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Bijlage A. De onderzoeksgegevens 

Deze bijlage bevat de gegevens over alle inverzekeringgestelden die in het 
onderzoek zijn opgenomen (859) en over alle clienten met wie gedurende 
drie maanden na de inverzekeringstelling het contact heeft voortgeduurd 
(232). 

FORMELE GEGEVENS 

1. Leeftijd 

17 jaar 

18 - 19 jaar 

20 - 21 jaar 

22 - 23 jaar 

24 - 25 jaar 

26 - 29 jaar 

30 - 39 jaar 

40 - 49 jaar 

50 jaar en ouder 

onbekend 

2. Nationaliteit 

Nederlands 

Suriname/Nederlandse Antillen 

Noord- en Midden-Europa 

overig 

onbekend 

3. Bekendheid van client bij werkeenheid 

ja 

nee 

onbekend 

• totale 
onderzoeks-
populatie 
(N=859) 

0 % ( 4) 

	

21 	% (184) 

19 % (166) 

12 % (102) 

11 •% ( 91) 

12 % ( 99) 

15 % (129) 

5 % ( 47) 

3 % ( 25) 

1 % ( 12) 

77 % (657) 

	

14 	% (119) 

	

1 	% ( 12) 

7 % ( 63) 

	

1 	% ( 8) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

	

35 % (301) 	47 % (109) 

	

65 % (555) 	53 % (123) 

- % ( 3) 



4. Strafbaar felt  

agressieve delicten: 

art. 138, 139 

art. 141 

art. 284, 285 

art. 287 t/m 292 

art. 300 t/m 305 

sexuele delicten: 

art. 242 

art. 244, 245 

art. 246 

art. 247 

art. 249 

vermogensdelicten: 

art. 225, 226 

art. 310 

art. 311 

art. 312 

art. 317, 318 

art. 321, 322 

art. 326, 326a 

art. 416, 417, 417 bis 

overige artikelen WvS 

Opiumwet 

Vuurwapenwet 

onbekend 

5. Strafbaar felt, gerubriceerd  

agressief delict 

vermogensdelict 

sexueel delict 

overig 

onbekend  

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

1,5% ( 13) 

0,1% ( 1) 

0,6% ( 5) 

0,8% ( 7) 

1,0% ( 9) 

2,0% ( 17) 

14,0% (120) 

46,6% (400) 

2,2% ( 19) 

0,3% ( 3) 

1,5% ( 1 3) 

1,9% ( 16) 

5,6% ( 48) 

3,0% ( 26) 

5,4% ( 46) 

0,3% ( 3) 

0,5% ( 4) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

5,7% ( 49) 	4,7% ( 11) 

0,1% ( 	1) 

0,8% ( 7) 	- 

4,2% ( 36) 	6,9% ( 16) 

1,9% ( 16) 	1,3% ( 	3) 

0,9% ( 2) 

0,4% ( 	1) 

0,4% ( 	1) 

3,0% ( 7) 

0,9% ( 2) 

6,9% ( 16) 

49,1% (114) 

3,4% ( 8) 

0,4% ( 1) 

1,3% ( 3) 

0,4% ( 1) 

4,3% ( 10) 

3,9% ( 9) 

10,8% ( 25) 

0,4% ( 	1) 

	

13 % (109) 	13 	% ( 31) 

	

74 % (636) 	67 % (155) 

	

4 % ( 35) 	5 % ( 11) 

	

9 % ( 75) 	15 % ( 34) 

0 % ( 4) 



6. Bezoek op politiebureau  

nee 

ja 

7. Reden geen bezoek op politiebureau  

bezoek onmogelijk, verhoorsituatie 

buiten de agglomeratie 

anders 

onbekend 

8. contact client bij voorgeleiding  

nee 

ja 

n.v.t. (geen voorgeleiding) 

3 

9. Plaats van gesprek  

geen voorgeleiding, geen bezoek 

geen voorgeleiding, wel bezoek 

wel voorgeleiding, geen bezoek 

wel voorgeleiding, alleen op politiebureau 
bezoek 

wel voorgeleiding, alleen op paleis van 
justitie bezoek 

wel voorgeleiding, 2x bezoek 

10. juridische afwikkeling  

in vrijheid politiebureau 

in vrijheid door officier van justitie 

in vrijheid door rechter-commissaris 

in bewaringstelling zonder schorsing 

in bewaringstelling met schorsing 

in vrijheid politiebureau met andere straf 

anders 

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

70 % (602) 

30 % (257) 

ivg reeds in vrijheid (melding veel te laat) 40 % (343) 

15 % (129) 

13 % (108) 

2 % ( 14) 

1 	% ( 5) 

2 % ( 17) 

29 % (249) 

69 % (593) 

52 % (443) 

	

17 % (149) 	17 % ( 39) 

1 	% ( 9) 

1 	% ( 9) 

18 % (150) 

12 % ( 99) 

66 % (568) 

2 % ( 19) 

1 % ( 6) 

25 % (216) 

3 % ( 25) 

3 % ( 25) 

- 	( 	1) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

1 	% ( 2) 

51 	% (118) 

31 	% ( 73) 



II. Wil tot hulpverleningscontact  

nee 

ja 

geen bezoek 

onbekend 

12. Verwijzing naar hulpverleningsinstelling  

geen 

reclassering Den Haag 

open verdeling reclasseringsraad 

reclassering elders 

overig 

geen contact/onbekend 

13. Rapportage m.b.t. voorgeleiding  

geen voorgeleiding Of geen contact 

wel contact, geen rapport 

OvJ, mondeling en/of schriftelijk 

RC, mondeling en/of schriftelijk 

OvJ + RC, mondeling 

onbekend 

14. Geslacht 

man 

VTOUW 

VROEGHULPGESPREKSVERSLAG 

15. Werker bekend met client  

nee 

ja 

onbekend 

geen formulier B  

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

6 % ( 47) 

42 % (360) 

52 % (449) 

- ( 3) 

	

11 	% ( 97) 

26 % (222) 

	

1 	% ( 8) 

5 % (, 39) 

	

1 	% ( 7) 

57 % (486) 

94 % (810) 

6 % ( 49) 

87 % (298) 

13 % ( 43) 

( 2) 

(514) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

	

71 % (604) 	17 % ( 39) 

	

16 % (134) 	46 7. (104) 

	

2 % ( 17) 	3 % ( 6) 

	

9 % ( 75) 	25 % ( 56) 

	

3 % ( 22) 	9 % ( 20) 

	

1 % ( 7) 	- 



16. Burgerlijke staat 

gehuwd 

ongehuwd 

gescheiden van echt 

duurzaam gescheiden 

onbekend 

geen formulier B 

17. woonsituatie 

eigen gezin 

concubinaat 

ouderlijk gezin 

alleen 

als kostganger 

inrichting/tehuis 

overig 

onbekend 

geen formulier B 

18. werksituatie 

werkt 

werkloos - 

studerend 

arbeidsongeschikt 

huisvrouw 

W.W. 

sociale dienst 

onbekend 

0aeen formulier B  

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

	

21 % ( 71) 	20 % ( 47) 

	

68 % (233) 	70 % (162) 

	

8 % ( 28) 	8 % ( 18) 

	

2 % ( 6) 	2 % ( 4) 

2 	% ( 	7) 	( 	1) 

(514) 

22 % ( 74) 

22 % ( 74) 

21 % ( 72) 

26 % ( 90) 

8 .% ( 26) 

1 	% ( 2) 

2 % ( 5) 

1 	% ( 2) 

(514) 

38 % (129) 

45 % (156) 

1 	% ( 4) 

8 % ( 29) 

2 % ( 5) 

2 % ( 7) 

3 	% ( 11) 

1 	% ( 4) 

(514) 

22 % ( 51) 

20 % ( 46) 

25 % ( 58) 

25 % ( 57) 

6 % ( 15) 

1 	% ( 

1 	% ( 3) 

36 % ( 84) 

48 % (112) 

2 % ( 4) 

7 % ( 16) 

1 	% ( 2) 

3 .% ( 	6) 

3 % ( 8) 



19. Openheid gesprek politiebureau 

open 

onduidelijk 

gesloten 

onbekend 

geen gesprek politiebureau 

geen formulier B 

20. Openheid gesprek paleis van justitie  

open 

onduidelijk 

gesloten 

onbekend 

geen gesprek paleis van justitie 

geen formulier B 

21. Zwaartepunten van het vroeghulpgesprek 

delict, omstandigheden, achtergrond 

verdenking, arrestatie 

onzekerheid, angst voor hechtenis 

angst voor reactie in leefmilieu 

concrete problemen 

dieperliggende problematiek 

motivering tot hulpverlening 

overig 

geen formulier B 

21a Aspecten van onderwerpen  

noch over het delict, noch over angstge-
voelens 

alleen over angstgevoelens 

alleen over het delict 

zowel over delict als over angstgevoelens 

geen formulier B 

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

	

65 % (138) 	74 % ( 83) 

	

.30 % ( 64) 	24 % ( 27) 

	

2 %( 5) 	2 % ( 2) 

	

2 % ( 4) 	- 

	

(134) 	(117) 

(514) 

	

79 % (175) 	80 % (151) 

	

18 % ( 41) 	18 % ( 34) 

	

2 % ( 4) 	1 % ( 2) 

1 	%( 	2) 	1 	% ( 	1) 

	

(123) 	( 44) 

(514) 

67 % (231) 	71 	% (165) 

31 % (197) 	26 % ( 60) 

59 % (203) 	62 % (144) 

26 % ( 89) 	30 % ( 69) 

35 % (120) 	38 % ( 87) 

30 % (103) 	38 % ( 87) 

43 % (149) 	49 % (114) 

15 % ( 53) 	19 % ( 45) 

(514) 

23 % ( 80) 	19 % ( 45) 

32 7, (109) 	28 % ( 64) 

13 % ( 43) 	12 % ( 28) 

33 % (113) 	41 	% ( 95) 

(514) 
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22. Hulpvragen van de client zelf  

geld 

werk 

immaterieel 

alcohol/drugs 

voorlichting 

relaties 

overig 

geen formulier B 

23. reactie van de rmw in het vroeghulpgesprek  

emotionele steun 

justitiele informatie 

informatie hulpverleningsmogelijkheden 

informatie voorlichtingsrapportage 

toezegging contact derden 

toezegging formaliteiten regelen 

toezegging andere klusjes 

toezegging schriftelijke rapportage 

toezegging mondelinge rapportage 

afspraken voor verder contact 

overig 

geen formulier B 

23a Aspecten binnen de hulpverlening  

noch crisisinterventie, noch toekomstige 
hulpverlening 

alleen crisisinterventie 

alleen toekomstige hulpverlening 

zowel crisisinterventie als toekomstige 
hulpverlening 

geen formulier B  

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

evaluatie- 
groep 

(N=232) 

	

7 % ( 18) 	6 % ( 12) 

	

13 % ( 35) 	11 	% ( 21) 

	

10 % ( 27) 	13 % ( 26) 

	

18 % ( 47) 	21 	% ( 41) 

	

23 % ( 60) 	21 % ( 40) 

	

9 % ( 23) 	9 % ( 17) 

	

52 % (137) 	45 % ( 87) 

(514) 

66 % (226) 

73 % (252) 

77 % (266) 

46 % (158) 

43 % (149) 

4 % ( 14) 

13 % ( 46) 

2 % ( 6) 

16 % ( 54) 

73 % (253) 

4 % ( 12) 

(514) 

19 % ( 65) 	12 % ( 27) 

18 % ( 61) 	16 % ( 37) 

26 % ( 88) 	29 % ( 67) 

38 % (131) 	44 % (101) 

(514) 

70 % (162) 

71 	% (164) 

84 % (196) 

48 	% (111) 

51 	% (118) 

6 % ( 13) 

16 % ( 36) 

2 % ( 4) 

19 % ( 45) 

81 % (187) 

3 % ( 7) 



24. Taxatie van noodzaak tot verdere hulp  

zeer nodig 

no dig 

waarschijnlijk nodig 

onduidelijk 

waarschijnlijk niet nodig 

niet nodig 

onbekend 

geen formulier B 

25. Onderwerpen waarop verdere hulp gericht zou 
moeten zijn  

werk/vrije tijd 

(gezins)situatie 

financien 

alcohol en drugs 

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

33 	% (111) 

32 % (108) 

12 % ( 42) 

27 % ( 90) 

aanvaarding geeigende hulpverleningsinstel- 21 % ( 70) 
ling en verwijzing daar naar toe 

voorlichtingsrapportage en strafrechtelijke 11 	% ( 37) 
zaken, met hun consequenties 

immateriele zaken 	 6 % ( 20) 

huisvesting 	 2 % ( 6) 

overig 	 4 % ( 14) 

geen formulier B 	 (514) 

26. Afspraken voor verder contact 

geen verder contact 	 6 % ( 19) 

bureau vroeghulp 	 4 % ( 13) 

clientneemtinitiatief,contactvroegh.bureau 8 % ( 29) 

client neemt zelf contact op 

client wordt verwezen 

instelling neemt contact op met client 

overig 

onbekend 

geen formulier B 

	

19 % ( 64) 	24 % ( 56) 

	

32 % (109) 	37 % ( 86) 

	

28 % ( 96) 	28 % ( 64) 

	

15 % ( 53) 	9 % ( 20) 

	

4 % ( 14) 	3 % ( 6) 

2 % ( 7) 

1 	% ( 	2) 

(514) 

6 % ( 22) 

7 % ( 25) 

67 % (231) 

1 % ( 4) 

1 	% ( 	2) 

(514) 

evaluatie 
groep 

(N=232) 

33 % ( 77) 

32 % ( 75) 

13 % ( 29) 

29 % ( 67) 

	

1 	% ( 3) 

4 % ( 9) 

4 % ( 10) 

5 % ( 12) 

	

5 	% ( 11) 

	

81 	% (187) 



politie 

(parket) OvJ 

(kabinet) RC 

medeverdachten 

slachtoffer delict 

andere betrokkenen 

familie client 

raadsman 

werkgever 

sociale dienst 

arbeidsbureau 

psychiater/psycholoog 

collega's eigen instelling 

collega's andere instelling 

algemeen maatschappelijk werk 

andere hulpverlening 

anderen 

geen formulier B 
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27. Aspecten van hulpverlening waaraan in het 
kader van de vroeghulp gewerkt is 

emotionele opvang 

voorbereiding justitiele contacten 

motivatie hulpverlening 

relatie in gezin 

relatie in/met ouderlijk gezin 

relatie met slachtoffer 

overige relaties 

informatie verzamelen m.b.t. hulp 

informatie verzamelen m.b.t. voorlichting 

voorlichtingsrapport 

huisvestingssituatie 

financiele situatie 

arbeidssituatie 

opleidingsmogelijkheden 

gezondheidstoestand 

opname inrichting/tehuis 

28. Contacten met of informatie aan personen en/ 
of instellingen in het kader van de vroeghulp 

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N=859) 

71 % (245) 

69 % (239) 

65 % (225) 

19 % ( 67) 

10 % ( 33) 

3 % ( 10) 

15 % ( 51) 

60 % (207) 

26 % ( 89) 

10 % ( 35) 

10 % ( 35) 

15 % ( 51) 

23 % ( 79) 

7 % ( 24) 

19 % ( 65) 

8 % ( 28) 

60 % (207) 

26 % ( 90) 

43 % (151) 

13 % ( 39) 

1 % ( 5) 

3 % ( 9) 

35 % (120) 

34 % (117) 

6 % ( 22) 

3 	% ( 11) 

1 	% ( 4) 

4 % ( 12) 

44 % (147) 

37 % (129) 

5 % ( 18) 

3 	% ( 11) 

3 % ( 12) 

(514) 

evaluatie 
groep 

(N=232) 

74 % (172) 

70 % (163) 

72 % (167) 

22 % ( 51) 

13 % ( 29) 

4 % ( 9) 

16 % ( 38) 

69 % (161) 

29 % ( 67) 

9 % ( 21) 

13 % ( 29) 

16 % ( 38) 

28 % ( 65) 

9 % ( 21) 

21 % ( 49) 

9 % ( 22) 

55 % (128) 

	

31 	% ( 71) 

54 % (126) 

	

12 	% (.29) 

	

1 	% ( 3) 

3 % ( 7) 

41 % ( 95) 

42 % ( 97) 

8 % ( 18) 

4 % ( 9) 

	

1 	% ( 	3) 

5 % ( 12) 

49 % (103) 

39 % ( 80) 

4 % ( 10) 

3 % ( 8) 

3 % ( 8) 



	

17% 	30% 	22% 	16% 	5% 	5% 	5% 

	

5% 	7% 	21% 	36% 	21% 	7% 	5% 

	

16% 	31% 	25% 	21% 	2% 	2% 	2% 

	

5% 	8% 	28% 	41% 	12% 	5% 	2% 

	

.8% 	11% 	30% 	34% 	14% 	3% 	2%. 

	

1% 	4% 	.8% 	30% 	34% 	18% 	6% 

	

3% 	2% 	11% 	26% 	24% 	22% 	12% 

• 	9% 	12% 	33% 	31% 	11% 	3% 	1% 
I 

- 10- 

29. Indruk over de client in zijn leefsituatie gedurende  
de vroeghulpcontacten  

bezorgd 

opstandig 

gespannen 

pessimistisch 

actief 

onverschillig 

wantrouwend 

coeperatief 

totale 
onderzoeks- 
populatie 
(N-859) 

30. Hulp, voorzover door de client verwacht van  
de instelling(en), zal vooral betrekking  
moeten hebben op: 

immateriele begeleiding 	 60% ( 91) 

alcohol/drugs 	 18% ( 27) 

relatieproblemen 	 16% ( 24) 

werk/studie 	 15% ( 23) 

financien 	 13% ( 19) 

voorlichtingsrapportage 	 10% ( 15) 

overig 	 19% ( 29) 

geen antwoord/geen hulp 	 (117) 

geen formulier B 	 (514) 

onbezorgd 

berustend 

ontspannen 

optimistisch 

passief 

betrokken 

niet wantrouwend 

afwerend 



EVALUATIEPERIODE 

31. Formulier C is ingevuld door: 

rmw vroeghulp 	 18% ( 60) 

rmw andere reclasseringsinstelling 	 65% (220) 

rmw vroeghulp namens andere instelling 	 17% ( 59) 

geen formulier C 	 (520) 

32. Contact met client 

ja 

nee 

geen formulier C 

33. De totstandkoming van het eerste contact 

client nam contact om met werkeenheid 	 6% ( 14) 

client nam contact op met reclasseringsmaatschappelijk 
9% ( 21) werker zelf 

rmw nam contact op met client 	 71% (163) 

via justitiele functionarissen in contact gebracht 	 2% ( 5) 

via familie en/of andere relaties van de client 	 2% ( 5) 

via reclasseringsmaatschappelijk werker van andere 
8% ( 19) instelling 

anders 	 2% ( 4) 

onbekend 	 1) 

geen contact 	 (107) 

geen formulier C 	 (520) 

34. Bekendheid met client 

- 11 - 

evaluatie- 
groep 
(N=232) 

68% (232) 

32% (107) 

(520) 

nee 	 56% (129) 

ja, uit lopend contact 	 25% ( 58) 

ja, uit afgesloten contact 	 11% ( 26) 

ja, anderszins/onbekend 	 8% ( 18) 

onbekend 	 ( 1) 

geen contact/geen formulier C 	 (627) 



ggn 	 26% ( 60) 

twee 	 30% ( 68) 

drie 	 15% ( 35) 

vier 	 14% ( 33) 

vijf of meer 	 15% ( 34) 

onbekend 	 1% ( 2) 

geen contact/geen formulier C 	 (627) 

35. Zwaartepunten van de gespreksonderwerpen  

delict, omstandigheden, achtergronden 	 58% (134) 

onzekerheid over vervolg, angst voor hechtenis, voor straf 43% ( 99) 

40% ( 91) 

30% ( 69) 

28% ( 64) 

21% ( 48) 

20% ( 46) 

15% ( 35) 

8% ( 19) 

13% ( 30) 

(627) 

dieperliggende problematiek 

motivering client tot hulpverleningscontact 

concrete problemen 

motivering client tot medewerking aan voorlichtingsrapp 

angst voor reactie uit het woon- of leefmilieu 

verdenking, arrestatie, verhoor 

alcohol, drugs 

overig 

geen contact/geen formulier C 

35a Totaal aantal aangekruiste zwaartepunten 

35b Aspecten van onderwerpen  

- 12 - 

noch over problemen en hun achtergrond, noch over angst-
gevoelens 

alleen over problemen en hun achtergrond 

alleen over angstgevoelens 

zowel over problemen en hun achtergrond als over angst-
gevoelens 

evaluatie- 
groep 
(N=232) 

15% ( 34) 

31% ( 72) 

16% ( 36) 

38% ( 88) 



- 13 - 

36. Terreinen van hulpverlening waaraan is gewerkt 

voorlichtingsrapport 	 66% (150) 

informatieverzameling t.b.v. voorlichting 	 66% (149) 

emotionele opvang client 	 57% (129) 

voorbereiding client op justitiecontacten 	 56% (121) 

informatieverzameling t.b.v. hulpverlening 	 51% (116) 

motivatie client voor hulp of therapie 	 47% (106) 

financiele situatie 	 27% ( 61) 

arbeidssituatie 	 25% ( 56) 

relaties in gezin client 	 25% ( 56) 

relaties in/met ouderlijk gezin client 	 22% ( 50) 

gezondheidstoestand client 	 19% ( 43) 

huisvestingssituatie 	 17% ( 38) 

opleidingsmogelijkheden client 	 14% ( 31) 

overige relaties 	 12% ( 26) 

opname client in inrichting/tehuis 	 11% ( 25) 

relaties met slachtoffer delict 	 7% ( 15) 

alcohol, drugs 	 2% ( 5) 

overig 	 4% ( 9) 

geen contact/geen formulier C 	 (627) 

36a Aspecten binnen de hulpverlening 

voorlichtingsrapportage 	 79% (180) 

emotionele opvang 	 73% (166) 

informatieverzameling 	 73% (165) 

gezondheidstoestand van de client 	 56% (127) 

sociaal-economische situatie 	 44% (100) 

relaties met personen in de directe sociale omgeving 	43% ( 98) 

37. Contacten met of informatie aan personen en/of 
instellingen 

evaluatie- 
groep 
(N=232) 

familie van client 	 63% (147) 

raadsman van client 	 48% (112) 

• collega's van het vroeghulpteam 	 32% ( 74) 

collega's van eigen instelling 	 29% ( 67) 

psychiater/psycholoog 	 22% ( 50) 

sociale dienst 	 19% ( 43) 



	

verbeterd 	gelijk 	verslech- 

	

onbekend 	n.v.t. gebleven 	terd 

relaties in gezin 	39% 
	(56) 	43% 	(61) 	11% 	(15) 	7% 	(10) 	( 90) van de client 

relatie met het 

	

13% 	( 	6) 	37% 	(17) 	7% 	( 	3) 	43% 	(19) 	(187) slachtoffer 

individuele 
psycho-sociale 	45% 	(73) 	40% (65) 	10% (17) 	5% ( 8) 	( 69) 
problematiek 

huisv. 	situatie 	22% 	(24) 	59% 	(65) 	14% 	(15) 	5% 	( 6) 	(122) 

	

1 arbeidssituatie 	23% 	(26) 	62% 	(71) 	13% 	(15) 	3% 	( 3) 	(117) 
1 
1 gezondheidstoe- 

	

38% 	(46) 	39% 	(47) 	20% 	(24) 	3% 	( 4) 	(111) ' stand van client 

fin. 	situatie 	18% 	(23) 	51% 	(65) 	27% 	(34) 	4% 	( 5) 	(105) 

alcohol, 	drugs 	70% 	(16) 	13% 	( 3) 	4% 	( 	1) 	13% 	( 3) 	(209) 

overig 	 46% 	(11) 	25% 	( 6) 	8% 	( 2) 	21% 	( 5) 	(208) 

/ 1 

vervola 37 
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andere hulpverleners 

collega's andere instellingen 

algemeen maatschappelijk werk 

politie 

(parket) OvJ 

(kabinet) RC 

(mogelijke) werkgever van client 

arbeidsbureau 

andere betrokkenen bij delict 

medeverdachten 

slachtoffer 

overigen 

geen contact/geen formulier C 

38. Verandering in de situatie van de client per aspect  

evaluatie- 
groep 
(N=232) 

17% ( 40) 

12% ( 28) 

11% ( 25) 

11% ( 25) 

10% ( 24) 

7% ( 17) 

7% ( 16) 

7% ( 16) 

6% ( 13) 

3% ( 7) 

3% ( 6) 

22% ( 50) 

(627) 



13% 	21% 	31% 	15% 	7% 	9% 	4% 

2% 	13% 	13% 	29% 	26% 	12% 	5% 

9% 	20% 	30% 	23% 	10% 	7% 	2% 

4% 	12% 	12% 	33% 	23% 	12% 	3% 

7% 	10% 	24% 	26% 	14% 	14% 	6% 

2% 	7% 	11% 	18% 	31% 	22% 	8% 

5% 	8% 	13% 	14% 	21% 	29% 	12% 

11% 	29% 	26% 	24% 	5% 	5% 	2% 
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38a Veraniering in de situatie, over alle aspecten  

verbetering van de situatie 	 50% (115) 

gelijk blijven van de situatie 	 32% ( 74) 

verslechtering van de situatie 	 18% ( 43) 

geen contact/geen formulier C 	 (627) 

39. Beeindiging van de relatie  

nee 	 71% (165) 

ja 	 29% ( 67) 

geen contact/geen formulier C 	 (627) 

40. Reden van beeindiging van de relatie  

de client kan zichzelf redden 

de client werkt niet mee 

de client is doorverwezen 

de instelling kan niet aan hulpvraag voldoen/overig 

41. Indruk over de client in •zijn leefsituatie gedurende de  
recente contacten 

bezorgd 

opstandig 

gespannen 

pessimistisch 

actief 

onverschillig 

want rouwend 

coaperatief 

evaluatie- 
groep 
(N=232) 

22x 

1 4x 

17x 

7x 

zorgeloos 

berustend 

ontspannen 

optimistisch 

passief 

bet rokken 

niet wantrouwend 

afwerend 



formulier A 

formulier B 
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42. Verbetering van de situatie van de client vanwege: 

erg veel 
niet nogal 	vrij 

merkbaar/ onbekend wat 	weinig 
niets 

vroeghulpcontacten 	9% (22) 33% (76) 17% (40) 38% (87) 	3% ( 7) 

vervolg op de 
vroeghulpcontacten 6% (13) 43% (99) 31% (72) 	16% (37) 	5% (11) 

43. Evaluatie van de informatie op de formulieren A en B 

erg veel 	nogal 	vrij 
aan gehad 	wat 	weinig niets 	onbekend 

5% (12) 37% (85) 27% (62) 16% (38) 15% (35) 

9% (20) 40% (92) 27% (62) 14% (33) 11% (25) 

44. Aanvrage voorlichtingsrapport  

ja 	 23% (194) 

nee 	 77% (665) 

45. Instantie die voorlichtingsrapport heeft aangevraagd  

officier van justitie 	 14% ( 27) 

rechter-commissaris 	 60% (117) 

initiatief van reclassering 	 5% ( 9) 

officier van justitie en rechter-commissaris 	 13% ( 25) 

onbekend 	 8% ( 16) 

geen rapport aangevraagd 	 (665) 



v66r 	12.00-16.00 	16.00-24.00 
totaal 12.00 a.m. 	a.m. 	 p.m. 

% 	abs. 	% 	abs. 	0 	abs. 	% 	abs. 

maandag 	 4 	( 	6) 	44 	( 60) 	52 	( 70) 	16 	(136) 

dinsdag 	11 	( 	16) 	41 	( 60) 	48 	( 69) 	17 	(145) 

woensdag 	14 	( 21) 	40 	( 60) 	46 	( 69) 	18 	(150) 

donderdag 	12 	( 	16) 	43 	( 56) 	45 	( 59) 	15 	(131) 

vrijdag 	18 	( 22) 	39 	( 48) 	44 	( 54) 	15 	(124) 

zaterdag 	19 	( 	17) 	42 	( 38) 	38 	( 34) 	10 	( 89) 

zondag 	 18 	( 	14) 	55 	( 43) 	27 	( 21) 	9 	( 78) 

totaal 	 13 	(112) 	43 	(365) 	44 	(376) 	100 	(853) 

% 	abs. 

eenvoudige diefstal 	 14 	119 

gekwalificeerde diefstal 	 47 	402 

overige vermogensdelicten 	 14 	119 

agressieve delicten 	 13 	109 

sexuele delicten 	 4 	35 

opiumwet 	 5 	46 

overige 	 3 	29 

totaal 	 100 	859 
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Tabel A.1.  Dag en tijdstip van inverzekeringstelling 

Tabel A.2.  Aard van het delict waarvan verdacht 
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Bijlage B. Tijdsverloop tussen inverzekeringstelling, melding reclasse-
ringsraad, melding vroeghulpteam en bezoek op het politie-
bureau 

Figuur B.1. Tijdsverloop tussen inverzekeringstelling en melding bij de  
reclasseringsraad, in uren 



Figuur B.2. Tijdsverloop tussen melding bij de reclasseringsraad en  
melding bij het vroeghulpteam, in minuten 

cy. 

Figuur B.3. Tijdsverloop tussen melding bij het vroeghulpteam en bezoek  
op het politiebureau, in uren 



Figuur 3.4. Tijdsverloop tussen inverzekeringstelling en bezoek op het  

9O 	 politiebureau, in uren  

- 20 - 
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Bijlage  C. Factoranalyse over onderdelen van het vroeghulpcontact 

In het B-formulier is o.a. gevraagd naar de onderwerpen die in het 

vroeghulpgesprek aan de orde zijn geweest en naar de werkzaamheden 

die de leden van het vroeghulpteam hebben verricht ten behoeve van 

de inverzekeringgestelden. 

Met behulp van een factoranalyse is nagegaan of er een patroon te her-

kennen viel in het gespreksonderwerp als ook in de aard van de werk-

zaamheden. 

C.1. Het gespreksonderwerp in de vroeghulpfase 

Het vroeghulpgesprek met de inverzekeringgestelden kon verschillende 

aandachtspuntentotonderwerp hebben: het delict, de omstandigheden en 

de achtergrond; de verdenking, de arrestatie en het verhoor; de onbekend-

heid over het vervolg, de angst voor straf; de angst voor reacties uit de 

sociale omgeving; concrete en dieperliggende problemen; het motiveren 

tot verdere hulpverlening. 

Aan de leden van het vroeghulpteam was gevraagd voor elk van deze punten 

aan te geven of deze in het gesprek aan de orde waren geweest. Op de on-

derzoeksgegevens is een factoranalyse uitgevoerd volgens de principale 

componentenmethode. Bij hantering van het criterium dat de eigenwaarde 

groter is dan of gelijk is aan.1, resulteerde dit in drie factoren; deze 

verklaren 60% van de totale variantie. Tabel C.1. geeft de factorstruc-

tuur na orthogonale rotatie.
m) 

Wanneer het gesprek in hoofdzaak is gegaan over het delict en de achter-

grond daarvan, zijn veelal ook concrete problemen aan de orde geweest en 

is geprobeerd de client tot verdere hulpverlening te motiveren. Op die-

perliggende problemen is dan nauwelijks ingegaan. Als dieperliggende 

problematiek onderwerp van gesprek is geweest, is vaak niet gesproken 

over verdenking of arrestatie en over angst voor straf. 

m) Aan orthogonale rotatie is de voorkeur gegeven, omdat de resultaten 
dan beter geinterpreteerd kunnen worden vanwege onafhankelijkheid van 
de verkregen factoren. 



factor I 	factor II 	factor III 

delict, omstandigheden, achter- 

	

.74 	.19 	-.06 grond 

verdenking, arrestatie 	 -.16 	-.68 	.03 

onzekerheid over vervolg, angst 

	

.32 	-.37 	.67 voor straf 	 --- 

angst voor reactie uit omgeving 	-.10 	.21 	.87 

concrete problemen 	 .55 	-.37 	.06 

dieperliggende problemen 	 .07 	.78 	.06 

motivering client tot hulpverle- 

	

.72 	.27 	.15 ning 	 --- 
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Tabel C.1. Zwaartepunten van het vroeghulpgesprek 

Het was niet eenvoudig de factoren te interpreteren. Voor een deel is 

dit een gevolg van vraagstelling en van de vaagheid van de inhoudelijke 

betekenis van de zwaartepunten. Het aspect "concrete problemen" kan 

evenzeer betrekking hebben op de arrestatie en het verhoor (de advocaat 

waarschuwen) als op de achtergronden van het delict (geldproblemen in 

het gezin). Dit komt ook tot uitdrukking in de eerste en de tweede 

factor. Daarom is niet zozeer op grond van de resultaten van de factor-

analyse, maar meer op grond van de inhoud van de onderwerpen een twee-

deling gemaakt. De ene dimensie betrof het delict en de achtergrond 

daarvan; de andere dimensie de situatie nã het plegen van het delict 

(onzekerheid, angst voor straf, angst voor reacties uit de omgeving). 

Van het delict als dimensie van het gesprek was sprake als behalve over 

het delict ook gesproken is over dieperliggende problemen en over ver-

dere hulpverlening. Angstgevoelens vormden een dimensie in het gesprek, 

als gesproken was over onzekerheid over vervolg en angst voor straf of 

over angst voor reacties uit de sociale omgeving. 

C.2. Activiteiten in de vroeghulpfase  

De activiteiten die de leden van het vroeghulpteam ti] dens de vroeg-

hulpcontacten voor de inverzekeringgestelden verrichtten, kunnen zijn: 

het verlenen van informatie, het toezeggen van hulpverlening en het 



factor 	factor 	factor factor I 
II 	III 	IV 

emotionele steun 	 .05 	.68 	.13 	.24 

justitiele informatie 	 -.18 	.70 	-.01 	.17 

informatie over verdere hulp- 

	

.77 	-.06 	.03 	-.01 verleningsmogelijkheden 

informatie over voorlich- 

	

.19 	-.16 	.13 	.75 tingsrapportage 

toezegging contacten derden 	.36 	.21 	.51 	-.15 

toezegging formaliteiten 

	

-.05 	.03 	.68 	.27 regelen 

toezegging andere klusjes 	.24 	.61 	.05 	.08 

toezegging schriftelijke 

	

.14 	-.26 	.18 	-.56 rapportage 

toezegging mondelinge rappor- 	_.03 	
.01 	.75 	-.16 tage 

afspraken voor verder contact 	.79 	.11 	-.01 	.07 

maken van afspraken daartoe. Ook hierover is een factoranalyse uitge-

voerd. Dit resulteerde in 4 factoren, die tezamen 54% van de totale 

variantie verklaarden. Na orthogonale rotatie was de factorstructuur 

als volgt. 

Tabel  C.2. Activiteiten tijdens de vroeghulpcontacten 

De resultaten van deze factoranalyse laten zien dat vrijwel alle acti-

viteiten ope'en factor een hoge lading en op de andere factoren een 

lage lading hebben; ze zijn lokaliseerbaar op e'en factor. Gelet op de 

aard van de activiteiten kunnen de factoren inhoudelijk benoemd worden. 

De derde en de laatste activiteit hebben betrekking op de verdere hulp-

verlening ná het vroeghulpgesprek. De eerste, tweede en zevende activi-

teit betreffen de emotionele, justitiele en praktische ondersteuning 

van de inverzekeringgestelde en kunnen aangeduid worden als crisisin-

terventie. Andere activiteiten met een hoge factorscore betreffen het 

toezeggen van formaliteiten, het toezeggen van contacten met derden en 

van mondelinge vroeghulprapportage. Contacten met derden en het regelen 

van formaliteiten kunnen zeer divers van aard zijn. Besloten is dan ook 

deze niet in een factor op te nemen. 



	

factor 	I 	factor II 	factor III 

delict, omstandigheden, achter- 

	

-.20 	.14 	-.75 
gronden 

verdenking, arrestatie, verhoor 	-.06 	.69 	.08 

onzekerheid over vervolg, angst 

	

.27 	.63 	-.20 
voor hechtenis/straf 	 --- 

angst voor reacties uit woon- of 

	

.16 	.70 	.09 
leefmilieu 

concrete problemen 	 .67 	.01 	.20 

dieperliggende problematiek 	 .44 	.18 	.10 

motivering client hulpverlenings- 

	

.68 	-.00 	-.02 
contact 

motivering client medewerking aan 

	

.59 	.17 	-.24 
voorlichtingsrapportage 1 
alcohol/drugsproblemen 	 -.10 	.20 	.75 
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Bijlage D. Factoranalyse over onderdelen van de verdere hulpverlening 
in de vroeghulpfase 

Met betrekking tot de vervolgcontacten na de vroeghulpfase is eveneens 

gevraagd naar de onderwerpen waarover de maatschappelijk werkers met 

hun clienten hebben gesproken en naar de werkzaamheden die zij voor 

hun clienten hebben verricht. 

Over de gegevens hiervan zijn factoranalyses uitgevoerd. 

D.1. Het gespreksonderwerp in de vervolgcontacten 

Uit de factoranalyse over de onderwerpen van de gevoerde gesprekken 

kwamen drie factoren naar voren die 49% van de totale variantie verkla-

ren. 

Na orthogonale rotatie is de factorstructuur: 

Tabel D.1. Zwaartepunten van de vervolggesprekken 

De eerste factor heeft betrekking op concrete en dieperliggende proble- 

men van de client; deze kunnen aanleiding zijn hem tot verdere hulpver- 
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leningscontactentemotiveren, o . a. door niede te werken aan een voorlich-

tingsrapport. De tweede factor is meer gericht op de situatie rondom 

de arrestatie en de gevolgen daarvan, zoals angst voor gevangenisstraf 

en voor reacties in de sociale omgeving. De derde factor heeft vrijwel 

uitsluitend betrekking op de alcohol/drugsproblematiek. Ingeval dear-

over gesproken is, zijn weinig andere onderwerpen besproken, in het 

minst over het delict zelf. 

Het onderscheid dat in het vroeghulpgesprek aangebracht was tussen 

achtergronden van het delict enerzijds en angstgevoelens anderzijds, 

is ook in de vervolgcontacten terug te vinden. Er zijn dan ook weer 

twee dimensies onderscheiden; de ene dimensie van gesprekonderwerp 

betreft vooral de concrete en dieperliggende problemen en de motive-

ring tot hulpverlening; de andere dimensie de angstgevoelens over 

arrestatie, straf en reacties uit de omgeving. 

D.2. Activiteiten  in  de verdere hulpverlening 

In het kader van de hulpverlening aan de client na de vroeghulpfase 

kunnen verschillende werkzaanheden verricht zijn, zoals: het verlenen 

van emotionele ondersteuning, het verzamelen van informatie, het wer-

ken aan de situatie van de client. 

De factoranalyse over deze activiteiten leverde J factoren op die 

62% van de totale variantie verklaren. Tabel D.2. (op de volgende 

bladzijde) geeft de factorstructuur na orthogonale rotatie. 

De eerste factor bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de op-

yang van de client (de zogenaamde crisisinterventie) en het verzamelen 

van informatie voor de verdere hulpverlening c.q. voorlichting. De 

tweede factor heeft betrekking op de sociale (sociaal-economische) 

situatie van de client. De derde factor bevat activiteiten op het 

terrein van het verbeteren van relaties (in eigen of ouderlijk gezin, 

met derden), bijvoorbeeld door de opname in een inrichting of een te-

huis; ook,is in dat verband tamelijk vaak gewerkt aan de gezondheid 

van de client. De gezondheidstoestand van de client komt terug in de 

zesde factor. De vierde factor omvat vooral activiteiten ten behoeve 

van de voorlichtingsrapportage, het verzamelen van informatie en het 

schrijven van het voorlichtingsrapport. 



I 

factor 	factor 	factor 	factor 	factor 	factor 	factor 
I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 

emotionele opvang van 

	

.49 	-.08 	.31 	.11 	.13 	-.04 	.42 
client 

voorbereiding justitie- 

	

.72 	-.04 	-.08 	-.04 	.01 	-.02 	.08 
contacten 

motivatie voor hulp of 

	

.05 	-.04 	.22 	.02 	.69 	18 	-.16 
therapie 

relatie in gezin client 	.08 	.11 	-.06 	-.00 	-.01 	.13 	.85 

relatie met ouderlijk 

	

.09 	.03 	.73 	.07 	-.01 	-.14 	-.15 
gezin 

relatie met slachtoffer 	.08 	.23 	-.07 	-.02 	.70 	-.21 	.23 

relaties met derden 	-.06 	.06 	.40 	35 	.29 	.02 	-.23 

informatieverzameling 

	

.76 	.23 	.08 	-.01 	.06 	.12 	.02 
t.b.v. hulpverlening 

informatieverzameling 

	

.68 	-.05 	.12 	.44 	.01 	.01 	-.04 
t.b.v. voorlichting 

voorlichtingsrapport 	.18 	-.16 	-.08 	.74 	.19 	.17 	.13 

huisvestingssituatie 	-.21 	.65 	.25 	.23 	.07 	.06 	.12 

financiele situatie 	.19 	.79 	-.12 	-.17 	.07 	.15 	-.21 

arbeidssituatie 	 .07 	.68 	.06 	.03 	.03 	-.20 	.19 

opleidingsmogelijkheden 

	

.00 	.23 	.06 	.65 	-.31 	-.09 	-.07 
client 

gezondheidstoestand 

	

.21 	.22 	39 	-.00 	-.07 	.63 	.16 
client 

opname inrichting/tehuis 	.01 	.06 	.75 	-.09 	.11 	.10 	.16 

alcohol/drugsproblemen 	-.03 	-.12 	-.17 	.07 	.05 	.76 	.04 
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Tabel D.2. Activiteiten in de verdere hulpverlening 

De resultaten van deze factoranalyse geven in grote lijn een viertal dimen-

sies: directe, acute hulpverlening (emotionele opvang, voorbereiding jus-

titiecontacten); verbetering van de relatie met anderen (ouderlijk/eigen 

gezin, derden); verbetering van de sociaal economische situatie (huisves-

ting, financien, arbeid); en verbetering van de gezondheidstoestand. 

Het schrijven van het voorlichtingsrapport kan daarvan min of meer los 

gezien worden, alhoewel het moeten uitbrengen van een voorlichtingsrapport 

mede andere activiteiten met zich mee zal brengen. 



Bijlage E. De registratieformulieren 

In dit onderzoek naar het functioneren van het vroeghulpteam is gebruik 

gemaakt van een aantal registratieformulieren, met behulp waarvan gege-

yens zijn verzameld over de vroeghulpfase en over de verdere hulpverle-

ning nadien. Voor een uiteenzetting van de redenen waarom voor deze 

procedure is gekozen alsmede van de inhoud van deze formulieren wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3. Ook zijn de formulieren in deze bijlage 

opgenomen. 

De registratieformulieren vormden een belangrijk onderdeel in de orga-

nisatie van de vroeghulp, omdat op deze wijze de reclasseringsinstel-

lingen die na de vroeghulpfase te maken kregen met de inverzekeringge-

stelden, vroegtijdig over allerlei gegevens konden beschikken, vooral 

over problemen en hulpvragen waaraan zij zouden moeten gaan werken. De 

hulpverlening na de vroeghulpfase zou dan sneller van de grond kunnen 

komen. Ook bij het schrijven van een voorlichtingsrapport zouden de 

formulieren van dienst kunnen zijn. 

Aan de maatschappelijk werkers is dan ook gevraagd of zij iets aan de 

A- en B-formulieren hebben gehad. Bij ongeveer de helft van de clienten 

blijkt men dankbaar gebruik gemaakt te hebben van deze formulieren; bij 

de andere helft zegt men weinig tot niets aan deze formulieren gehad te 

hebben. 

Over het algemeen heeft men meer gehad aan het B-formulier (het verslag 

van het vroeghulpgesprek) dan aan het A-formulier (de gegevens over de 

inverzekeringstelling), namelijk 54% tegenover 49%, hoewel dit verschil 

erg gering is in het licht van de geheel andere aard van de gegevens en 

het informatiegehalte van deze gegevens voor, een hulpverleningsrelatie. 

Het A-formulier werd vooral van belang geacht vanwege de daarin ver-

strekte feitelijke gegevens (plaats en voorwaarden van detentie, naam 

van raadsman of rechter-commissaris en aanwezigheid van eerdere reclas-

seringscontacten). De maatschappelijk werkers die negatief oordeelden 

over het A-formulier, troffen daarin naar hun zeggen te weinig informa-

tie aan; deze was te summier om er iets mee te kunnen doen. 

Het B-formulier werd vooral positief gewaardeerd, omdat het een goed 

beeld gaf van de problematiek van de client en van de achtergronden 
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daarvan. Het B-formulier bevatte informatie over met de client gemaak-

te afspraken, over de emotionele situatie van de client en over zijn 

(gezins)situatie en hood daardoor aanwijzingen voor de start van de 

hulpverlening. De maatschappelijk werkers die zeiden weinig aan het 

B-formulier gehad te hebben, vonden dat de informatie tilt dit formu-

lier aan hen reeds bekend was; een "onjuist" beeld gaf van de client 

omdat deze zich in het vroeghulpgesprek volgens hen anders had voorge-

daan; of dat de informatie in het formulier te summier was om houvast 

te bieden voor hulpverlening. Een klacht was ook dat het B-formulier 

(te) laat bij de reclasseringsinstelling binnenkwam. 

Het is de vraag of aan alle punten van kritiek tegemoet gekomen kan 

worden. 

Wat de procedure betreft zou ernaar gestreefd moeten worden dat het A-, 

maar vooral ook het B-formulier, zo snel mogelijk in het bezit komt van 

de instelling die verder contact gaat onderhouden met de client. In het 

arrondissement Den Haag zijn inmiddels de formulieren enigszins inge- 

kort, waardoor invulling ervan vergemakkelijkt is. 

Wat de inhoud betreft kan moeilijk een vaste lijn voorgeschreven wor-

den. Daarvoor zijn er waarschijnlijk te veel individuele verschillen 

en heeft iedere client zijn eigen problematiek. Het vroeghulpgesprek 

zal ook niet altijd reeds een concrete aanzet geven voor een hulpverle-

ningsplan. Dit mag niet van de vroeghulp verwacht worden, omdat daar-

voor de duur waarschijnlijk te kort is geweest, terwijl ook de proble-

matiek van de client inmiddels veranderd kan zijn. Wel kan de informa-

tie uit het vroeghulpgesprek, vooral voor personen die nog niet bij de 

reclassering bekend zijn, ertoe bijdragen dat de hulpverlening sneller 

van start komt wanneer men reeds jets over hem weet. Ook kan de kans 

verkleind worden dat de client zich aan verdere reclasseringsbemoeienis 

onttrekt of dat de reclassering hem uit het oog verliest: gegevens over 

hem en over eventuele afspraken zijn de reclasseringsinstelling bekend. 



, 

ARV 	 ' 	CAD te Anderszins, 	t.w.: 
LdH 	

1 

Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	Den 
Den 	Den 	Den 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 	Haag 
Haag 	Haag 	Haag 

I ots 	ots 	otsi 	ots 	ots 	, ots1 	ots1 	ots 	ots 

Registratieformulier  vroeghulp/Reclasseringsraad  

Naam en voorletters: 	  

Geboortedatum- 

. Betrokkene verdacht van art  • 

Inverzekeringstelling: datum- 	  ; tijdstip. 	  uur 

• Politiebureau: fl hoofdbureau te Den Haag 

gemeentepolitie 

rijkspolitie 

onbekend 

. Melding ontvangen: 

Li telefonisch ; datum: 

schriftelijk; datum: 

. Inlichten vroeghulpteam: datum: 

. Betrokkene bekend bij hulpverleningsinstelling: 

weet niet 

neen 

Li ja, n.l. bij: 

anderszins, t.w.: 

-29 - 

; tijdstip: 

; tijdstip: 

; tijdstip: 

uur 

uur 

uur 

• Dit formulier werd op 	  verzonden aan het vroeghulpteam. 



I 
L.d.H. 	

A.R.V. 	 C.A.D. 	Anderszins, 	n.l.. 	 1 enbe+ 

Recl. 	W.F. 	- I 	W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	
te 	 keud 

Den Haag 	Den Haag 	Den Haag 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 

, 
melding ant- 	client 	bezoek onmogelijk 	buiten- 	Anaere reden, n.l. 
vangen ma 	reeds 	wegens verhoor- en 	gewest 
heenzending 	heengezonden 	onderzoeksituatie 

i 

REKLASSERING "VROEGHULP" DEN HAAG 

Samenwerkingsproject van ARV en LdH 

BUREAU: Nassau Dillenburgstraat 41 

TELEFOON : 070 - 24.55.32 Den Haag 

client 

723766 F - 206 

2. 	  

I. NAAM: 	  2. VOORNAJETN .  

3. ADRES: 

S. GEB. DATUM en PLAATS: 	  6. NATIONALITEIT: 	  

7. Is client BEKEND bij een WERKEENHEID? 

mean 	 verder met 8 

ja, ml.: 

Is NAAM MAATSCHAPPELIjK WERKER bekend? 

neen 

• ja, t.w 

8. Is ICENFIEFtK BEKEND? 

Melding i.v.s. ontvangen d.d  ' 

Melding voorgeleiding R.C. ontvangen d.d  • 

Intaker: 	I. 	  

4. TELEFOON: 

Nr. 197. / 	  A 

O neen 

O ja, nr. 	  / Installing: 	  

in verzeke- 	9. Op welke DAG, DATUM en TIJDSTIP werd client in verzekering gesteld? 
ringstelling  ' 	I 	1  

mdIwd , 	1 	1 1 , v z z 	Datum: 	  Tijdstip: 	  uur 
1 	 ' 	1 

10. Op welk POLITIEBUREAU? • 	  

11. Door welke HULPOFFICIER van JUSTITIE? • 	  

12. Van walk STRAFBAAR FELT wordt client verdacht? Art. 	  

Matel..91- 	13. Wordt/werd client VOORGELEI5? 
dins 

fl mean 

7-1  ja, aan 	0.v.J., NAAM: Mr. 	  DATUM* 

R.C. , NAAM: Mr. 	  DATUM: 	  PARKETNR 	  

14. Naam + adres RAADSMAN: 	  

informatie aan 15. Is client op POLITIEBUREAU BEZOCHT? 
Reclasserings- 
read en/of 	

— 1 ' neen _.J 
hn 	 i--- . b_, ja, n.l. op (datum): 	  tijdstip: 	 uur te (pal. bureau)' 	  thimmiscei- 
Una (zie ook 
21 t/m 23) 	16. Reden en/of omstandigheid geen bezoek op politiebureau: 

door near 17 

m) 

INDIEN CLIENT NUT WORDT/WERD VOORGELEID 	 door naar 19 

17. Is er CONTACT geweest MET cunir bij de VOORGELEIDING? 

0 neen 

77 ja, n.l. op (datum): 	  (tijdstip): 	  UUr 

18. Wilt is REDEN of OMSTANDIGHEID dat er GELS CONTACT met de CLIENT is geweest bij de . v0ORGELEIDING? 

m) 
Eventueel roepnaam tussen haakjes vermelden 



' 
L.d.H. 	 A.R.V. 	 C.A.D. 	Anderszins, 	t.w.: 
Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	' 	te 
Den Haag 	Den Haag 	Den Haag 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 

	

.- 	 - 

I 

L.d.H. 	 A.R.V. 	 C.A.D. 	Anderszins, 	t.w.: 

Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	te 

Den Haag 	Den Haag 	Den Haag 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 

1 	  

L.d.H. 	
A.R.V. 	 C.A.D. 	Anderszins, 	t.w.: 

Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II 1 W.E. 	i W.E. 	W.E. 	I W.E. 	te 

Den Haag 	Den Haag 	Den Haag I Delft I Leiden 	S.P.W. 1JOPROS 
-1 	i 

1 	
,  

1 - 

1 	
. 

Reclasseringsraad 	Regiobureau 	C.A.D. 	Vroeghulpteam 	Ander(en), 
Den Haag 	 A.R.V. Den Haag 	Den Haag 	Den Haag 

I 	  
I 

0 in vrijheid gesteld door n 

7 in bewaring gesteld 	 op (datum): 	  

El geschorst 	 evt. voozwaarden • 	  

apportage 

3766 F - 205 

19. Is CLIENT in VRIJHEID of in BEWARING gesteld? 

INDIEN GEEN CONTACT MET CLIENT HEEFT PLAATSGEVONDEN 	 door naar 23 

ulpverlening  20. WIL CLIENT HULPVERLENINGSCONTACT? 

neen 

ja 

i 

door naar 22 

0.v.J. 

R.C. 

- 2 - 

Heeft CLIENT VOORKEUR voor bepaalde HULPVERLENINGSINSTELLING uitgesproken? 

! 	neen 

ja, n.l. voor: 

emiddeling 	21. Heeft VERWIJZING naar of INTRODUCTIE bij hulpverleningsinstelling plaatsgevonden? 

• neen 

E ja, n.l.: 

22.Is m.b.t. VOORGELEIDING aan 0.v.J. of R.C. GERAPPORTEERD? 

E neen 	--) door naar 23 - 

• ja, n.l. aan 	0.v.J. 	mondeling 

R.C. 	J schriftelijk 

Ij beide 	! ! beide 

Van vie ging INITIATIEF tot deze rapportage uit? E maatschappelijk werker 

0.v.J. 

R.C. 

23. Is VERZOEK tot VOORLICHTINGSRAPPORTAGE uitgegaan? 

E neen 

• ja, van: 0 maatschappelijk werker 

F-7  0.v.J. 

R.C. 

24, Is OPDRACHT tot PSYCHIATRISCH RAPPORT gegeven? 

op (datum): 

7 client 

Nr. 197. / 	 A 

neen 

71 • ja, AAN• 	  

2sancJilla 	25. Dit FORMULIER is op 	  verzonden 

TER KENNISNEMING AAN: 

TER BEHANDELING AAN: 



gehuwd 	ongehuwd lweduwstaat 	gescheiden 	gescheiden van 	duurzaam 
van echt 	tafel en bed 	gescheiden 

1 	  

pol. bureau te: 	 Paleis van 	huis 	elders, t.w.: 
Justitie 	client 

politie 	Owl-/RC- 	lopend 	afgesloten 	anderszins, t.w.: 
piket 	piket 	contact 	contact 

eigen 	concubinaat 	ouderlijk 	alleen 	ale kost- 	inrichting 	overige, t.w.: 
gezin 	 gezin 	 ganger 	of tehuis 

I 

werkt 	werkloos 	studeert 	arbeids- 	huasvrouw 	sociale voorziening, t.w.: 
ongeschikt 

413Lneen 

verloop 	9. OPEN VOOR GESPREK: 
gesprek  0 ja 

0 onduidelijki 

hulpvragen 	II. SPRAK CLIENT ZELF HULPVRAGEN UIT: 

neen --> door near 12 

D ja 

724627 F 205 

Reclassering "Vroeghulp" Den Haag 	 Hr. 197. / 	 
Samenwerkingsproject van ARV en LdH 
Bureau: Nassau Dillenburgstraat 41 
Telefoon: 070-245532 Den Haag 	 VROEGHULPGESPREKSVERSLAG 

I. NAAM RMW: 	  2. DATUM GESPREK: 	  

3. NAAM CLIENT: 

4. PLAATS GESPREK: 

5. WERKER BEKEND MET CLIENT: 

6. BURGERLIJKE STAAT: 

7. WOONSITUATIE: 

eigen concubinaa 
gezin 

8. WERKSITUATIE: 

niet enigermate goed 

door naar 
6 

Hit: 

neen neen 	
t toelichting: 	  

10. ZWAARTEPUNT GESPREK: 

a. delict, omstandigheden, achtergrond 

b. verdenking, arrestatie, verhoor 

c. onzekerheid over vervolg, angst voor hechtenis, voor scree 

d. angst vOor reactie Hit het woon- of leefmilieu 

e. concrete problemen 

C. dieperliggende problematiek 

g. motivering client tot hulpverleningscontact 

h. overige, t.w  • 

OMSCHRIJVING HULPVRAAG: 	  

EI
E

D
I D

E
ID

D
 



LdH 	
ARV 	 C.A.D. 	te 	Anderszins, t.w.: 	 Nader 

te 
Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 
D.H. 	D.H. 	D.H. 	Delft Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 	

bezien 

_. . 	 _ 

(gezins) 	werk 	financien 	alcohol/ 	1 overige, 	t.w.: 	. 

relaties 	 drugproblemen 

..._. 

	

- 	 . 

	

zeer nodig 	nodig 	waarschijnlijk 	onduidelijk 	waarschijnlijk 	niet nodig 
nodig 	 niet nodig 

eerste  
reacties  
rim 

taxatie  
verdere  
hulp  

inhoud 
vroeghulp  

- 2- 

12.  WAT WAREN UW REACTIES OP DE HULPVRAGEN en/of DE SITUATIE CLIENT: 

emotionele steun 

justitiele informatie 

informatie over verdere hulpverleningsmogelijkheden 

informatie over voorlichtingsrapportage 

toezegging: contacten opnemen met derden (b.v. familie) 

• formaliteiten regelen (b.v. uitkering) 

• andere klusjes 

• schriftelijke rapportage ex art. 62.4 

• mondelinge rapportage ex art. 62.4 

afspraken voor verder contact (zie 16) 

overige: 	  

13 :  HOE TAXEERT U DE NOODZAAK TOT VERDERE HULP: 

14. WAAROP DIENT VOLGENS U DE HULP GERICHT TE ZIJN? 

Nr. 197. / 	 

15. DOOR WIE DIENT NAAR UW MENING DE HULP VERSTREKT TE WORDEN? 

afspraken 	16. AFSPRAKEN VOOR CONTACT: 

• geen verder contact 

0 client blijft in contact met bureau vroeghulp 

• client neemt zelf initiatief contact met bureau vroeghulp 

El client neemt zelf contact op met: 

O client wordt verwezen naar: 

El contact met client wordt opgenomen door: 

overige, t.w  • 

vroeghulp-  INDIEN U VOOR VERZENDING VAN DIT FORMULIER CONTACT HAD MET DE OvJ en/of RC: 	 • 

rapportage  
17. WAT WAS DE INHOUD VAN HET CONTACT? 

OvJ 	Inhoud: 	  

El RC 

O beide 

IN TE VULLEN INDIEN U VOOR VERZENDING IN HET KADER VAN DE HULPVERLENING CONTACT OPNAM/OVERLEGDE MET/INFORMATIE  

VERSTREKTE PAN: 

18. - client zelf 	 keer 
- politie 	 keer 
- parket OvJ en/of OvJ 	 keer 
- kabinet RC en/of RC 	 keer 
- medeverdachten 	 keer 
- slachtoffer delict 	 keer 
- andere betrokkenen delict 	 keer 
- familie client 	 keer 
- raadsman client 	 keer 
- (mogelijke) werkgever client 	 keer 
- sociale dienst 	 keer 
- arbeidsbureau 	 keer 
- psychiater/psycholoog 	 keer 
- collega's eigen instelling 	 keer 
- collega's andere red. instell. 	keer 
- algemeen maatschappelijk werk 	keer 

- andere hulpverleners 	 keer 

- anderen, t.w 	  keer 

instellireteam: maatschappelijk werker: 

IN HET KADER VAN DE HULPVERLENING WERD GEWERKT PAN: 

- emotionele opvang van client 
- voorbereiding client op justitiecontacten 
- motivatie client voor hulp of therapie 
+ relatie in gezin client 
+ relaties in/met ouderlijk gezin client 
+ relatie met slachtoffer delict 
+ overige relaties, t.w 	  
- informatieverzameling t.b.v. hulpverlening 
- informatieverzameling t.b.v. voorlichting 
- voorlichtingsrapport 
+ huisvestingssituatie 
+ financiele situatie 
+ arbeidssituatie 
+ opleidingsmogelijkheden client 
+ gezondheidstoestand client 
+ opname client in inrichting/tehuis 
+ overige, t.w 	  Li 

1
0

0
0

111
0

11
10

0
0

0
0

 



LdH 	— 	 ARV 	 C.A.D. 	te 	AnderszIns 	.w.: 
Red. 	W.E. 	II W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 

	

D.H. 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 

1 	1 	 1
t._ 

LdH 	Regiobureau 	CAD 	Vroeghulpteam 	WODC 	Ander(en), t.w.: 
Red. 	ARV D.H. 	D.H. 	Den Haag 

tijdsduur 	19. TIJDSDUUR GESPREK: 	  

20. SCHATTING IN TOTAAL BESTEDE TIJD (EXCLUSIEF DMA GESPREK): 

21. UW INDRUK VAN CLIENT TIJDENS GESPREK: indruk 
arerrt 

bezorgd 
opstandig 
gespannen 
pessimistisch 
actief 
onverschillig 
wantrouwend 
coOperatief 

verzending 22. Dit FORMULIER is op 	  verzonden 

TER KENNISNEMING AAN: 

TER BEHANDELING AAN: 

• zorgeloos 
berus tend 
ontspannen 

• optimistisch 
passief 
bet rokken 
niet wantrouwend 
afwerend 

Mr. 197. / 	 

23. AANVULLENDE INFORMATIE: 	  



LdH 	 A.R.V. 	C.A.D. 	te 	Anderszins, 	t.w.: 

Red. 	W.E. 	I 	W.E. 	II 	W.E. 	W.E. 	W.E. 	W.E. 
D.H. 	D.H. 	D.H. 	Delft 	Leiden 	S.P.W. 	JOPROS 

	 - 	 

lopend 	afgesloten 	anderszins, t.w.: 
contact 	contact 

WODC-onderzoek evaluatie vroeghulp Den Haag 

Follow-up-formulier (C)  (In te vullen door de maatschappelijk werker) 

1. Client vroeghulpnr. 	  2. Geboortedatuar 	  

3. Maatschappelijk werker van (aankruisen wat van toepassing is) 

4. Datum ontvangst A- en B-formulier: 	  

5. Op 	  (datum) werd bovenstaande client in verzekering gesteld. 

Heeft u na die datum contact met de client gehad? 

LI geen contact 	---> door naar 22 

0 wel contact, n.1 	  keer (aantai invulien) 

6. Hoe kwam het eerste contact met deze client tot stand na zijn inverzekeringstelling en wanneer? 

0 client nam contact op met onze werkeenheid/team 

Ei client nam met mijzelf contact op 

ikzelf nam contact op met miin client 

anderszins, t.w  • 

7. Kende u de client al? 

El niet 

D ja, uit: 

(datum) 

(datum) 

(datum) 

(datum) 

8. Op welk aspect heeft de nadruk gelegen in het gesprek of de gesprekken die u met de client gevoerd heeft? 

U kunt uw antwoord aangeven d.m.v. het aankruisen van den hokje (het gaat immers om het zwaartepunt). Indien 

in de loop van de contacten een verschuiving is opgetreden, kunt u meerdere hokjes aankruisen, waarbij u dan 

via het cijfer 1 en 2 achter de desbetreffende hokjes kunt aangeven wat het aanvankelijke zwaartepunt in de 

gesprekken was (het cijfer 1) en wat het Zatere (cijfer 2). 

	 delict, omstandigheden, achtergronden 

	 verdenking, arrestatie, verhoor 

	 onzekerheid over vervolg, angst voor hechtenis, voor straf 

	 angst voor reactie uit het woon- of leefmilieu 

	 concrete problemen (huisvesting, uitkering, huisdieren, etc.) 

	 dieperliggende problematiek (relatieproblemen , identificatieproblemen, etc.) 

	 motivering client hulpverleningscontact 

	 motivering client tot medewerking aan voorlichtingsrapportage 

overige, t.w.: D
 D

O
D

D
D

O
O

D
 



9a. Wilt u aangeven of de volgende situaties van de client verbeterd, gelijkgebleven of verslechterd zijn? 

U kunt in de eerste kolom aankruisen we Ike situaties van toepaseing sun on vervolgens in de rechtsstaande 

hokjes aangeven of or al clan niet eon verandering heeft plaatagevonden. 

• relaties in gezin client 

• relatie met slachtoffer 

E individuele psycho-sociale problematiek client 

E huisvestingssituatie 

E arbeidssituatie 

fl gezondheidstoestand client 

E
financiele situatie 

0 avenge t.w. 	  

II. In het kader van as hulpverlening word gewerkt aan: 

- emotionele opvang van client 
- voorbereiding client op justitiecontacten 
- motivatie client voor hulp of therapie 
- relatie in gezin client 
- relaties in/met auderlijk gezin client 
- relatie met slachtoffer delict 

- overige relaties, t.w 	  
- informatieverzameling t.b.v. hulpverlening 
- informatieverzameling t.b.v. voorlichting 
- voorlichtingsrapport 
- huisvestingssituatie 
- financiele situatie 
- arbeidssituatie 
- opleidingsmogelijkheden client 
- gezondheidstoestand client 
- opname client in inrichting/tehuis 

- avenge, tsw  • 

12. Schatting totale gesprekstijd met client: 	 

13. Is de relatie inmiddels beeindigd? 

• neon 	 door navalh 

▪ j a  

situatie 	situatie 
beter 	gelijk 

9b. Wat zijn de belangrijkste veranderingen of gebeurtenissen die de laatste tijd in de situatie van de client 

opgetreden zijn? 

Antwoord: 	  

10. In het kader van de hulpverlening word contact opgenomen met/overlegd met/informatie verstrekt aan: 

- client self 	 keer 
- politie 	 keen 
- parket OvJ en/of OvJ 	 keen 
- kabinet RC en/of RC 	 keer 
- medeverdachten 	 keen 
- slachtoffer 	 keer 
- andere betrokkenen delict 	 keer 
- familie client 	 keer 
- raadsman client 	 keen 
- (mogelijke) werkgever client 	 keer 
- sociale dienst 	 keer 
- arbeidsbureau 	 keen 
- psychiater/psycholoog 	 keen 
- collega's eigen instelling 	 keen 
- college's andere red. instell. 	 keen 
- collega's vroeghulpLeam 	 keer 
- algemeen maatschappelijk work 	 keer 
- andere hulpverleners 	 keer 

- anderen, L.w  • 	 keen 

situatie 	onbekertd 
slechter 

O
 

D
0

0
0
0
0
0
 

O
 

0
 0

0
0

0
1

11
0 

O
 

D
I O

D
E

1
0
0

0
 



14. Wat was de reden van de beeindiging? 

0 
o 

0 client kan zichzelf redden 

er zijn waarschijnlijk nog wel problemen maar de client werkt niet mee 

client is overgedragen aan / doorverwezen naar: 	  

onvermogen van de instelling om aan hulpvraag 

overige, t.w.: 

bezorgd 

opstandig 

gespannen 

pessimistisch 

act ief 

onverschillig 

wantrouwend 

coOperatief 

client of het afremmen van de verslechtering ervan? 

O erg veel 

nogal wat 

vrij weinig 

• niet merkbaar 

19. In hoeverre heeft naar 

situatie van de client 

O erg veel 

O nogal wat 

O vrij weinig 

niets 

El erg veel 

0 nogal wat 

0 vrij weinig 

0 niets 

- 3 - 

Wilt u uw antwoord motiveren? 

of het afremmen van de verslechtering ervan? 

21. Heeft u eenevaluatiegesprekmet de client gehad en een D-formulier ingevuld? 

22. Dit formulier werd op 	 ( datum) ingevuld. 

te voldoen, wegens (motivering) 

(installing noteren) 

15. Hoe lang heeft de relatie geduurd, te rekenen vanaf uw eerste contact met de client na de inverzekeringstelling? 

	  (aantal weken invullen) 

16. Op welk gebied verwacht de client op dit moment hulp van u? 

Antwoord: 	  

17. Wat was uw indruk over de client in zijn leefsituatie gedurende de periode van uw laatste contacten met hem? 

U kunt uw indruk aangeven via het zetten van een kruisje in de volgende lijnen: 

1 zorgeloos 

berus tend 

ontspannen 

1 optimistisch 

1 passief 

betrokken 

niet wantrouwend 

afwerend 

18. In hoeverrehebbennaar uw mening clevr3eghulpcontactenbijgedragen aan.de  verbetering van de situatie van de 

uw mening het vervolg op de vroeghulpcontacten bijgedragen aan de verbetering van de 

Wilt u uw antwoord motiveren? 	  

20. Op de A- en B-formulieren stond informatie over de client. Wat heeft u aan deze informatie gehad bij uw contact 

met de client? U kunt uw mening per formulier weergeven. 	• 
A-formulier B-formulier 	Waarom? 	  

El Nee 

Repro.177/10880 



100DC-onderzoek evaluatie vroeghulp Den Haag 

D-formulier ten behoeve van evaluatie met de client 

I. Client vroeghulpnummer: 	  

3. Wilt is aangeven of de volgende situaties van de client verbeterd. gelijkgebleven of verslechterd zijn? 

U kunt in de eerete kolom aankruieen welke situatiee van toepassing sun en vervolgene in de rechteataande 

hokjee aangeven of Cr al dan niet een verandering heeft plaategevonden. 

situatie 	situatie 	situatie 	onbekend 

	

beter 	gelijk 	slechter 

0 relaties in gezin client 	 0 	0 	0 
0 relatie net slachtoffer 	 0 	0 	 0 
O individuele psycho-sociale problematiek client 	0 	0 	 0 
O huisvestingssituatie 	 0 	0 	0 
O arbeidssituatie 	 0 	 0 	Ell 
0 gezondheidstoestand client 	 0 	0 	0 

O financiele situatie 0 0 0 
0  Overige t.w. 	  

	

0 	1:1 	0 

4. Wet zijn de belangrijkste veranderingen of gebeurtenissen die de laatste tijd in de situatie van de client 

opgetreden rim? 

Antwoord: 

5. In hoeverrehebbennaar uw mening de vroeghulpcontacten hijgedragen aan de verbetering van de situatie van de 

client of het afremmen van de verslechtering eivan7 

0 erg veal 

nogal writ 

1171 vrij weinig 

El niet merkbear 

6. In hoeverre heeft near uw =ening het vervolg  op de vroeghulpcontacten bijgedragen aan de verbetering van de 

situatie van de client of het afremmen van de veralechtering ervan? 

CD erg veal 

nogal wet 

1:1 vrij weinig 

niet merkbaar 

Wilt is uw antwoord motiveren? 

Wilt u ow antwoord motiveren? 

8. Hoe heeft de client de vroeghulp ervaren? 

2. Geboortedatum: 

7. Op welk gabled verwacht de client op dit moment hulp van de reclasseringsmaatschappelijk werker? 

D
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