillen kunnen met betrekking tot het rapporteren en het op

maken van gespreksverslagen geconstateerd worden.

In vergelijking met de beide andere instellingen besteden de medewer

kers van het LdH meer tijd aan het maken van externe rapporten; alleen

het verschil met de CAD’s is significant.

Hoewel het LdH de meeste tijd besteedt aan het maken van interne rap

porten, wordt geen significant verschil gevonden met de beide andere

instellingen. Het kleine aantal respondenten van het LdH (27) is hier

van wellicht de oorzaak. Wel wordt een verschil gevonden tussen de ARV

en de CAD’s: de laatsten besteden hieraan meer tijd.

Wanneer men de verhouding bekijkt tussen de externe en de interne rap

portage, dan valt het op dat de CAD’s relatief meer tijd besteden aan

interne rapportage dan aan de externe rapportage, terwijl het bij de

twee andere instellingen omgekeerd is.



In paragraaf 5.1.2. werd reeds melding gemaakt van het feit dat in de

grote randstadsteden minder tijd wordt besteed aan rapporten en ge—

spreksverslagen. Wanneer men het onderscheid tussen interne en externe

rapporten hanteert, wordt dit verschil groter voor de externe rappor

tage, terwijl het voor de interne rapportage vrijwel verdwijnt. In de

grote randstadsteden wordt 3,4% van de beschikbare tijd aan externe

rapportage besteed, in de overige plaatsen 7%. Het verschil is signi—

ficant.

(tabel IV.5.2.)

De stagiaires en de rmw’s besteden aanzienlijk meer tijd aan rapporta—

gewerkzaamheden dan de leidinggevenden en de specialisten. Dit geldt

zowel voor de externe als voor de interne rapportage.

Wanneer de verhouding van externe rapportage tot interne rapportage

bekeken wordt, dan valt op dat de stagiaires en de rmw’s reltief meer

tijd besteden aan externe rapportage (voor de stagiaires is het ver

schil zelfs nog wat groter dan voor de rmw’s), dat de verhouding bij

leidinggevenden ongeveer gelijk ligt en dat de specialisten tenslotte

relatief meer tijd besteden aan interne verslaggeving.

Van drie rapportage—activiteiten worden in tabel 18 (blz. 67) de gemid

delde scores gegeven voor relevantie, satisfactie en mentale belasting.
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tabel 18. Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale
belasting voor rapportagewerkzaamheden, geordend naar de mate
van relevantie

• . . mentalerelevantie satisfactie
belasting

volledige (aanvullende) voorlich—
3 92 3 27 3 51tingsrapporten schrijven

gespreksverslagen, —evaluaties
e.d. voor eigen dossier/registra— 3,91 3,05 2,85
tie maken

vroeghulprapporten schrijven 3,44 2,86 2,90

Alle genoemde werkzaamheden worden tamelijk relevant gevonden. Het

meest relevant worden genoemd het schrijven van volledige of aanvullen

de voorlichtingsrapporten en het maken van gespreksverslagen. Wat min

der relevant vindt men het schrijven van vroeghulprapporten.

Dezelfde volgorde als wij zagen bij relevantie, vinden wij ook terug

bij satisfactie. Tamelijk vaak voldoening geeft het schrijven van voor—

lichtingsrapporten, wat minder vaak voldoening heeft men bij het maken

van gespreksverslagen en het schrijven van vroeghulprapporten geeft

slechts af en toe voldoening.

Het schrijven van voorlichtingsrapporten is vrij vaak mentaal belastend,

terwijl het schrijven van vroeghulprapporten en gespreksverslagen af en

toe als mentaal belastend ervaren wordt.

9.2. De full—time maatschappelijk werkers (tabellen IV.1.2. en IV.2.2.)

Gemiddeld besteden de full—time maatschappelijk werkers 12,9% van hun

beschikbare tijd aan rapportagewerkzaamheden. Het merendeel van hen

maakte inderdaad rapporten en gespreksverslagen, maar de spreiding is

niet gering. Een kwart tussen 0 en 4 uur, een kwart tussen 4 en 9

uur, een kwart tussen 9 en 13 uur en tenslotte een kwart tussen 13 en

33 uur.

Er wordt door de full—time rmwTs nauwelijks meer tijd besteed aan de

externe rapportage dan aan de interne, respectievelijk 7 en 6%. Aan
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beide vormen van rapportage wordt in twee weken door meer dan drie

kwart van hen tijd besteed en de spreiding in tijdsbesteding is vrij

groot.

Hetzelfde wat geconstateerd werd voor de totale steekproef geldt voor

de full—time rmw’s: het grootste aandeel van de externe rapportage komt

voor rekaning van de (aanvullende) voorlichtingsrapportage. Tenminste

een kwart van de rmw’s besteedde hieraan in twee weken geen tijd.

Daarnaast neemt het maken van gespreksverslagen vrijwel alle tijd in

beslag van het totaal van de interne rapportage. Hieraan besteedde meer

dan drie kwart van de rmw’s inderdaad tijd.

9.2.1. LdH/ARV—comune — SPW — CAD’s (tabellen IV.3.1. t/m IV.3.4.)

De SPW—rmw’s besteden minder tijd aan rapportagewerkzaamheden dan de

coimnune— en de CAD—rmw’s. Voor de externe rapportage is het genoemde

verschil alleen nog voor de connuune—rmw’s significant. Bij de interne

rapportage verschillen de CAD—rmw’s van de commune— efi SPW—rmw’s in

die zin dat de CAD—rmw’s hieraan meer tijd besteden.

Wordt de verhouding bekeken tussen externe en interne rapportage, dan

ziet men dat de conmiune—rmw’s relatief meer tijd besteden aan externe

rapportage, terwijl de SPW— en CAD—rmw’s relatief wat meer tijd aan in

terne rapportage besteden.

In de grote randstadsteden wordt gemiddeld zo’n 3% minder tijd aan rap—

portagewerkzaamheden besteed dan in de overige plaatsen. Dit verschil

geldt eveneens voor de externe rapportage, maar niet voor de interne.

Voor de interne rapportage is de bestede tijd nagenoeg gelijk voor de

randstadsteden en de overige plaatsen.

Over het algemeen wordt in de grote randstadsteden relatief wat minder

tijd besteed aan de externe rapportage, terwijl in de overige plaatsen

de externe rapportage wat meer accent krijgt, vergeleken met de inter

ne.
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9.3. De full—time leidinggevenden van de ARV (tabel IV.2.3.)

Zoals reeds in paragraaf 5.3. werd aangegeven, besteden de full—time

leidinggevenden van de ARV een vrij gering gedeelte van hun beschikbare

tijd aan rapportagewerkzaamheden, namelijk 3,6%. Hiervan wordt 2,2% be

steed aan externe en 1,4% aan interne rapportage.

Toch blijken meer leidinggevenden zich bezig te houden met interne dan

met externe rapportage. Hetgeen wil zeggen dat het schrijven van exter

ne rapporten over het algemeen meer tijd vergt dan het schrijven van

gespreksverslagen voor interne doeleinden.

f - - -
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10. WERXBEGELEIDING, WERKEESPREKING EN ANDERE IN- EN EXTERNE VERGADE

RINGEN

10.1. De verschillende besprekingen (tabellen V.1. t/in V.7.)

Onder de teambespreking verstaan wij die vergadering waarin de diverse

organisatorische en huishoudelijke kwesties van het team besproken wor

den. In het vooronderzoek is gebleken dat de onderwerpen die in deze

vergaderingen aan de orde komen nogal kunnen variren. In ieder geval

valt niet onder de teambespreking alles wat met de begeleiding van in

dividuele clinten te maken heeft.

78 medewerkers uit de steekproef namen geen deel aan deze vergadering

(tabel V.1., “n.v.t.”). Bovendien is het van 24 medewerkers niet bekend

aan welke vorm van teambespreking zij deelnamen (tabel V. 1., “onbe—,

kend”).

Bij de overigen, 173 in totaal, vindt in de meeste gevallen de teambe—

spreking plaats met het gehele team. Het gebeurt ook wel dat bespreking

dan weer plaatsvindt met het gehele team, dan weer met een gedeelte

daarvan. Het komt niet zoveel voor dat de teambespreking enkel met een

gedeelte van het team wordt gehouden.

tervisie

Al deze vormen van besprekingen zijn gericht op de ondersteuning van de

rmw in zijn contacten met de clinten. De werkbespreking kan ook van

méer algemene aard zijn in die zin dat bepaalde punten in het werk met

de clinten in zijn algemeenheid besproken worden (bv. gezinsbehande—

ling, verhouding met het OM, politie etc.). Consultatie is specifiek

bedoeld voor het vragen van advies aan de specialisten. Werkbegeleiding

is de steun die de werkbegeleider aan de rmw geeft. Tijdens deze be

sprekingen kan bv. de hele case—load doorgelicht worden of kan een in

dividuele clint besproken worden. Teamtraining en intervisie zijn uit

drukkelijk gericht op het functionaren van de rmw, zijn houding t.o.v.
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de clint e.d.

Niet alle teams kennen al deze soorten besprekingen en van de verschil

lende besprekingen zijn weer diverse variaties bekend.

Aan de werkbesprekingen (tabel V.4.) werd in ieder geval door meer dan

de helft van de medewerkers deelgenomen. Veelal zijn een of meer spe

cialisten hierbij aanwezig, doch dit is geenszins noodzakelijk. Werkbe—

sprekingen worden soms met het gehele team gehouden, soms met een ge

deelte van het team. Tenslotte komt het nog voor dat in een team diver

se vormen naast elkaar bestaan.

120 medewerkers hebben in twee weken te maken met consultatiewerkzaam—

heden (tabel V.3.), de meeste van hen ontvangen consultatie, d.w.z. dat

zij een psychiater, een psycholoog of andere specialisten over hun

clinten consulteren.

In 22 gevallen ontving men advies van n psycholoog n psychiater.

Van 126 medewerkers van wie bekend is in welke vorm zij werkbegeleiding

ontvangen (tabel V.2.1.), gebeurt dat in meer dan de helft van de ge

vallen individueel door de teamco3rdinator, de werkbegeleider, de me—

thodiekco5rdinator of een collega. Het gebeurt ook wel dat men samen

met collega’s deze werkbegeleiding ontvangt; bij 5% van de medewerkers

komt dit voor. Het komt weinig voor dat men van een supervisor van bui

ten liet team werkbegeleiding ontvangt. De overige medewerkers krijgen

hun begeleiding in verschillende vormen, dan weer individueel, dan weer

gezamenlijk met collega’s of van een supervisor van buiten.

67’medewerkers geven werkbegeleiding (tabel V.2.2.). Van degenen van

wie bekend is in welke vorm zij dit doen, geeft 68% individuele werkbe—

geleiding aan rmw’s van het eigen team, 8% aan meerdere rmw’s tegelijk.

In 2 gevallen komt het voor dat men de supervisie heeft over rmw’s bui

ten het team. De overige begeleiders geven soms individuele, dan weer

groepsbegeleiding.

Teamtraining/intervisie (tabel V.5.) tenslotte, komt betrekkelijk wei

nig voor, slechts 51 medewerkers nemen hieraan deel. Teamtraining/in—

tervisie kan zowel met het gehele team als met een gedeelte van het

team plaatsvinden.
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Externe vergaderingen en contacten zijn omschreven als alle vergaderin

gen en contacten die buiten het team plaatsvinden. 86 medewerkers heb

ben aangegeven aan welke vormen van externe besprekingen zij deelnamen.

De meeste van deze contacten vinden plaats op regionaal en op plaatse

lijk niveau, landelijke contacten zijn er veel minder. Met betrekking

tot de aard van de besprekingen wordt opgemerkt dat verreweg de meeste

contacten plaatsvinden binnen reclasseringsverband. Daarna volgen het

maatschappelijk werk h de algemene diensten. Vergaderingen en bespre

kingen met vertegenwoordigers van het strafrechtsysteem blijken nogal

spaarzaam.

10.2. De tijdsbesteding

Meer dan een kwart (26,1%) van de beschikbare tijd wordt door de re

classeringsmedewerkers besteed aan werkbegeleiding, werkbespreking en

andere in— en externe vergaderingen. Aan teambesprekingen wordt gemid

deld ruim 7% van de tijd besteed. Daarna volgen de werkbegeleiding met

5,6% en de werkbespreking met 4,6%.

Aan consultatie besteedt men 1,8% van de beschikbare tijd, aan team—

training en intervisie 1,6%.

Naast deze vormen van besprekingen die op het bureau plaatsvinden, be

zoeken de reclasseringsmedewerkers ook nog externe vergaderingen en be

sprekingen. Hiervoor wordt 3,7% van de totale tijd uitgetrokken. Aan

deze externe vergaderingen kan men dan nog eens 1,7% reis— en wacht

tijd koppelen.

10.2.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

De CAD’s besteden meer tijd aan alle soorten van besprekingen en verga—

deringen.samendand&.ARV enhet LdH., Het verschil:tussen CAD’s en ARV

(bijna 9%) blijkt significant te zijn, het verschil tussen CAD’s en LdH

niet. De teambesprekingen nemen bij de CAD’s aanzienlijk meer tijd in

beslag dan bij de ARV en het LdH, terwijl bij de overige besprekingen
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en vergaderingen die op het bureau plaatsvinden alleen een significant

verschil gevonden wordt tussen de CAD’s en de ARV.

Waar het de externe vergaderingen betreft, wordt geen significant ver

schil gevonden tussen de drie instellingen.

10.2.1.2. Grote randstadsteden—overie plaatsen (tabel IV.4.i.)

Wij zagen eerder in hoofdstuk 5 dat men in de grote randstadsteden meer

bezig is met alle soorten van besprekingen en vergaderingen. Het ver

schil is het duidelijkst voor de teambesprekingen; hieraan wordt in de

grote randstadsteden ruim twee maal zoveel tijd besteed als in de ove

rige plaatsen. Voor alle overige besprekingen en vergaderingen op het

bureau geldt eveneens dat men daaraan in de grote randstadsteden meer

tijd kwijt is; het verschil is evenwel iets minder groot.

Men kan zich op dit moment afvragen of het hier aangegeven verschil

mogelijk te verklaren is door het verschil dat gevonden werd tussen

CAD’s enerzijds en ARV/LdH anderzijds. Dit zou dan betekenen dat m.n.

de CAD’s in de grote randstadsteden verantwoordelijk zijn voor de ver

schillen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, daar het verschil

tussen grote randstadsteden en overige plaatsen ook, zij het in iets

mindere mate, opgaat voor de ARV. Voor het LdH gaat de redenering niet

op, maar men dient hierbij wel te bedenken dat bij deze instelling de

aantallen zeer klein zijn.

I021 .3. Stagiaires—rrnw’s—leidingevenden—secialisten

(tabel IV.5.2.)

De tijd die besteed wordt door specialisten en leidinggevenden aan be

sprekingen en vergaderingen, is aanzienlijk meer dan voor de stagiaires

en de rmw’s. De specialisten zijn 46,2% van hun tijd kwijt aan deze

werkzaamheden, de leidinggevenden 43,9%, de rmw’s 20,9% en de stagiai

res 26,1%.

Deze verschillen komen vooral voor rekening van de ondersteunende be

sprekingen, zoals werkbegeleiding, consultatie, werkbespreking, team—

training en intervisie. De specialisten besteden hieraan de meeste

tijd, nl. 31,8%, de leidinggevenden 21,5%, de stagiaires 15,2% en de

rmw’s 10,6%. Alle soorten functionarissen verschillen significant van
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elkaar. De leidinggevenden besteden drie tot vier keer zoveel tijd aan

externe vergaderingen en besprekingen als de overige functionarissen.

10214 Relevantie satisfactie, mentale belasting (tabel VI)

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde

scores, geordend naar grootte voor een aantal vormen van besprekingen

en vergaderingen.

tabel 19. Gemiddeld scores voor relevantie, satisfactie en mentale be
lasting, voor een aantal besprekingen en vergaderingen, ge
ordend naar de mate van relevantie

mentale
relevantie satisfactie

belasting

werkbespreking (met team of deel
399 3,07

van team)

werkbegeleiding (door werkbege—
4,23 3,78 2,68

leider)

consultatie (met deskundigen) 4,09 3,75 2,70

teambespreking (organisatorische 395 3,23 3,12
zaken)

externe vergaderingen, besprekin—
3,26 3,06 3,10

gen, bezoeken

Als meest relevante vormen van vergaderingen en besprekingen worden

door de reclasseringsmedewerkers genoemd de werkbespreking en de werk—

begeleiding, terwijl de consultatie en de teambespreking wat minder re

levant gevonden worden. Wat minder, maar nog steeds tamelijk relevant,

vindt men tenslotte nog het bezoeken van externe vergaderingen of be

sprekingen.

De werkbespreking geeft vaak satisfactie, terwijl ook de werkbegelei—

ding en consultaties nogal vaak voldoening geven. Wat minder vaak

voldoening geven teambesprekingen en externe vergaderingen.

Teambesprekingen, externe vergaderingen en werkbesprekingen worden de

ene keer wel, de andere keer niet als belastend ervaren. Slechts af en

toe vindt men de consultaties en werkbegeleidingen mentaal belastend.
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IV. 2.2.)

De full—time maatschappelijk werkers besteden 18,8% van hun beschikbare

tijd aan alle vormen van vergaderingen en besprekingen. Bijna alle

full—time rmw’s besteden wel een deel van hun tijd aan deze activitei

ten, maar er is een grote variatie. Zo besteedt een kwart van hen maxi

maal 7 uur hieraan, terwijl de anderen veel meer tijd hiervoor nodig

hebben: zelfs tot 46 uur per twee weken.

Wanneer alle soorten vergaderingen en besprekingen afzonderlijk bekeken

worden, zien wij dat aan de organisatorische besprekingen in het team

relatief de meeste tijd besteed wordt, namelijk 5,6%. Tenminste een

kwart van de full—time rmw’s houdt zich hiermee niet bezig, terwijl

voor de overigen de bestede tijd nogal varieert, tot maximaal één werk

dag per week.

9,5% komt voor rekening van alle overige interne overlegactiviteiten.

Vrijwel alle full—time rmw’s zijn hierbij betrokken, waarvan de helft

tot maximaal 6 uur hieraan per twee weken kwijt is, een kwart tussen

6 en 9 uur en een kwart tussen 9 en 18 uur. Van deze besprekingen

is de werkbespreking de belangrijkste (3,8%), gevolgd door de werkbege—

leiding (3,3%), de consultatie (1,6%) en de teamtraining en intervisie

(0,9%).

Minstens een kwart van de full—time rmw’s kreeg geen werkbegeleiding.

Hetzelfde geldt voor de werkbespreking. Voor zowel de werkbegeleiding

als de werkbespreking varieert de tijd die eraan besteed wordt door de

overige rmw’s nogal, tot maximaal resp. 13 en 9 uur. Zeker de helft van

de rmw’s consulteerde geen specialist en ten hoogste een kwart van hen

deed mee aan de teamtraining of de intervisie.

Voor de externe vergaderingen en de reis— en wachttijd resteren ten

slotte nog respectievelijk 2,4% en 1,3% van de beschikbare tijd. Hoog

uit de helft van de full—time rmw’s is hieraan enige tijd kwijt per

twee weken.

10.2.2.1. LdH/ARV—conmune — SPW — CAD’s (tabellen IV.3.1. t/m IV.3.4.)

DeCAD—rmw’s besteden meer tijd aan alle vormen van besprekingen en

vergaderingen dan de commune— en SPW—rmw’s. Voor de CAD—rmw’s is dit
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totaalpercentage 24,4%, voorcouimune—rmw’s 15,7% en voor de SPW—rmw’s

17,4%.

Meer dan anderhalf keer zoveel tijd wordt door de CAD—rmw’s gebruikt

voor teambesprekingen. Aan de overige interne besprekingen en vergade

ringen besteden zij de meeste tijd: meer dan het dubbele van de SPW—

t-mW’S en zeker anderhalf maal zoveel als de commune—rmw’s.

Over het algemeen hebben de SPW—rmw’s wat meer externe vergaderingen

en besprekingen. Het verschil met de andere full—time rmw’s is evenwel

niet significant.

10222 Grote overige plaatsen (tabel_Is. 4.2.)

Datgene wat beschreven werd in paragraaf 10.2.1. voor de totale steek

proef, geldt in nog sterkere mate voor de full—time rmw’s.

In de grote randstadsteden wordt bijna twee maal zoveel tijd gestoken

in vergaderingen en besprekingen als in de overige plaatsen, respectie

velijk 27,4% en 14,7%.

Dit verschil geldt zeker voor de teambesprekingen en, zij het in minde

re mate, voor de overige interne vergaderingen en besprekingen.

In tegenstelling tot datgene wat bij de totale steekproef geconstateerd

werd, wordt hier ook een verschil gevonden voor de externe vergaderin

gen. De full—time rmw’s in de grote randstadsteden zijn ruim twee maal

zoveel tijd kwijt aan dit soort vergaderingen als de rmw’s in de overi

ge plaatsen.

Ook hier kan het gevonden verschil niet uitsluitend toegeschreven wor

den aan de CAD’s, omdat hetzelfde verschil geldt voor zowel LdH/ARV—

commune als SPW.

Zoals wij eerder zagen, wordt door de leidiuggevenden over het algemeen

zeer veel tijd besteed aan vergaderen en het voeren van besprekingen.

Ditzelfde geldt ook voor de full—time leidinggevenden van de ARV; zij

besteden 46% van hun totale tijd aan alle soorten van vergaderingen en

besprekingen. De helft van de leidinggevenden is tot 36 uur per twee

weken bezig met vergaderen en het voeren van besprekingen, een kwart
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tussen 36 en 41 uur en tenslotte een kwart tussen 41 en 6I uur. Van

alle vormen vergaderingen en besprekingen zijn de leidinggevenden het

minst tijd kwijt aan teambesprekingen, namelijk 7,8%, gevolgd door

16,8% aan externe vergaderingen en tenslotte 21,4% aan de overige vor—

men van interne besprekingen en vergaderingen, zoals werkbegeleiding,

werkbespreking, consultatie, teamtraining en intervisie.

Aan alle drie genoemde vormen besteden de meeste full—time leidingge—

venden tijd, terwijl de spreiding nogal varieert.
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11. DIVERSE ACTIVITEITEN

11.1 De steekproef (tabel IV.1.1. en IV.2.1.)

De categorie “diverse activiteiten”, een verzameling van nogal ver

schillende soorten werkzaamheden, blijkt 21,8% van de tijd van alle

medewerkers op te eisen.

De diverse activiteiten zijn te verdelen in drie subcategorien, ni.

studie en literatuur, collegiale contacten en andere werkzaamheden,

die ieder een ongeveer gelijk deel (+ 7%) van deze tijd opeisen.

Studie en literatuur

De rubriek studie en literatuur verdient een nadere toelichting. De

tijd ni. die stagiaires en maatschappelijk werkers die de part—time

opleiding (urgentieopleiding) volgen, doorbrengen op de sociale

academie is niet genoteerd. Deze tijd varieert veelal van een halve

tot anderhalve dag per week.

Wel is de tijd eventueel besteed aan studie op het reclasseringsbureau

inbegrepen. Bij het vaststellen van het werkverband van deze medewerkers

is ook uitgegaan van 80 uur verminderd met het aantal uren dat ze

gemiddeld in twee weken doorbrengen op de sociale academie.

Uit tabel IV.2.1. blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers

tijd uittrekt voor studie en literatuur. Dit varieert van heel weinig

tijd tot een halve werkweek.

Tevens zien we in tabel IV.J.1. dat dit maximum bepaald wordt door

de activiteit “incidentele cursussen, congressen e.d.”, hetgeen bete

kent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er medewerkers zijn die per

manent een halve werkweek bezig zijn met studie en literatuur. Voorts

blijkt uit deze tabel dat minder dan de helft van de medewerkers tijd

besteedt aan het bijhouden van vakliteratuur, een indicatie dat men

het waarschijnlijk tamelijk druk heeft. (Het bijhouden van vaklitera—

tuur lijkt typisch een sluitpost in de tijdbesteding.)

“Studie i.v.m. opleiding” is door een betrekkelijk kleine groep ver

meld; naar mag worden aangenomen voornamelijk door medewerkers die t.b.v.

hun opleiding op de sociale academie wat studeren op bureau.
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Gesprekken met collega’s, koffie, thee drinken e.d. beslaan ongeveer

7% van de tijd.

Andere werkzaamheden

Deze subcategorie bevat nogal wat werkzaamheden die vaak door de lei—

dinggevenden verricht zullen worden, zoals het bijhouden van c1int—

verdelingen, het ontvangen van sollicitanten en het behandelen van

huishoudelijke en organisatorische kwesties.

Activiteit nr. 83 (tabel IV.1.J.) “overige werkzaamheden’ omvat zeer

uiteenlopende zaken, zoals bezoeken receptie, voorbereiding kerstvie

ring, beluisteren radioprogratmna + opvang daarna regelen, een inter

view, ziekenbezoek collega, stukken schrijven e.d.

Het laat zich denken dat ook veel van dit soort activiteiten door de

leidinggevenden verricht worden. Het hoeft dan ook geen verbazing te

wekken dat de tijd besteed aan andere werkzaamheden kan oplopen tot

40 uur in twee weken (tabel IV.2.1.).

11.1.1. ARV — LdH — CAD’s (tabel IV.5.1.)

/

Beziet men de drie instellingen, dan blijken er in het algemeen betrek

kelijk weinig verschillen te bestaan, op één uitzondering na. De CAD’s

besteden duidelijk minder tijd aan collegiale contacten. In dit verband

dient eraan herinnerd te worden dat de CAD’s veel meer tijd besteden

aan diverse vormen van interne besprekingen. Weliswaar compenseren de

verschillen elkaar niet, maar e.e.a. zou erop kunnen wijzen dat bij de

ARV en het LdH meer zaken informeel worden afgedaan die bij de CAD’s

bewaard blijven voor de meer formele bijeenkomsten.

Met betrekking tot de diverse werkzaamheden zijn geen verschillen naar

regionale splitsing te constateren.
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(tabel IV.5.2.)

Met betrekking tot dit onderscheid zijn een aantal belangrijke ver

schillen te constateren. In het algemeen besteden stagiaires en lei—

dinggevenden aanzienlijk meer tijd aan diverse activiteiten dan de

rmw’s en deze wat meer dan specialisten. Deze verschillen hangen waar

schijnlijk grotendeels samen met de verschillen in het takenpakket en

de positie van de diverse functionarissen.

Zo zien wij dat de stagiaires gemiddeld Vrij veel tijd aan studie en

literatuur besteden, waarschijnlijk geen verbazingwekkende uitkomst.

Rmw’s en leidinggevenden besteden gemiddeld respectievelijk 6,5% en

8,4% van hun tijd aan studie en literatuur en de specialisten gemiddeld

8,7%.

Collegiale contacten worden relatief erg veel onderhouden door de sta

giaires. Hiervoor zijn verschillende interpretaties denkbaar: zo is het

mogelijk dat zij tijdens deze contacten allerlei informatie over het

werk ontvangen. 0okis het mogelijk dat zij een minder zwaar takenpak

ket hebben en dus wat meer tijd overhouden voor dit soort activiteiten.

Het feit dat zij wat minder tijd invulden dan hun werkverband aangeeft

(tabel IV.5.2.), wijst in deze laatste richting. Specialisten besteden

relatief vrij weinig tijd aan deze collegiale ontmoetingen.

“Andere werkzaamheden” worden, zoals wij veronderstelden, in sterke ma

te verricht door de leidinggevenden.

11.2. De full—time maatschappelijk werkers (tabellen IV.1.2. en

IV. 2.2.)

De full—time rmwts besteden gemiddeld 18,4% van hun tijd aan de diverse

werkzaamheden. Ook voor hen geldt dat deze tijd ongeveer gelijkelijk

verdeeld wordt over studie en literatuur, collegiale contacten en ande

re werkzaamheden, en dat voor alle drie de categorieën een duidelijke

spreiding geconstateerd kan worden.

Uit tabel IV.1.2. blijkt voorts dat een klein aantal rmwrs ook taken

verricht die gewoonlijk aan de leidinggevenden worden toegedacht, zoals
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het bijhouden van clintverdelingen, voortgangsbewaking rapportage,

werkzaamheden t.b.v. personeel etc. De subcategorie “andere werkzaam

heden”, zoals wij zagen hoofdzakelijk bestaande uit leidinggevende ac

tiviteiten, kan dan ook oplopen tot 27 uur. Dat het niettemin om een

betrekkelijk klein aandeel van de rmw’s in deze zaken gaat, blijkt uit

het feit dat drie kwart van de full—time rmw’s niet meer dan 6 uur in

twee weken aan “andere werkzaamheden” besteedde.

11.2.1. LdH/ARV—commune — SPW — CAD’s (tabel IV.3.4.)

Het enige opvallende verschil dat in dit verband geconstateerd kan wor

den, is dat, naast de CAD’s, ook de SPW—medewerkers wat minder tijd be

steden aan collegiale contacten.

Evenmin als voor de totale steekproef kan voor de full—time rmw’s een

verschil gevonden worden m.b.t. deze indeling.

11.3. De full—time leidinggevenden van de ARV (tabel IV.2.3.)

Full—time leidinggevenden van de ARV besteden gemiddeld 32% van hun

tijd aan diverse activiteiten. Ook hier zien wij weer een grote varia

tie, zowel voor het totaal van deze rubriek als voor de verschillende

subcategorien. Hierbij dient overigens wel bedacht te worden dat in

een aantal teams leidinggevende taken ook door rmw’s worden uitgevoerd.
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12. VERSCHILLEN TUSSEN DE TRAMS

In de voorgaande hoofdstukken is vooral aandacht besteed aan gemiddel—

den en eventuele verschillen tussen de gemiddelden van diverse groepen.

Daarnaast is aangeven dat ten aanzien van alle activiteiten grote

spreidingen zijn gevonden.

In alle voorgaande hoofdstukken is daarbij uitgegaan van de medewerkers

als individuen. In dit hoofdstuk kiezen wij een andere benaderingswijze

en gaan wij uit vande teams. Het blijkt nl. dat er tussen de teams aan

zienlijke verschillen optreden. We geven in het volgende eerst een be

schrijving van deze verschillen en gaan daarna in op mogelijke verkla

ringen. Teneinde te voorkomen dat bepaalde teams herkend worden, geven

wij in dit geval geen uitgebreid cijfermateriaal.

12.1. Verschillen tussen de teams

Voor de beschrijving houden we dezelfde indeling in hoofdcategorien

aan als in de vorige hoofdstukken.

Het percentage tijd dat aan directe clintencontacten besteed wordt,

varieert aanzienlijk. Twee teams besteden hieraan minder dan 20% van

hun tijd, ni. respectievelijk 11,4% en 15,5%. Daarna volgen 8 teams die

20—25% van hun tijd hieraan wijden en nog eens 8 teams die 25—30% voor

deze activiteit uittrekken. Meer dan 30% van hun tijd besteden hieraan

10 teams, waarvan 3 teams meer dan 40%, nl. respectievelijk 41,2%, 42%

en 52%.

De totale variatie loopt dus van 11,4% tot 52%, wel een aanzienlijk

verschil.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de beide teams die minder dan

20% van hun tijd aan directe individuele cIintencontacten besteden,

relatief wat meer tijd aan gezinnen en groepen van clinten besteden,

nl. 5,4% en 5,9%.
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II. Contacten en werkzaamheden t.b.v. c1inten

Ook voor deze activiteit werd een grote spreiding geconstateerd, al is

deze misschien wat minder opvallend. In totaal besteden 6 teams minder

dan 8% aan deze werkzaamheden, 11 teams tussen 8% en 12% en nog eens 11

teams 12% of meer. De laagste percentages zijn 3,1% en 4,6%, de hoogste

percentages 17,7% en 19,7%.

Deze werkzaamheden worden door 14 teams heel weinig of helemaal niet

verricht (minder dan 2% van de tijd). Daarna volgen 7 teams die hieraan

2—5% van hun tijd besteden en nog eens 7 teams die hier tenminste 5%

van hun tijd aan wijden. De maxima zijn 8,8% en 9,1%.

Een team rapporteerde praktisch niet: 0,8% van de tijd. Daarna volgen

enkele teams die hieraan in de onderzoeksperiode ook Vrij weinig tijd

besteedden, nl. respectievelijk 3,9%, 4,3%, 5,3% en 5,7%. In totaal be

steedden 13 teams minder dan 10% van hun tijd aan (externe en interne)

rapportage. Dan volgen 10 teams tussen de 10% en 15% bestede tijd, en

5 teams besteedden 15% of meer van hun tijd aan deze activiteit, met

maxima van 18,6% en 20,2%.

Ook ten aanzien van deze rubriek valt een zeer grote variatie te be

speuren, ni. van 8,3% tot 46,5% van de bestede tijd. Minder dan 20% van

de tijd besteden hieraan 5 teams. De meeste teams, nl. 17, gebruiken

hiervoor 20—30% van de tijd. En tenslotte zijn er 6 teams die meer dan

30% van de tijd voor deze categorie werkzaamheden uittrekken.

VI. Diversen

Het zal geen verwondering wekken dat ook deze categorie werkzaamheden

eengevarieerd beeld oplevert. De minimum tijd hieraan besteed is 5,9%

van de tijd, gevolgd door 12,7%. In totaal zijn er 12 teams die minder

dan 20% van hun tijd gebruiken voor diverse werkzaamheden, 12 teams die

tussen de 20% en de 30% hieraan besteden en 4 teams die hier meer dan



— 84 —

30% voor nodig hebben, met maxima van 32,6% en 33%.

In het vorige hoofdstuk zagen we dat deze beide groepen van werkzaamhe

den de neiging hebben elkaar te compenseren. We veronderstelden daarbij

dat in sommige teams een aantal zaken informeel worden afgedaan die in

andere teams wellicht tijdens de vergaderingen worden besproken. Daarom

geven wij hier ook nog enige cijfers over de spreiding van beide groe

pen werkzaamheden samen. Het blijkt dan dat 9 van de 2$ teams minder

dan 40% van hun tijd aan dit totaal van werkzaamheden besteden, met een

minimum van 14,2%. Dan volgen 8 teams tussen de 40% en de 50% van de

tijd en tenslotte 11 teams met 50% of meer van de bestede tijd. Het ge

constateerde maximum is 74,9%, een zér aanzienlijke hoeveelheid tijd.

12.2. Teamgrootte en part—timers

Hoe kunnen al deze verschillen verklaard worden? Het ligt voor de

hand eerst ria te gaan of er een verband bestaat met de grootte van de

teams en met het aantal part—timers dat in dienst is. Daarbij denken

we met name aan de werkzaamheden “besprekingen en vergaderingen”. Het

lijkt immers aannemelijk dat een groot team meer tijd nodig heeft voor

onderling overleg dan een klein team. Verder kan worden verondersteld

dat part—timers relatief meer vergadertijd nodig hebben dan full—

timers. Het gevolg hiervan zou zijn dat grote teams en teams met rela

tief veel part—timers een groter percentage van hun tijd voor vergade

ringen nodig hebben. En als er veel tijd nodig is voor vergaderen,

blijft er minder over voor de overige activiteiten. Teneinde na te gaan

in hoeverre de grootte en samenstelling van het team samenhangen met de

geconstateerde verschillen in tijd voor vergaderingen en besprekingen,

zijn correlatiecofficinten berekend. Een correlatiecofficint geeft

de mate van samenhang tussen twee verschijnselen aan. Deze cogfficint

(r) kan variren van 0 (geen samenhang) tot 1 (volledige samenhang).

Voor de grootte van het team werd het totaal aantal teamleden genomen,

voor de verhouding full—timers/part—timers werd het gemiddeld werkver—

band (dienstverband) van elk team genomen.
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De resultaten zijn:

rfd besprekingen—teamgrootte
.41

r±d besprekingen—gem.werkverband

besprekingen—teamgrootte ÷ gem.werkverband
.51

Uit de cijfers blijkt dat er een duidelijke samenhang is tussen de tijd

besteed aan vergaderingen enerzijds en teamgrootte en gemiddeld werk—

verband anderzijds. Naarmate de teams groter zijn, wordt meer tijd aan

vergaderingen besteed en naarmate het gemiddeld werkverband lager is

(dus mér part—timers) is de vergadertijd eveneens langer.

Naast deze twee enkelvoudige correlaties is ook nog een multiple corre—

latie berekend. In deze multiple correlatie wordt het gezamenlijk ef

fect van de teamgrootte en het gemiddeld werkverband berekend, terwijl

tegelijkertijd gecorrigeerd wordt voor het effect dat deze beide varia

belen op elkaar hebben. De multiple correlatie tussen vergadertijd

enerzijds en teamgrootte en gemidd1d werkverband anderzijds, is .51.

Wanneer men dit getal kwadrateert, verkrijgt men defractie van de ver

klaarde variantie. Dit betekent dat 26,2% van de verschillen tussen de

teams verklaard wordt door het gezamenlijk effect van teamgrootte en

gemiddeld werkverband. Wij gaan hier op de betekenis van dit cijfer nog

niet in.

Indachtig hetgeen hiervâr werd geconstateerd over het eventueel in el

kaar overlopen van vergadertijd en diversen, zijn dezelfde berekeningen

nl. herhaald voor de tijd besteed aan besprekingen en vergaderingen met

diversen samen. De resultaten zijn:

bespr./div. — teamgrootte
.28

rÎd bespr./div. — gem.werkverband
.20

bespr./div. — teamgrootte + gem. werkverband
.31

) De scores voor teamgroocte en besprekingen zijn van hoog naar laag
gerangschikt, de scores voor werkverband van laag naar hoog.
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Het is duidelijk dat de correlaties nu lager zijn. De inultiple r voor

de tijd besteed aan vergaderingen en diversen samen enerzijds en de

teamgrootte en het gemiddeld werkverband anderzijds is .31. Dit bete

kent dat 9,4% van de verschillen tussen de teams (wat betreft de tijd

besteed aan vergaderen en diversen samen) verklaard kan worden uit de

verschillen in samenstelling (teamgrootte en gemiddeld werkverband) van

de teams.

Hoewel er dus wel degelijk enige invloed uitgaat van de samenstelling

van de teams op de tijd besteed aan vergaderen en diversen, blijft er

toch een zeer aanzienlijk verschil over.

Het beste is dit wellicht te illustreren door twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Team A en team B komen uit dezelfde instelling. Het zijn vrij grote

teams, beide tellen evenveel leden. Aantallen full—timers en part

timers zijn voor beide teams gelijk. De part—timers zijn sterk in de

meerderheid. Niettemin besteedt team B 30% mér tijd aan besprekingen

en diversen samen dan team A. Team A besteedt ruim 10% méér tijd aan

directe individuele clintencontacten, bijna 10% méér tijd aan werk

zaamheden voor gezinnen en groepen van clinten en ruim 7% meer tijd

aan rapportagewerkzaamheden.

Voorbeeld 2

Team X en team Y zijn middelgrote teams uit dezelfde instelling. Zij

tellen eenzelfde aantal teamleden; de full—timers zijn in de meerder

heid. Team Y heeft één part—timer meer. Toch besteedt team Y 17% minder

tijd aan besprekingen en diversen samen dat team 1. Beide teams beste

den evenveel tijd aan rapportage. Blijft voor team Y dus 17% méér tijd

over voor contacten met en ten behoeve van cliënten en gezinnen/groepen

van clinten.

12.3. Verschillen in werkwijze

Vooralsnog lijkt de meest voor de hand liggende verklaring dat een deel

van de verschillen tussen de teams zijn oorzaak vindt in verschillen in
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werkwijze van de teams. Een aantal gegevens wijst eveneens in die

richting.

Geconstateerd werd reeds in vorige hoofdstukken dat er nogal wat ver

schil is tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen. In de

grote randstadsteden wordt mér tijd besteed aan vergaderingen en be

sprekingen. In de overige plaatsen wordt meer tijd besteed aan werk

zaamheden ten behoeve van c1inten, werkzaamheden voor gezinnen en

groepen van clinten en aan rapportage.

Dit wijst o.i. op een verschillende benaderingswijze.

De verschillen tussen de teams blijken niet voor alle instellingen even

groot. Het grootst is de spreiding bij de CAD’s, daarna bij de ARV. De

verschillen tussen de teams bij het LdH zijn kleiner, maar hierbij

dient bedacht te worden dat het om slechts 3 teams gaat. Het aantal

ARV—teams is evenwel nog iets groter dan het aantal CAD—teams. Toch is

de spreiding bij de CAD’s groter. Aangezien de CAD’s autonome instel

lingen zijn en dus alle hun eigen beleid bepalen, wijst dit erop dat de

verschillen in tijdsbesteding in ieder geval ten dele zijn terug te

voeren op verschillen in werkwijze. Zoals vermeld is de spreiding bij

de ARV kleiner. Niettemin werden ook daar nog belangrijke verschillen

geconstateerd. Blijkbaar bepalen ook de ARV—teams in vrij grote mate

hun eigen werkwijze.

In het voorgaande constateerden wij dat de multiple r aanzienlijk zakt

wanneer wij eerst alleen naar de tijd besteed aan vergaderingen kijken

en daarna naar de tijd besteed aan vergaderingen en diversen samen.

Dit kan niets anders betekenen dan dat een aantal zaken bij sommige

teams tijdens besprekingen aan de orde komen, terwijl deze zaken in an

dere teams hetzij informeel, hetzij individueel worden afgedaan. Ook

dit wijst op verschillende werkwijzen.

Tenslotte is het de onderzoekers opgevallen dat het bij de samenstel

ling van de lijst van werkzaamheden beslist nodig was de verschillende

vergaderingen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Gebleken was name

lijk, o.a. uit het vooronderzoek, dat de teams voor dezelfde soort ver

gaderingen verschillende namen gebruiken. Zo heet bv. onze teambespre—

king in sommige teams teambespreking, in andere teams echter werkbe—

spreking. Wanneer binnen één instelling voor dezelfde vergadering ver—
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schillende namen worden gebruikt, wijst dit o.i. op een vrij grote mate

van plaatselijke autonomie.
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13. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Met de voorgaande beschrijving is het totale overzicht van de tijdsbe—

steding afgerond. Samenvattend zullen wij nog ingaan op de meest opmer

kelijke resultaten die geconstateerd werden. Vervolgens zal getracht

worden enkele conclusies te trekken.

In de eerste plaats zal dit geschieden aan de hand van een vergelijking

met de resultaten van het OOR—onderzoek. Daarnaast zullen de hier ge

vonden resultaten bekeken worden tegen de achtergrond van de doelstel

lingen van de reclassering en tevens tegen de achtergrond van de ideale

tijdsbesteding, zoals die in de tweede fase van het onderzoek door de

reclasseringsmedewerkers werd aangegeven (zie paragraaf 13.2.3.).

13.1. Samenvatting

Bij de inventarisatie van de werkzaamheden van de reclasseringsmedewer

kers is een indeling gemaakt in 6 hoofdcategorien. Hieronder geven wij

een overzicht van de gemiddelde tijdsbesteding en enige verschillen

daarin.

De gemiddelde tijdsbesteding van alle reclasseringsmedewerkers ziet er

als volgt uit (in procenten):

contacten met clinten 27,6

contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten 10,7

contacten en werkzaamheden voor gezinnen of groepen clinten 3,2

rapportagewerkzaamheden 10,6

werkbegeleiding, —bespreking en alle soorten van vergaderingen 26,1

diversen 21,8

100 %

Uiteracrr’d hebben wij in dit rapport een codere tijdsverdeling kwinen
constateren hij de full—time rnv.û’s en de full—time leidinggevenden van
de ARV. Vooralsnog zullen wij ons in deze paragraaf beperken tot uitspra
ken over alle reclasseringsmedewerkers en in paragraaf 13.1.2 terugkomen
op de tijdsbesteding van genoemde twee groepen full—timers.
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Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het totale pakket van werkzaam

heden met en voor clfnten een belangrijk onderdeel van het reclasserings

werk is.

Van de totale gewerkte tijd is hij alle reclasseringsmedewerkers ge

middeld 27,6% beschikbaar voor individuele clintcontacten, inclusief

reis— en wachttijd.. Van deze contacten vindt 11,5% plaats op het bu

reau en 8,5% buiten het bureau, waarbij clinten elders bezocht worden.

Opvallend is dat de reclasseringsmedewerkers erg weinig meegaan met

clinten naar justitile autoriteiten of instellingen voor arbeidsvoor

ziening, huisvesting e.d. De individuele clintcontacten worden door

de medewerkers als relevant gezien en geven nogal eens voldoening, ter

wijl zij slechts af en toe als mentaal belastend ervaren worden.

Gemiddeld werden in twee weken tijd 18 clintcontacten genoteerd met

een gemiddelde tijdsduur van 43,4 minuten, waarbij de verhouding van

korte tot lange contacten (vgl. registratiesysteem) in de orde ligt van

1 op 3. Meer dan de helft van de clinten uit het totale bestand be

vindt zich in de fase van voortgezette begeleiding; de contactfrequen—

tie in deze fase is niet zo hoog, terwijl men daarentegen bij de voor—

lichtingsfase en de vroeghulpfase een nogal hoge frequentie kan consta

teren.

Aan werkzaamheden en contacten t.b.v. clinten wordt 10,7% van de tijd

besteed. Ruim twee derde van deze activiteiten vindt plaats op het bu

reau en de tijd wordt met name gevuld met het telefoneren met andere

dan justitile functionarissen, het bestuderen van clintstukken en het

voorbereiden van werkzaamheden t.b.v. clinten. Zeer weinig tijd be

steedt men aan het ontvangen van derden, zoals familieleden of personen

van instanties, t.b.v. de clint. Dit laatste geldt eveneens voor het

bezoeken buiten het bureau van personen of instellingen t.b.v. de clint.

Vergeleken met alle andere onderzochte activiteiten worden de werkzaam—

heden t.b.v. de clint door de medewerkers als relatief het minst rele

vant en het minst vaak voldoening gevend aangemerkt. Daarnaast worden

zij als het mifist vaak mentaal belastend ervaren.

Aan gezins— en groepsbehandélîngen wordt weliswaar weinig tijd besteed,

te weten 3,2%, maar deze activïteiten worden in verhouding tot de ove

rige werkzaamheden ervaren als het meest relevant, het vaakst voldoening
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gevend en het vaakst mentaal belastend.

10,6% van de totale tijd wordt besteed aan rapportagewerkzaamheden.

Iets meer dan de helft (5,5%) daarvan komt voor rekening van de externe

rapportage, met name de voorlichtingsrapportage. Slechts een half pro

cent resteert voor het schrijven van vroeghulprapporten en overige

rapporten. De overige rapportagewerkzaamheden behelzen het schrijven

van interne rapporten en gespreksvers lagen. Van de hier genoemde werk

zaamheden wordt het schrijven van voorlichtingsrapporten als de meest

relevante beschouwd, gevolgd door de interne rapportage en de vroeg—

hulprapportage Dezelfde volgorde zien wij voor de mate van satisfactie

die deze activiteiten geven. Met betrekking tot de mentale belasting

kan een verschuiving geconstateerd worden: de externe rapportagewerk—

zaamheden blijken vaker belastend te zijn dan de interne.

In twee van de bovengenoemde hoofdcategorien zijn activiteiten opgeno

men die contacten impliceren met justitile functionarissen en instel

lingen. Behalve aan het schrijven van externe rapporten wordt aan deze

activiteiten waarbij met name gedacht wordt aan het bezoeken van clin—

ten in penitentiaire inrichtingen, op het politiebureau, het paleis van

justitie, het bezoeken van justiti1e functionarissen en het bezoeken

van de rechtszitting, weinig tijd besteed. Het is evenwel opvallend

dat deze “justitiecontacten” vrij vaak als mentaal belastend ervaren

worden.

Wanneer men de totale tijd, besteed aan hiervoor genoemde werkzaamheden

in ogenschouw neemt, resteert voor de overige activiteiten, t.w. alle

vormen van besprekingen/vergaderingen en de diverse werkzaamheden 47,9%

van de totale tijd. Het grootste deel hiervan, 26,1% wordt ingenomen

door de verschillende soorten besprekingen en vergaderingen. Op het bu

reau blijken nogal wat verschillende soorten besprekingen gehouden te

worden: in teamverband, met collega’s, werkbegeleiders, teamco5rdinato—

ren of specialisten. Daarnaast vinden ook externe vergaderingen en be

sprekingen plaats. Als de meest relevante van deze activiteiten worden

genoemd de werkbes-preking en werkbegeleiding, gevolgd door consultatie,

teambespreking en externe vergaderingen.

In dezelfde volgorde geven deze activiteiten voldoening. Slechts af en

toe worden de besprekingen als mentaal belastend ervaren.
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De overige activiteiten die werden samengevoegd tot de categorie

“diversen nemen voor alle reclasseringsmedewerkers 21,8% van de to

tale tijd in beslag. Aan de drie onderscheiden subcategorien: studie

en literatuur, collegiale contacten en andere werkzaamheden wordt on

geveer een even groot deel van de tijd die beschikbaar is voor diverse

activiteiten besteed. Relevantie, satisfactie en mentale belasting wer

den voor deze activiteiten niet onderzocht.

Verschillen naar instelling

In het onderzoek werd onderscheid gemaakt naar de diverse instellingen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de CADs een wat andere

wijze van werken hebben dan de ARV en het LdH. In hoeverre dit samen

hangt met een eventueel ander type clint, kon in dit onderzoek niet

worden nagegaan.

Het belangrijkste verschil dat gevonden werd, is een verschil in tijds—

bestedïng en uitvoering van werkzaamheden tussen ARV en LdH enerzijds,

en CAD’s anderzijds.

Globaal bezien besteden de drie instellingen een gelijke proportie tijd

aan contacten met clinten, maar bij de CAD’s zijn dit voor het groot

ste deel bureaucontacten, twee maal zoveel als bij de twee andere in

stellingen. Als gevolg daarvan is ook de reistijd van de CAD—medewerkers

minder groot.

De CAD’s besteden minder tijd aan contacten en werkzaamheden t.b.v.

clinten, zowel op als buiten het bureau. Aan behandelingscontacten

voor gezinnen en groepen van clinten besteden de CAD’s evenwel meer

tijd, gevolgd door ARV en LdH.

De CAD’s besteden relatief de minste tijd aan het maken van externe

rapporten. Over het algemeen schrijven zij meer interne rapporten of

gespreksverslagen dan externe rapporten. Voor ARV en LdH geldt het om

gekeerde.

Aan alle soorten van vergaderingen en besprekingen tesamen wordt door

de CAD’s duidelijk meer tijd besteed; met name geldt dit voor de team—

bespreking en in mindere mate voor de ondersteunende of begeleidende

werkzaamheden, terwijl zij voor de externe activiteiten wat minder tijd
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beschikbaar hebben. Hierbij aansluitend kan voor de diverse activitei

ten nog vermeld worden dat de CAD’s minder tijd besteden aan informele

contacten met collega’s, hetgeen erop zou kunnen wijzen, gezien de tijd

die aan besprekingen en vergaderingen gewijd wordt, dat zij hun zaken

in meer formele bijeenkomsten bespreken.

Vervolgens werd met betrekking tot de tijdsbesteding voor alle mede

werkers onderscheid gemaakt tussen de teams in de grote randstadsteden

en die in de overige plaatsen.

Verschillen tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen

In de grote randstadstedenblijkende contactenmet clinten zich wat

meer op het bureau af te spelen dan daarbuiten, terwijl de totale tijd

die eraan besteed wordt nagenoeg gelijk is. In de overige plaatsen be

steedt men meer tijd aan contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten en

men treedt hierbij verhoudingsgewijs wat meer buiten het bureau op.

Ook besteedt men in de overige plaatsen duidelijk meer tijd aan

werkzaamheden voor gezinnen en groepen van clinten dan in de grote

randstadsteden. Rapportagewerkzaamheden nemen in de overige plaatsen

meer tijd in beslag, dit geldt vooral voor de externe rapporten. In

de grote randstadsteden besteedt men aanzienlijk meer tijd aan alle

vormen van besprekingen en vergaderingen. Het verschil komt het duide—

lijkst naar voren bij de teambesprekingen en iets minder bij de onder

steunende activiteiten. Wanneer men bij de beschrijving van de ver

schillen tussen grote randstadsteden en overige plaatsen rekening houdt

met de verschillende instellingen, dan ziet men dat m.b.t. de tijd be

steed aan vergaderingen en besprekingen het gevonden verschil tussen de

overige plaatsen en grote randstadsteden in sterke mate opgaat voor de

CAD’s en in iets mindere mate voor de ARV. Het LdH laat een tegen—

gesteld beeld zien, hetgeen wellicht gedeeltelijk te verklaren is uit

de kleine aantallen. Voegt men de tijd voor vergaderingen en besprekin

gen bij de tijd besteed aan diverse activiteiten, dan worden de ver

schillen tussen grote randstadsteden en overige plaatsen voor de CAO’s

alleen maar groter, terwijl zij voor de ARV wat kleiner worden.
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Verschillen naar functie

Voorts is een onderscheid gemaakt tussen stagiaires, rmw’s, leidingge—

venden en specialisten.

De rmw’s en de specialisten blijken meer tijd te besteden aan contac

ten met clinten; voor de specialisten zijn dit voornamelijk bureau—

contacten. Beide groepen besteden eveneens relatief meer tijd aan

werkzaanhedenvcor gezinnenvan of groepen cliënten. Alleende rmw’s zijn

meer tijd kwijt aan werkzaamheden en contacten t.b.v. clinten. Aan

rapportagewerkzaainheden besteden rmw’s en stagiaires relatief meer

tijd, waarbij meer extern dan intern gerapporteerd wordt. De specia

listen rapporteren meer intern dan extern. Vergaderen en het voeren

van besprekingen blijken duidelijk tot het takenpakket van leidingge—

venden en specialisten te behoren; voor de specialisten zijn dit meren

deels ondersteunende activiteiten, terwijl de leidinggevenden een groot

deel hiervan aan externe vergaderingen besteden. Voor rekening van de

leidinggevenden komen voorts de dfverse werkzaamheden: in het bijzonder

werkzaamheden van organisatorische aard. Ook de stagiaires besteden

relatief meer tijd aan diverse activiteiten, maar zij besteden die tijd

voornamelijk aan studie en literatuur en collegiale contacten.

Zoals hierboven beschreven blijken er een aantal duidelijke verschillen

in tijdsbestedingspatroon tussen verschillende soorten functies binnen

het reclasseringswerk. Twee van deze functies zullen hier nader onder de

loep genomen worden, t.w.: de full—time rmw’s en de full—time leiding—

gevenden van de ARV. Beide groepen werden eveneens afzonderlijk in ieder

hoofdstuk, naast de totale steekproef, besproken. Hoe de verhouding is

tussen hrin tijdsbestedingspatroon en het patroon zoals dat voor de totale

steekproef geldt, wordt hierna schematisch weergegeven.
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(full—time rmw’s)

0,2
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‘ (full—time leiding—
gevenden ARV)

contacten met clinten

[1 1 J contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten

contacten en werkzaamheden voor gezinnen of groepen clinten

t 1 rapportagewerkzaamheden

L\\I werkbegeleiding, —bespreking en alle soorten van vergaderingen

b—_.1 diversen

Van deze schematische weergave kan men in de eerste plaats aflezen dat

de full—time rmw’s een ander beeld vertonen dan de totale steekproef.

Met name hebben zij meer tijd voor contacten met cli’nten en minder

voor alle soorten vergaderingen, besprekingen en diverse werkzaamheden.

Daarentegen zijn de leidinggevenden van de ARV vooral bezig met verga

deren, besprekingen voeren en het verrichten van diverse activiteiten.

Verschillen tussen en binnen de teams

Tenslotte is nagegaan of er verschillen in tijdsbesteding zijn tussen

de teams onderling en hoe groot deze verschillen zijn.

Inderdaad blijken er nogal aanzienlijke verschillen tussen de teams te

zijn wat betreft de verdeling van hun tijd over de hoofdcategorien van
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werkzaamheden; de spreiding die in de twee onderzoeksweken voor een

aantal van deze werkzaamheden geconstateerd kon worden, is dan ook zeer

groot. Hierna zullen enkel de minima en maxima die gevonden zijn aange

geven worden.

Voor contacten met clïnten varieert de tijd die eraan besteed wordt

tussen 11,4% en 52%, voor contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten

tussen 3,1% en 19,7% en voor de werkzaamheden voor gezinnen van of

groepen clinten tussen minder dan 2% en 9,1%.

Ook bij de rapportagewerkzaamheden kan men een grote variatie zien:

terwijl in n team vrijwel niet gerapporteerd wordt, is het maximum

dat geconstateerd kan worden 20,2%.

Tussen 8,3% en 46,5% van de tijd wordt besteed aan besprekingen en ver

gaderingen.

De minimum tijd die gevonden is voor de diverse werkzaamheden bedraagt

5,9%; het maximum is 33%.

Wanneer men de categorien besprekingen en vergaderingen sanlenvoegt

met diverse werkzaamheden, blijkt de spreiding van de bestede tijd

zelfs te variren tussen 14,2% en 74,9%.

Bij de bespreking van de werkzaamheden is aangetoond dat er per acti

viteit nogal wat variatie bestaat in de tijd die eraan besteed wordt.

Een deel van deze variatie kan toegeschreven worden aan verschillen

tussen de teams. Afgezien daarvan lijkt het erop dat ook binnen de

teams —met name bij de rmw’s— nogal wat spreiding in de tijdsbesteding

bestaat. Cijfermateriaal dat aan de afzonderlijke teams werd toe

gezonden wijst althans in die richting. In verband met de herkenbaarheid

van de teams en de medewerkers zijn hierover geen cijfers opgenomen.

listen: hun clfntcontacten

In het onderzoek is, naast de analyse van alle medewerkers, speciaal

aandacht besteed aan de full—time rmw’s —nog nader onderscheiden naar

werksoort—, en de leidinggevenden van de ARV; aan de specialisten enkel

voorzover het cli’ntcontacten betrof. Voor de volledige gegevens over

deze groepen wordt verwezen naar het rapport en de tabellen. In deze

samenvatting beperken wij ons tot de contacten met clinten en gezinnen
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en groepen van clinten, zoals deze gedurende twee weken in de

agendastroken genoteerd zijn.

De full—time rmw’s

De full—time rmWTS besteden 27,5% van hun tijd aan directe contacten

met clfnten. In de twee agendaweken hadden zij gemiddeld 27 clint—

contacten (9 meer dan de totale steekproef) met een gemiddelde duur

van 43,5 minuten. Voor de full—time rmw’s van de CAD’s is deze gemid

delde duur wat lager dan voor de ARV en het LdH.

De full—time leîdinggevenden van de ARV

Zoals in het vorige vermeld, onderhouden ook de leidinggevenden contac

ten met clinten. Dit geldt ook voor de full—time leidinggevenden van

de ARV, die hieraan gemiddeld 7,7% van hun tijd besteden. In twee weken

hadden zij gemiddeld 10 contacten met een gemiddelde duur van 42,1

minuten.

De specialisten

Het onderhouden van contacten met clinten is voor de specialisten een

belangrijk taakonderdeel. Hieraan wordt 29,2% van de tijd besteed.

Gemiddeld hebben zij 5,7 clfntcontacten in twee weken. Hierbij moet

worden aangetekend dat hun gemiddeld gewerkte tijd aanzienlijk lager

ligt dan die van de full—timers, nl. op 13,6 uur.

De gemiddelde tijdsduur van hun contacten bedraagt 36,1 minuten. Zij

hebben, evenals de leidinggevenden van de ARV, wat meer langdurige

(.15 minuten) contacten dan de rmw’s.

13.2. Resultaten nader bezien

In de inleiding van dit onderzoeksvers lag werd reeds gewezen op een

tijdsbestedingsonderzoek dat 10 jaar geleden bij de reclassering is

verricht, het zgn. OOR—onderzoek. Het lijkt ons zinvol, voorzover dat

mogelijk is, de tijdsbestedingsresultaten, zoals die nu voor ons lig

gen, te vergelijken met die welke uit het OOR—rapport naar voren kwa

men. Deze vergelijking gaat echter op diverse punten mank.

,) N.B.: Exclusief reis— en wachttijd, voorbereiden e.d.
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Zo had het OOR—onderzoek betrekking op slechts twee arrondissementen

met alleen bureaus in de grote steden, ul. Rotterdam en ‘s—Gravenhage,

en omvatte het enkel de instellingen die wij nu kennen als de ARV en

het LdH. Voorts werd in het onderzoek een deel van de tijd van de ad

ministratieve medewerkers meegeteld, werden de studerenden op een ande

re wijze behandeld en werden stagiaires niet vermeld.

Tenslotte werden niet alle werkzaamheden op dezelfde wijze ingedeeld.

Niettemin is het mogelijk een beperkt aantal vergelijkingen te maken.

In de eerst plaats kan men de tijd besteed aan clintcontacten door de

(full—time) rmw’s met elkaar vergelijken. Volgens het OOR—rapport (pag.

30) besteedden de rmw’s aan de contactenrubrieken 29% van hun totaal

geregistreerde werktijd. Deze contactenrubrieken lopen ongeveer paral

lel met het totaal van onze hoofdcategorien: “contacten met clinten”,

“contacten en werkzaamheden t.b.v. clinten” en “werkzaamheden voor

gezinnen en groepenvanclfnten” minus de reistijd en enkele bureau—

werkzaamheden.

De full—time rmw’s van ARV en LdH (de best vergelijkbare groep) beste

den hieraan in ons onderzoek ruim 35% van hun totale gewerkte tijd.

Een verschil dus van een procentof
jjf•

Hoewel de vergelijking niet

helemaal sluitend is, is het naar onze mening niet goed denkbaar dat

dit verschil uitsluitend toe te schrijven zou zijn aan verschillen in

methode van onderzoek. We concluderen daarom dat de rmw’s op dit moment

wel wat meer tijd aan contacten met en t.b.v. clinten besteden dan

10 jaar geleden.

Ten tweede merken wij op dat de gemiddelde contactduur ongeveer gelijk

gebleven is: 45 minuten in het OOR—onderzoek en 43,4 minuten in ons

onderzoek.

Ten derde constateren wij dat ook reeds ten tijde van het OOR—onderzoek

erg grote verschillen tussen de teams geconstateerd werden. Of deze

verschillen groter of kleiner geworden zijn, valt uit de gegevens niet

op te maken. Wel is duidelijk dat er toen grote verschillen waren en

dat deze er nu ook nog zijn. Tenslotte geven wij nog enige indrukken

die bij de vergelijking van de diverse resultaten naar voren komen.

c) Alsmen alleen de randstadsteden in de vergelijking wil betrekken,
worden de verschillen iets kleiner.

x) Hierbij waren telefoongesprekken en brieven niet inbegrepen.



Hoewel juist deze werkzaamheden anders ingedeeld zijn en daarom minder

eenvoudig te vergelijken, ontstaat toch de indruk dat de reistijd min

der geworden is, dat minder tijd aan administratieve werkzaamheden be

steed wordt en dat relatief mr tijd wordt besteed aan diverse vormen

van begeleidende of ondersteunende activiteiten.

Deze laatste twee genoemde verschillen (administratieve werkzaamheden

en begelefdingsactiviteiten) zullen voor insiders niet verrassend zijn.

Immers, juist naar aanleiding van het OOR—onderzoek werden onder meer

twee belangrijke beslissingen genomen.

In de eerste plaats werden meer administratieve krachten aangetrokken

ter ontlasting van de medewerkers. Aan algemene administratieve werk

zaamheden werd in ons onderzoek dan ook nog nauwelijks enige tijd ge—

steed.

Ten tweede werden begeleiders aangesteld teneinde de rmw’s te steunen

in hun werk. Deze steun kost tijd en het is dan ook niet verwonderlijk

dat nu meer tijd aan diverse begeleidingsactiviteiten. wordt besteed dan

10 jaar geleden.

12.Z•_Verelikin met de_4gelsteilinn

In dit onderzoek hebben wij getracht een beeld te schetsen van de situa

tie m.b.t. de tijdsbesteding bij de reclassering, zoals die anno 1978

is. Het moge bekend zijn dat deze onderzoeksfase een vervolg zal vinden

in twee deelonderzoeken waarin meer inhoudelijk op opvattingen van mede

werkers en clianten zal worden ingegaan en bovendien op het werk als zo

danig. Pas na afsluiting van de andere twee onderzoeksfasen zal een
totaal—analyse gegeven kunnen worden van de werkwijze van de reclasse

ring.

Vooralsnog moeten wij ons echter beperken tot de tijdsbestedingscij—
fers. Hoewel deze cijfers op zichzelf een redelijk beeld geven van het
tijdsbestedingsaspect van het reclasseringswerk, gaan zij meer spreken
in een breder kader. Wij zullen dan ook de resultaten plaatsen tegen de

achtergrond van de doelstellingen die de reclassering zichzelf stelt.

x) zie hiervoor: — Stellingen inzake standpuntbepaling Algemene
Reclasseringsvereniging in de Algemene Vergadering
van 15 oktober 1977;

— Nota van de FZA inzake konkretisering doelstelling
reklassering, 15 september 1977 (notitie t.b.v. het
overleg binnen de VvPJ);

— Operationele doelstellingen LdH (afd. reclassering).
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Hierbij moet echter bedacht worden dat de doelstellingen geformuleerd

zijn in dezelfde tijd als dit onderzoek plaatsvond. Men kan echter op

dit moment de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek gebruiken om

na te gaan in hoeverre de reclassering reeds aan de doelstellingen be

antwoordt en in welke richting zij zou kunnen opereren om eventuele

lacunes op te vullen.

Over het algemeen zijn de doelstellingen, zoals die geformuleerd zijn

door de instellingen, vrij abstract en in het kader van dit onderzoek

kunnen wij er bij alle drie de instellingen slechts twee onderscheiden

die min of meer vertaald kunnen worden in termen van werkzaamheden bin

nen het justitile kader voor het het uitvoerend maatschappelijk werk.

Deze zijn “hulpverlening aan clfnten (en hun omgeving)”en”dienstverle—

ning aan justitie”.

De directe hulpverleningsactiviteiten hebben wij onderscheiden naar indi

viduele contacten met de clinten, contacten t.b.v. de clinten en con

tacten met gezinnen en/of groepen van clinten. Het is duidelijk geworden

dat van deze contacten de meeste tijd besteed wordt aan de individuele

contacten. Voorts bleek dat de contacten met gezinnen en/of groepen van

clfnten als de meest relevante werkzaamheden werden beschouwd, direct

gevolgd door de individuele contacten. De contacten t.b.v. de clînten

vindt men naar verhouding minder relevant.

Tenslotte bleek dat over het algemeen weinig tijd besteed wordt aan het

meegaan met clinten naar diverse instanties. Een en ander wijst erop

dat de contacten zich vooral op het bureau in de gesprekssfeer afspelen.

Dit betekent waarschijnlijk dat de hulpverlening zich vooral op rela—

tionele —immaterfle— aspecten richt. In de volgende fasen van het onder

zoek zal op de inhoud hiervan nader worden ingegaan.

Nog een enkele opmerking over het werken met gezinnen en/of groepen van

clinten. Hieraan wordt (nog?) weinig tijd besteed, maar men vindt het

zeer belangrijk. Deze vorm van hulpverlening is van veel jongere datum

dan de individuele hulpverlening en wordt door de medewerkers relatief

erg vaak als mentaal belastend ervaren. Als de reclassering kiest voor

relationele hulpverlening, dan zou een actieve begeleiding m.b.t. het

werken met gezinnen en groepen wellicht gewenst zijn.

Bij de werkzaamheden waar het de dienstverlening aan justitie betreft,
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kan een aantal activiteiten onderscheiden worden. Aan directe contac

ten, zoals het meegaan naar de rechtszitting, het bezoeken van justi—

tile autoriteiten e.d. besteedt de reclassering weinig aandacht.

Over het algemeen worden de contacten met het strafrechtsysteem beperkt

tot het onderzoek t.b.v. en het uitbrengen van voorlichtingsrapporten.

Bij de drie instellingen konden twee algemene gemeenschappelijke doel

stellingen onderscheiden worden: hulpverlening aan clinten en dienst

verlening aan justitie. Daarnaast noemen de instellingen afzonderlijk

ook nog een aantal meer specifieke doeleinden waarop zij hun aandacht

willen richten. Zo noemt 5v. de ARV expliciet het verlenen van hulp aan

slachtoffers, waar nodig en gewenst. We kunnen echter constateren dat

men nog zeer ver van dit doel verwijderd is, aangezien de slachtoffers

wat tijd betreft nauwelijks enige aandacht krijgen. In de doelstellingen

van de FZA wordt concreet genoemd de vroeghulp, maar ook hier lijkt de

ontwikkeling nog op gang te moeten komen. Terwijl hij de ARV en de FZA

als doelstellingen genoemd worden voorlichting aan en beïnvloeding van de

samenleving en het behulpzaam zijn hij de ontwikkeling van alternatieve

sancties, noemt het LdH in dit kader de sociale actie. Men moet zich

echter bij deze doelstellingen de vraag stellen of de practische reali

sering ervan wel gerekend dient te worden tot de taak van het uitvoe

rend reclasseringsmaatschappelijk wek. We zien dan ook dat aan Sv.

voorlichtingsactiviteiten buiten het justitile terrein nauwelijks tijd

besteed wordt.

13.2.3. Besluit

Het is uiteraard de taak van de reclassering zelf op basis van het on

derzoeksmateriaal conclusies te trekken t.a.v. het uitvoerend werk. Zij

zal zich moeten afvragen in hoeverre en op welke wijze op dit moment

gestalte gegeven wordt aan de realisering van de doelstellingen, zoals

zij die zichzelf gesteld heeft en of mogelijkheden onderzocht dienen te

worden om in de toekomst deze doelstellingen optimaal te verwezenlijken.

In dit kader lijkt het ons daarom ook zinvol een onderzoek als dit

na verloop van een aantal jaren te herhalen teneinde de feitelijke

situatie op dat moment te vergelijken met de huidige en tevens na te
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gaan in hoeverre de doelstellingen dn gerealiseerd zijn. Ook kan over

wogen worden tussentijds een aantal gegevens bij te houden d.mv. re

gistratie.

Als onderzoekers hopen wij met het aangeven van een aantal punten een

aanzet te geven tot een zinnige discussie binnen de reclassering. In

eerste instantie denken wij daarbij aan de gemiddelde t±jdsbesteding en

aan de geconstateerde verschillen.

We constateerden dat sinds het OOR—onderzoek de tijd besteed aan con

tacten met cliënten iets is toegenomen. Bovendien hebben wij in de tweede

fase van het onderzoek waarin meer wordt fngegaan op inhoudelijke aspec

ten van het werk gevraagd naar de “ideale” tijdsbesteding van de reclas

seringsmedewerkers. Omdat ten tijde van het schrijven van dit rapport

bijna alle formulieren uit de tweede fase ontvangen waren, is met de

hand een voorlopige telling van deze gegevens gemaakt. Daarbij hebben

wij ons beperkt tot de full—time rmw’s, verdeeld naar werksoort (tabel

vii) . Aangezien het hier om voorlopige cijfers gaat, doet men er goed

aan deze alleen globaal te bezien.

De algemene indruk die men uit deze cijfers krijgt, is dat de rmw’s

meer tijd aan hun clinten zouden willen besteden. Dit behoeft geen

verwondering te wekken; contacten met clinten (en hun gezinnen) werden

als de meest relevante werkzaamheden beschouwd, en wie wil niet mér

tijd besteden aan datgene wat hij het belangrijkste acht?

De vraag is evenwel waar die tijd vandaan zou moeten komen. In eerste

instantie zou dit, volgens de cijfers, uit de rubriek “diversen” moeten

komen (exclusief studie en literatuur). Daarnaast zijn er nog twee ca—

tegorien waaraan men wel iets minder tijd zou willen besteden. Dit zijn

(externe en interne) rapportage en diverse vormen van werkbegeleiding.

Overigens worden zowel rapportage als werkbegeleiding wel degelijk rele

vant gevonden.

in dit verband lijkt het nuttig indien de reclassering zich de vraag

zou stellen of het juist is dat bijna 40% van de beschikbare tijd van

de full—time rmw’s niet rechtstreeks ten goede van de clint komt.

Met name noemen wij hier de ondersteunende activiteiten, zoals werkbege—

leîdfng, werkbespreking en alle soorten van vergaderingen en daarnaast

de “diversen”, werkzaamheden die voornamelijk op het terrein van de
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leidinggevenden liggen. Het is duidelijk dat begeleidende activitei

ten en besprekingen noodzakelijk zijn voor het uitvoerend maatschappe

lijk werk en dat zij wel degelijk functioneel zijn voor het verrichten

van de overige werkzaamheden, maar men kan zich wel afvragen of onge

veer een vijfde van de totale tijd besteed aan deze werkzaamheden voor

de full—time rmw’s niet wat aan de hoge kant is. Dit geldt des te meer

wanneer men dit bekijkt tegen de achtergrond van de verschillen tussen

de teams. Bovendien verdient het aanbeveling stil te staan bij de or

ganisatie van de ondersteunende activiteiten. Nadat ]0 jaar geleden

de werkbegeleiders hun intrede deden, zijn velerlei vormen van begelei

ding ontwikkeld.

Beziet men deze diverse vormen (werkbegeleiding, werkbespreking, con

sultatie, teamtraining/intervisie) en de frequentie van deelname (zie

bijlage V), dan leert een ruwe schatting dat de meeste stagiaires en

rmw’s aan 2 3 vormen meedoen. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dit

de meest zinvolle wijze van ondersteuning is en of daardoor geen onge

wenste neveneffecten (5v. doublures, tegengestelde adviezen) kunnen

optreden. Mogelijk kan een optimale vorm gevonden worden d.m.v. een

meer efficinte Organisatie en wordt hierdoor tevens meer ruimte ge

schapen voor andere activiteiten.

Wat betreft de “divers&’ werkzaamheden, rijst de vraag of

bijna één vijfde deel van de totale tijd van de full—time rmw’s hier

voor ook niet wat aan de hoge kant is. Willen zij, zoals werd aangegeven,

méér tijd besteden aan clinten —hun taakgebied bij uitstek— dan zouden

de begeleidende activiteiten en diversen, gezien de daaraan bestede tijd,

wellicht het eerst voor vermindering in aanmerking komen.

Hoewel wij niet in staat zijn aan te geven welke de wensen zijn m.b.t.

de tijd besteed aan dienstverlening aan justitie als geheel, wil men

toch wat minder tijd aan rapportage (zowel in— als extern) besteden.

Het was al eerder opgevallen dat contacten met justitiefunctionarissen

vrij beperkt blijven. Weliswaar worden contacten onderhouden d.m.v.

voorlichtingsrapporten, maar de meer directe contacten met justitile

autoriteiten of instellingen, al dan niet in aanwezigheid van de dllnt,

ontbreken vrijwel geheel. Wellicht bestaat een zekere terughoudendheid

bij de reclassering m.b.t. deze contacten, mede gezien het feit dat zij
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als nogal mentaal belastend ervaren worden. Nu de reclassering uitdruk

kelijk heeft gekozen voor het werken binnen het strafrechtsysteem, ver

dient het aanbeveling na te gaan welke activiteiten ontplooid kunnen

worden om een beter contact, en daarmee wellicht een soepeler samen

spel, tussen reclassering en justitie te realiseren.

In diverse hoofdstukken is ingegaan op verschillen in tijdsbesteding.

Ten dele zijn deze verschillen terug te voeren op verschillen in het

takenpakket van de diverse medewerkers: zo zag men een duidelijk ver

schil tussen full—time rmw’s en leidinggevenden van de ARV. Maar

ook binnen de groep full—time run’s zagen we zeer grote verschillen. De

vraag of deze verschillen acceptabel zijn, (of beter: in hoeverre), is

een vraag die de reclassering o.i. kritisch zal dienen te bekijken.

Ten dele zullen deze verschillen zeker samenhangen met de verschillen

in de werkwijze tussen de teams. In het vorige hoofdstuk zijn we uitvoe

rig ingegaan op de grote verschillen tussen de teams, verschillen die

slechts voor een zeer klein deel zijn terug te voeren op de verschillen

in samenstelling van de teams. In vorige hoofdstukken werd ook reeds

aangegeven dat er tamelijk grote verschillen tussen de CAD’s enerzijds

en de ARV en het LdH anderzijds bestaan, en eveneens grote verschillen

tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen.

Een kritische bezinning op de betekenis en waarde van de verschillen

tussen de teams, maar ook die binnen de teams, lijkt zeker op zijn plaats.

Voorts blijken verschillen te bestaan naar de mate waarin men de clin—

ten op het bureau ontvangt dan wel daarbuiten bezoekt.

Voorzover men clinten in inrichtingen bezoekt, is er weinig keuze;

voorzover clinten thuis bezocht worden, is er in principe wel een keu

ze. Het is duidelijk geworden dat contacten buiten het bureau erg veel

reis— en wachttijd vragen. Men kan zich afvragen in hoeverre de voorde

len van het bezoek aan huis opwegen tegen het daarmee gepaard gaande

tijdverlies.
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Met betrekking tot een van hun specifieke werkterreinen en de invulling

daarvan, blijken over het geheel gezien de meningen van de rmw’s in

dezelfde richting te wijzen als de door de reclassering geformuleerde

doelstellingen. De contacten met de clinten zijn het hoofddoel en ko

men qua tijdsbesteding voor verruiming in aanmerking. Het zal de be—

leidsvormende instanties binnen de reclassering dan ook niet al te veel

moeite kosten om veranderingen in die richting te stimuleren. Volgens

de medewerkers zou hiertoe wat minder tijd besteed kunnen worden aan de

“diverse” werkzaamheden en eventueel wat minder tijd aan werkbegeleiding

en rapportage. Met betrekking tot de werkbegeleiding constateerden wij

reeds dat een efficintere Organisatie wellicht mogelijk is. Of de tijd

besteed aan rapportage nog verminderd kan worden, is een vraag die niet

eenvoudig te beantwoorden zal zijn.

Een belangrijke vraag is voorts de plaats en functie van de werkzaam

heden t.b.v. de cliënten. Aan deze activiteiten wordt betrekkelijk wei

nig tijd besteed, zij worden relatief als minder zinvol ervaren en zij

geven minder vaak voldoening. Men kan zich evenwel afvragen of en in

hoeverre deze activiteiten uitgebreid zouden kunnen worden. De vraag is

namelijk of in d.e hulpverlening aan de clinten niet naar meer even

wicht tussen praktische en relationele hulpverlening gezocht moet worden

Voor een juiste beslissing op dit punt zal men evenwel ook over infor

matie over de doeleinden en verwachtingen van zowel de rmw als de

clint dienen te beschikken. In volgende fasen van dit project zal deze

informatie verzameld worden en dit probleem opnieuw aan de orde worden

gesteld.




