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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-weten-
schappelijk onderzoek ten behoeve van de reclassering werd gevraagd. Het
eerste verzoek betrof een onderzoek naar het tijdsbestedingspatroon van de
reclasseringsmedewerkers en was met name voorbereid door de Technisch-
Wetenschappelijke Onderzoekgroep (TWO), die zich onder meer bezighoudt
met het doen verrichten en begeleiden van onderzoek ten behoeve van de
case-loadbepaling. Het tweede verzoek betrof een onderzoek naar de inhoude-
lijke aspecten van de hulpverlening en de steunpunten daarin en was met na-
me voorbereid door de sectie Werkontwikkeling 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 1).

Op 20 april 1976 antwoordde de Minister dat hij bereid was het WODC met
deze onderzoeken te belasten, op voorwaarde dat beide onderzoeken geïnte-
greerd zouden worden tot één onderzoekplan, dat dan in fasen zou kunnen
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 hulpverleningsprocessen 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 uit-
gevoerd zou moeten worden.

De opdracht werd tenslotte als volgt geformuleerd: nagaan hoe de reclasse-
ringsmedewerkers hun tijd verdelen, wat de inhoud van het werk is en welke
steunpunten daarbij (nodig) zijn.

Het doel van het onderzoek was het leveren van een bijdrage aan de optima-
lisering van het werk, alsmede aan de case-loadbepaling.

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 gecreëerd. De TWO werd uitgebreid met enige leden van de sectie
WO&O en fungeert thans als begeleidingscommissie. Deze commissie2)
staat onder voorzitterschap van de adjunct-directeur van de ARV, mr. N. C. van
Zeist. Naast de reclasseringsinstellingen is ook de Directie TBRIR in de com-
missie vertegenwoordigd. Vervolgens benoemde de begeleidingscommissie
uit haar midden een kleiner aantal personen die tesamen met de onderzoekers
de werkgroep vormen. De werkgroep heeft tot taak het onderzoek voor te be-
reiden, uit te voeren, de rapportage te bespreken en regelmatig verslag uit te

1) Organisatie-Onderzoek Reclassering. Verslag van een onderzoek naar de tijdsbesteding van re-
classeringsambtenaren, Nationaal Bureau voor Reclassering, 's-Gravenhage, 1968.
2) Zie voor de leden van deze commissie: bijlage 1.
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brengen aan de begeleidingscommissie. Aan de werkzaamheden van de werk-
groep 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. Maris (LdH), drs. J. Liefhebber (FZA),
mw. drs. P. A. M. Eijkelhof-van der Lans (Stafbureau Wetenschappelijke Advie-
zen van de Directie TBR/R) en P. J. Linckens (WODC).

In onderling overleg werd besloten dat - gezien-de complexiteit van het on-
derzoek - begonnen zou worden met een vooronderzoek. Voorts werd af-
gesproken dat de eerste fase van het hoofdonderzoek de tijdsbesteding zou
betreffen. Dit laatste was een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever, 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 werden gegeven met betrekking
tot de anonimiteit van de onderzochten, zowel in het vooronderzoek als in het
hoofdonderzoek. Voorts werden afspraken gemaakt over het bewaren en de
vernietiging van het materiaal. In het resterende deel van dit hoofdstuk zal een
korte beschrijving van het vooronderzoek worden gegeven, benevens een over-
zicht van de verschillende fasen van het hoofdonderzoek3).

De overige hoofdstukken van dit rapport zijn gewijd aan de resultaten van
de eerste fase, ni. de tijdsbesteding.

1.2 Het vooronderzoek
Zoals boven vermeld, werd voorafgaand aan het hoofdonderzoek een vóór-
onderzoek verricht. Deze gedachte werd overgenomen van de TWO, die reeds
eerder een aantal ideeën in die richting ontwikkeld had.

Het doel van het vooronderzoek was tweeledig. Ten eerste diende te worden
nagegaan op welke wijze de gegevens over de tijdsbesteding het beste verza-
meld konden worden. Ten tweede was het van groot belang het hulpverle-
ningswerk in al zijn variaties en problemen te verkennen; dit was tevens een
geschikte manier voor de onderzoekers (beter) vertrouwd te raken met het re-
classeringswerk.

Het vooronderzoek werd in het najaar van 1976 in 7 teams - geselecteerd
op basis van vrijwilligheid - gehouden. In elk van de teams4) was gedurende
vier weken een onderzoeker aanwezig. Tijdens deze vier weken werd door de
téamleden tijd geschreven met behulp van speciaal daartoe ontworpen formu-
lieren (zie hoofdstuk 2). Tevens hebben de onderzoekers in die periode obser-
vaties verricht en interviews gehouden. De observaties betroffen de dagelijkse
gang van zaken in de teams, diverse vergaderingen en besprekingen, en ver-
schillende activiteiten van de medewerkers, zoals contacten met cliënten, bij-
wonen rechtszitting, contacten met derden e.d.

Tijdens de - ongestructureerde - interviews werd met de medewerkers
gesproken over hun werk, hun mening daarover, eventuele problemen etc.
Voorts werden cliëntenstudies verricht: uit het dossier van elke reclasse-
ringsmaatschappelijk werker (rmw) werd een steekproef van 1 op 6 getrokken.
Over deze cliënten werden - anoniem - een aantal basisgegevens geno-
teerd en werd de rmw gevraagd zijn indruk van een aantal eigenschappen van
de cliënt te geven. Uit deze steekproeven werden tenslotte nog enkele geval-
len geselecteerd die zoveel mogelijk, met behulp van het dossier en gesprek-
ken met de betreffende rmw, `in de diepte' werden bestudeerd.

Na afloop van de onderzoeksperiode maakte elke onderzoeker een verslag

3) Over deze onderwerpen verscheen reeds een interimrapport dat binnen de reclassering werd ver-
spreid.
4) Dit waren 4 teams van de Algemene Reclasserings Vereniging, één van het Leger des Heils, en
2 CAD-teams.
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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 ge-
weest voor het opzetten van het hoofdonderzoek, met name van de latere fa-
sen.

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

1.3.1 De onderwerpen
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 be-
langrijke activiteiten tevens de relevantie, de satisfactie en de mentale be-
lasting onderzocht. Daarbij kan nog worden aangetekend dat onderzoek van
de mentale belasting, door een aantal teams uit het vooronderzoek 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 het werk.

Teneinde een eerste indruk te verkrijgen van de samenstelling van het cliën-
tenbestand, werd tenslotte nog een globale inventarisatie van de cliënten
(uiteraard anoniem) gemaakt.

Volgens het oorspronkelijke plan wordt in de,tweede en derde fase van het on-
derzoek 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 reclasseringsmedewerkers. Het is de be-
doeling dat in de derde fase de cliënten en de individuele hulpverlening cen-
traal zullen staan. Op welke wijze dit gerealiseerd kan worden, is - bij het
schrijven van dit rapport - nog in studie.

1.3.2 De populatie
Hoewel bij de VvRI ook enkele kleine instellingen zijn aangesloten, is het on-
derzoek beperkt tot de drie grote partners, t.w. de Algemene Reclasserings
Vereniging (ARV), de afdeling reclassering van het Leger des Heils (LdH) en de
Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (de CAD's, lidinstellingen van de
FZA).

Een klein probleem deed zich voor met betrekking tot de CAD's. Deze bu-
reaus hebben naast hun justitie-cliënten ook vele cliënten die niet met justitie
in contact zijn; t.a.v. deze cliënten fungeren zij dus niet als reclassering. Om-
dat de CAD's in hun werk weinig of geen onderscheid maken- tussen beide
soorten cliënten 5) 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 ad-
ministratieve krachten van de teams en allen die werkzaam zijn bij de regiona-

5) Deze mening van de FZA werd bevestigd in het vooronderzoek.
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le en landelijke bureaus. De populatie waarop dit onderzoek betrekking heeft,
betreft derhalve: de aan de teams verbonden stagiaires, maatschappelijk wer-
kers, leidinggevenden en specialisten. In dit onderzoek zullen zij tesamen de
reclasseringsmedewerkers genoemd worden, dit ter onderscheiding van de re-
classeringsmaatschappelijk werkers (meestal afgekort aangegeven als
rmw's).

1.3.3 De steekproef
Teneinde redelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen, was het - bij een be-
trekkelijk kleine populatie - nodig een relatief grote steekproef te trekken.
Ongeveer een kwart van de reclasseringsmedewerkers is in het onderzoek be-
trokken.

Gezien de grote variaties tussen de teams werd 'gestratificeerd proportio-
neel' getrokken. Deze procedure is als volgt uitgevoerd: eerst werd de popula-
tie van de VvRI in zeven groepen verdeeld, t.w.:
- Leger des Heils grote randstadsteden 6) en overige plaatsen (3)7);
- CAD's grote randstadsteden (3);
- CAD's overige plaatsen (8);
- ARV - sociaal-psychiatrisch werk (SPW) grote randstadsteden en overige
plaatsen (2);
- ARV - 'gemengde' teams (met één of enkele SPW-werkers) grote
randstadsteden 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 groot-
te 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 organisatie werden
voor deze groep vier - zoveel mogelijk op elkaar lijkende - poules gevormd,
waarna het toeval de deelnemers aanwees.) Op deze wijze werd een goede re-
presentativiteit van het aantal werkers verkregen, terwijl tevens een spreiding
over grote en kleine teams werd verzekerd.

1.3.4 De introductie in het veld
Grote zorg werd besteed aan de introductie van het onderzoek. Alle reclasse-
ringsteams waren reeds geruime tijd op de hoogte van de onderzoekplannen,
ook tijdens het vooronderzoek. De instellingen introduceerden zelfde 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 tijds-
bestedingscijfers hebben ontvangen.

6) Als grote randstadsteden zijn gedefinieerd: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en
Utrecht.
7) Tussen haakjes het aantal teams dat tenslotte in de steekproef viel.
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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 moei-
lijke aangelegenheid. Enerzijds dienen de onderzoekers goed op de hoogte te
zijn van alle mogelijke activiteiten die verricht kunnen worden, anderzijds
moet het systeem voor de 'invullers' duidelijk, overzichtelijk en hanteerbaar
zijn. Er is dan ook uitgebreid geëxperimenteerd vóórdat een definitieve vorm
gekozen werd.

In het vooronderzoek is gepoogd de tijdsbesteding van de reclasserings-
medewerkers te achterhalen door middel van tijdschrijven op speciaal daar-
voor ontworpen formulieren. De aanzet voor deze formulieren was reeds ge-
maakt door de TWO. De werkgroep heeft ze verder uitgewerkt. Op deze formu-
lieren werd een onderscheid gemaakt tussen 'eigen cliënt gerichte activitei-
ten', 'niet-eigen cliënt gerichte activiteiten' en 'overige activiteiten'. Elk van
deze categorieën was verder onderverdeeld naar diverse activiteiten. Boven-
dien was ruimte opengelaten om additionele informatie (bv. plaats van het
contact) te vermelden. En tenslotte diende men ook nog aan te geven met wel-
ke cliënt (via een eigen ontworpen nummering) het contact had plaatsgevon-
den en in welke fase van de hulpverlening de cliënt zich bevond. De formulie-
ren gingen vergezeld van een uitgebreide toelichting. Bovendien was - zoals
vermeld - in de tijdschrijfperiode een onderzoeker aanwezig om eventuele
problemen op te lossen.

Bij de evaluatie van deze tijdschrijfperiode is in eerste instantie gelet 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 me-
ning dat het tijdschrijven goed was verlopen en dat de resultaten zeker be-
trouwbaar geacht konden worden.

De formulieren bleken evenwel nogal complex en moeilijk hanteerbaar.
Voorts gaf het onderscheid tussen 'eigen cliënt' en 'niet-eigen cliënt' in de
praktijk nogal eens problemen. Een en ander was tijdens het vooronderzoek
nog wel op te vangen door de aanwezigheid van de onderzoeker, maar de me-
thode leek voor het hoofdonderzoek bepaald niet realiseerbaar, daar dit de be-
schikbare mankracht ver te boven zou gaan. Daarom werd, na overleg met de
begeleidingscommissie, besloten een alternatieve methode -te toetsen. Deze
methode bestaat daaruit dat men een zeer gedetailleerde lijst van werkzaam-
heden 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 ge-
daan op de zeven teams uit het vooronderzoek. Het was belangrijk hiervoor de-
zelfde teams te vragen, omdat op deze wijze de beide methoden het best met

elkaar vergeleken konden worden (zowel wat betreft de ervaringen, als wat be-
treft de cijfers) en omdat het totale onderzoeksveld anders te veel 'uitgeput'
zou raken.

Door de werkgroep werd - hierin gesteund door de ervaringen in het voor-
onderzoek - een gedetailleerde lijst van werkzaamheden gemaakt. In de
maanden mei en juni 1977 werden de zeven teams bezocht. Voorts werd van
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de gelegenheid gebruik gemaakt na te gaan of ook andere aspecten (relevan-
tie, satisfactie, mentale belasting) met deze lijst onderzocht konden worden.
In alle teams is de methode als zodanig aan de orde gesteld, zijn vergelijkin-
gen gemaakt met het vooronderzoek en zijn voorstellen en mogelijkheden 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 tijdsbeste-
ding te verkrijgen. Wel werd evenwel duidelijk dat het noodzakelijk was gedu-
rende een bepaalde periode de tijdsbesteding chronologisch te noteren.

Het lag voor de hand voor het hoofdonderzoek een zodanige methode te kie-
zen dat de voordelen van beide beproefde methoden zoveel mogelijk gecombi-
neerd werden. Daartoe werden twee formulieren ontworpen, t.w. een uitgebrei-
de lijst van werkzaamheden, waarin uiteindelijk de totale tijdsbesteding ver-
meld werd en een agenda waarin elke medewerker zijn tijdsbesteding dage-
lijks chronologisch - in eigen bewoordingen - kon vermelden. Bovendien
werd op een aparte strook in deze agenda ruimte gereserveerd voor het note-
ren van de volgende gegevens: de tijdsduur van elk cliëntcontact, het aantal
cliënten waarmee op die dag contact was geweest en de totale tijd besteed
aan externe rapportage. De gegevens op deze zgn. agendastroken werden te-
samen met de lijst van werkzaamheden na afloop bij de onderzoekers ingele-
verd, terwijl het overige gedeelte van de agenda in het bezit van de medewer-
kers bleef 1).

Na ampel overleg werd besloten het chronologisch tijdschrijven te beper-
ken tot twee weken. In het vooronderzoek was namelijk gebleken dat in een
aantal teams belangrijke besprekingen eens in de twee weken worden gehou-
den. Het leek daarom van belang een even aantal weken te kiezen. Voorts was
in het vooronderzoek gebleken dat vier weken tijdschrijven een vrij grote be-
lasting vormde en dat de aandacht tegen het einde van die periode nogal af-
nam. 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 mee-
gewerkt. Van deze teams hebben praktisch alle medewerkers aan het onder-
zoek deelgenomen. Eén specialist weigerde zijn medewerking. Het totaal aan-
tal respondenten in deze fase bedraagt 275. Voor zover medewerkers ten tijde
van de materiaalverzameling afwezig waren, zijn de gegevens zoveel mogelijk
nagezonden. Ten dele door kleine schoonheidsfoutjes (bv. langere afwezig-
heid), maar vooral omdat voor sommige deelnemers niet alle formulieren van
toepassing waren (bv. cliëntformulieren voor specialisten zonder eigen cliën-
ten) 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 onderzoeker
en een VvRI-lid van de werkgroep. Tijdens het eerste bezoek werd de lijst met
werkzaamheden uitgedeeld, zodat de deelnemers zich over de indeling van de
activiteiten konden oriënteren. Voorts werden de agenda's uitgereikt en werd
een toelichting op het gebruik daarvan gegeven. De formulieren'relevantie' en
`mentale belasting' werden in aanwezigheid van de bezoekers ingevuld.
Tenslotte werden voldoende cliëntformulieren achtergelaten met het verzoek
aan de administratie daarop voor elke medewerker zijn of haar cliënten te no-
teren.

Tijdens het tweede bezoek, ruim twee weken later, werden met behulp van
de ingevulde agenda's de lijsten van werkzaamheden ingevuld. Dit geschied-
de door de deelnemers zelf, voor zover nodig met behulp van de bezoekers.
Door ter plaatse meteen de subtotalen en de totaaltijd te berekenen, kon wor-

1) Voorbeelden van alle onderzoekformulieren vindt men in de meer uitgebreide versie die van dit
rapport verscheen.
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den nagegaan of niets vergeten was. Voorts werden tijdens dit tweede bezoek
de formulieren'satisfactie' en de gegevens over de cliënten op de cliëntformu-
lieren ingevuld. Na invulling werden de namen van de cliëntformulieren afge-
knipt en aan de betreffende werker teruggegeven.

Hoewel de invulling van de tijdsbesteding op de lijst van werkzaamheden
voor veel deelnemers een tamelijk vermoeiend werk was, is de materiaalverza-
meling 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 met behulp van twee in-
dicatoren aangegeven worden: de mening van de deelnemers zelf en het aan-
tal malen dat `anders' is ingevuld of activiteiten zijn bijgeschreven. Met be-
trekking tot het eerste: zeer algemeen was men in de teams van mening dat
de lijst met activiteiten een goed en vooral uitputtend beeld van hun werk-
zaamheden gaf, al kwam het natuurlijk ook wel eens voor dat een zeer speci-
fieke activiteit moeilijk in de lijst onder te brengen was. Voorts is van de ver-
schillende mogelijkheden `anders' in te vullen erg weinig gebruik gemaakt (to-
taal van de verschillende categorieën `anders': ongeveer 2% van de tijdsbe-
steding); hetzelfde geldt voor het bijschrijven van activiteiten.

De onderzoekers zijn dan ook van mening dat de validiteit van de gehanteer-
de 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 aanteke-
ningen in de agenda's gemaakt waren en dat bij het overnemen van de gege-
vens op de lijst van werkzaamheden zeer nauwgezet te werk werd gegaan.
Daarnaast levert het materiaal enige aanwijzingen op. Zo is de directe cliën-
tentijd tweemaal vermeld, eenmaal in de lijst en eenmaal op de agendastrook.
Hoewel er individueel wel een aantal variaties zijn geconstateerd, blijken deze
toch niet systematisch. De gemiddelde tijd besteed aan directe cliëntcontac-
ten bedraagt volgens de opgaven in de lijsten 13,7 uur en volgens de agen-
dastroken 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 ge-
maakt 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 cliënten in de onderzoeks-
periode tweemaal vermeld, t.w. eenmaal op de agendastroken en eenmaal op
de cliëntformulieren. Dit geldt evenwel niet voor de specialisten die wel con-
tacten met cliënten hadden, maar, voor zover zij geen eigen cliënten hebben,
geen cliëntformulieren hebben ingevuld. Het gemiddeld aantal contacten be-
draagt volgens de agendastroken 18 en volgens de cliëntformulieren 14. Bo-
vengenoemd punt van de specialisten én het feit dat de cliëntformulieren uit
het hoofd werden ingevuld in aanmerking nemend, mag dit toch ook een rede-
lijk 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 bege-
leidingscommissie 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 geïnteresseerd te zijn in de gegevens
over de full-time maatschappelijk werkers, gesplitst naar het soort werk dat zij
doen, hetgeen gebaseerd is op het soort cliënten. Een van de redenen voor de-
ze keuze was dat de part-timers (waaronder een groot aantal studerenden) een
versluierende invloed hebben op het totale beeld. Voorts was de begeleidings-
commissie geïnteresseerd in de gegevens over de full-time leidinggevenden.
Dit bleek i.v.m. de aantallen alleen realiseerbaar voor de ARV. Uiteindelijk zijn
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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 LdH én de ARV minus de SPW-werkers. Deze
groep wordt de'commune'werkers genoemd. In deze groep is ook een aan-
tal medewerkers opgenomen, dat uitsluitend werkt met jongeren;
- de full-time SPW-rmw's van de ARV;
- de full-time rmw's van de CAD's2);

c. de full-time leidinggevenden van de ARV.
.2. Andere analysecriteria. Naast de onder punt 1 genoemde onderscheidin-
gen tussen de medewerkers, kan het materiaal nog op vele andere manieren
geanalyseerd worden. Zo kan men zich bv. afvragen in hoeverre de tijdsbeste-
ding verschillend is naar gelang men werkt in een team in een grotere of klei-
nere stad.

Ook in dit opzicht was enige beperking geboden. Uiteindelijk is besloten 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 tijdsbeste-
ding verschilt naar gelang het aantal jaren dat men bij de reclassering werk-
zaam is. Analyse van de eerste uitkomsten bracht echter totaal oninterpre-
teerbare verschillen aan het licht. Daarom is dit criterium verder niet in de ana-
lyse opgenomen.
3. Beschrijving van de resultaten. In hoofdstuk 5 wordt de steekproef in zijn
geheel beschreven aan de hand van gemiddelden. Bovendien wordt onder-
scheid gemaakt naar instelling, geografische situatie en de verschillende
functies. Bij de beschrijving van deze functies krijgen, overeenkomstig de
wens van de begeleidingscommissie, de full-time leidinggevenden van de ARV
wat meer aandacht.

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de totale groep full-time
rmw's. Zij worden vervolgens onderscheiden naar werksoort en naar geograf i-
sche situatie.

Tenslotte krijgen de cliëntcontacten van de full-time rmw's bijzondere aan-
dacht.
4. Vereenvoudiging van de lijst van werkzaamheden. Voor de full-time rmw's
zijn alle activiteiten uit de lijst beschreven met behulp van gemiddelden, kwar-
tielen, percentages etc. (zie tabel X). Voor de overige beschrijvingen zijn deze
activiteiten teruggebracht tot zeventien c.q. zes hoofdcategorieën van werk-
zaamheden (zie tabellen VIII en IX).

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 belangrijkste personalia
van de reclasseringsmedewerkers. Daarna volgen de cliënten. Het grootste
deel van het rapport is gewijd aan de tijdsbesteding van de reclasserings-
medewerkers, eerst de gehele steekproef en daarna van de full-time rmw's.
Ter illustratie zijn enkele figuren opgenomen. Bovendien worden op enkele
plaatsen kleine tabellen gegeven. Deze tabellen zijn doorlopend genummerd
met arabische cijfers, 1, 2, 3.

Uitgebreider cijfermateriaal, in de vorm van een aantal tabellen, treft men
aan in de bijlagen. Deze tabellen, waarnaar in de tekst regelmatig wordt ver-
wezen, zijn genummerd met romeinse cijfers.

Zij die kennis willen nemen van het complete cijfermateriaal worden verwe-
zen naar de uitgebreide versie die van dit rapport verscheen.

2) Bij de CAD's bestaat deze groep naast reclasseringsmaatschappelijk werkers ook uit'gewone'
maatschappelijk werkers.
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11 De resultaten



3 De reclasseringsmedewerkers

Om een indruk te krijgen wie zich met het reclasseringswerk bezighouden,
werd een aantal vragen opgenomen die betrekking hebben op de personalia
van de medewerkers. Hieronder volgt een korte beschrijving van de
gegevens 1).

Van de 275 onderzochte reclasseringsmedewerkers bestaat het grootste deel
uit mannen. De verhouding ten opzichte van de vrouwelijke medewerkers ligt
in de orde van 2 : 1. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar, 40% is tussen 20 en 30
jaar, 60% is ouder dan 30 jaar.

,In het algemeen hebben de medewerkers, voordat zij bij de reclassering te-
recht komen, zich al twee jaar langer met ander maatschappelijk werk bezig-
gehouden. Gemiddeld werken zij 5 jaar bij de reclassering. Een aanzienlijk
deel van hen, ongeveer een derde, is twee jaar of korter bij een reclasserings-
instelling werkzaam. Daarbij moet nog eens 10% van de medewerkers gere-
kend 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 maatschappelijk
werk, 15% de voortgezette opleiding en de rest, voor het merendeel specia-
listen, 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 reclasse-
ringsmedewerkers is (nog) bezig met een (andere) opleiding, het merendeel
van hen met de basisopleiding, terwijl de overigen de voortgezette opleiding
of een universitaire studie volgen.

Tabel 1 geeft aan hoe de reclasseringsmedewerkers over de verschillende
functies verdeeld zijn.

Tabel 1 Functie reclasseringsmedewerkers

absoluut %

stagiaires 2) 28 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 aange-
troffen, uiteenlopend van 1 tot en met 40 uur per week. Iets meer dan de helft

1) Zie de tabellen 1 t/m V in bijlage 2.
2) Het begrip stagiaire wordt hier ook als functie gehanteerd.
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is in full-time dienstverband, terwijl een vijfde minder dan half-time werkt. De
overige werkverbanden lopen uiteen van 20 tot 40 uur per week. Het gemiddel-
de werkverband bedraagt 30,5 uur per week. Bekijkt men het werkverband voor
de afzonderlijke functies (tabel IV), 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, bij-
na alle overige stagiaires werken tussen 20 en 36 uur per week. Geen van de
specialisten heeft een full-time werkverband, vrijwel allemaal werken zij min-
der dan 20 uur per week, waarvan de meesten minder dan 8 uur.

In dit rapport zal, naast een beschrijving van de totale steekproef, veel aan-
dacht worden besteed aan de full-time maatschappelijk werkers. 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 voort-
gezette opleiding en 27 de basisopleiding. Het is 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 volgen-
de hoofdstuk enige gegevens over de cliënten vermeld worden.
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4 De cliënten

Om enig idee te krijgen met welke cliënten de reclassering te maken heeft,
werd aan de reclasseringsmedewerkers gevraagd een aantal gegevens van
hen uit hun eigen cliëntenbestand te noteren. Het ging hierbij met name om
gegevens over contacten met en een aantal personalia van hun cliënten. Deze
gegevens werden op een cliëntformulier genoteerd.

45 medewerkers, waaronder een groot aantal specialisten, konden de for-
mulieren niet invullen, omdat zij geen eigen cliënten hebben. De overige 230
reclasseringsmedewerkers hebben een totaal cliëntenbestand van 5436,
d.w.z. dat ieder van hen gemiddeld 24 cliënten in zijn bestand heeft. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de verschillende cliëntenbestanden niet op
eenduidige wijze `gezuiverd' worden. Bij het ene team verdwijnt een cliënt eer-
der uit het bestand dan bij een ander. Het lijkt daarom dan ook niet zinvol het
totale cliëntenbestand in de beschrijving 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 overeenstemmen. De oorzaak
hiervan is dat op meerdere cliëntformulieren enkele gegevens ontbraken.

Laatste contact
Het criterium dat hier gehanteerd wordt, houdt verband met de datum waarop
het laatste contact tussen cliënt en reclasseringsmedewerker geweest is. Er
zijn 1397 cliënten in het bestand van wie het laatste contact met de reclasse-
ring langer dan drie maanden geleden is en 3874 cliënten van wie het contact
binnen de laatste drie maanden heeft plaatsgehad. Van 165 cliënten is het ge-
geven niet bekend. Onderstaande cijfers hebben uitsluitend betrekking op
cliënten waarmee het laatste contact binnen een tijdsperiode van drie maan-
den voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden. In totaal zijn dit
dus 3874 cliënten. Uitgaande van dit criterium hebben de reclasseringsmede-
werkers gemiddeld 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.

Personalia van de cliënten (tabellen V en VI)
Twee persoonsgegevens van de cliënten werden op de cliëntformulieren geno-
teerd, namelijk leeftijd en geslacht.

De leeftijd van de cliënten 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 38 en een kwart tussen 39 en 76 jaar oud. De ge-
middelde leeftijd van de cliënten is 32 jaar.

Het cliëntenbestand bestaat voor het merendeel uit mannen, namelijk
86,5%.

Justitiële cliënten - niet-justitiële cliënten (tabel Vil)
Een groot deel van de cliënten dat met de reclasseripg in aanraking komt,
komt binnen via de justitiële weg, een kleiner aantal legt contacten met de re-
classering op vrijwillige basis. 71 % van alle cliënten uit het bestand zijn justi-

15



tiële, 29% niet-justitiële cliënten.

ARV - LdH - CAD's
In het voorgaande is een beschrijving gegeven van het totale lopende cliënten-
bestand van de reclassering. Wanneer nu een onderscheid gemaakt wordt tus-
sen de verschillende soorten instellingen, ARV, LdH en CAD's, dan kunnen er
met betrekking tot dat bestand enkele opmerkelijke verschillen geconstateerd
worden.

Wat betreft de leeftijd blijkt een duidelijk verschil tussen enerzijds CAD's en
anderzijds de ARV en het LdH. Gemiddeld zijn de cliënten van de CAD's onge-
veer 5 jaar ouder dan die van de ARV of het LdH.

Met betrekking tot het geslacht van de cliënten blijkt dat de.-vrouwelijke
cliënten relatief het sterkst vertegenwoordigd zijn bij de CAD's, namelijk 20%
van hun totale bestand. Wellicht is dit te verklaren uit het feit dat de CAD's re-
latief veel niet-justitiële cliënten hebben (zie volgende alinea). Bij de ARV ko-
men de minste vrouwelijke cliënten voor, nog geen 9% van het totaal en
tenslotte heeft, het LdH ongeveer 12,5% vrouwelijke cliënten.

Eerder zagen wij dat het verschil tussen het aantal justitiële en niet-
justitiële cliënten nogal groot is. Vergelijkt men de drie instellingen, dan blijkt
dat m.n. bij de CAD's de meerderheid van de cliënten niet-justitiëlen zijn
(61,2%), terwijl bij de ARV en het LdH resp. 8 en 6% niet-justitiële cliënten ge-
vonden worden.
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5 De tijdsbesteding van alle
medewerkers

In dit hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van de tijdsbesteding
zoals die gedurende een periode van twee weken door alle reclasseringsmede-
werkers genoteerd werd.

Achtereenvolgens zal aandacht geschonken worden aan:
- de gemiddelde tijdsbesteding (verdeeld in 6 hoofdcategorieën van werk-
zaamheden)
- de relevantie, satisfactie en mentale belasting van deze werkzaamheden
- de verschillen die op basis van in hoofdstuk 2 genoemde analysecriteria
geconstateerd werden.

5.1 De gemiddelde tijdsbesteding van alle medewerkers (tabel VIII)
Per medewerker wordt in twee weken tijd gemiddeld 64,9 uur aan de verschil-
lende soorten werkzaamheden besteed. Het zal duidelijk zijn dat bij de bereke-
ning van dit cijfer zowel part-timers als full-timers betrokken zijn. Wanneer de
part-timers omgerekend worden tot full-timers, komt men op een gemiddeld
genoteerde tijd per full-time eenheid van totaal 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 reclasseringsmedewerkers 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, hebben betrekking op de door de mede-
werkers reëel 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 verschillende soorten werkzaamheden. Bij de in-
ventarisatie van de werkzaamheden is een indeling gemaakt in 6 hoofdcatego-
rieën, t.w.: contacten met cliënten, contacten en werkzaamheden t.b.v. cliën-
ten, werkzaamheden voor gezinnen of groepen cliënten, rapportage en
gespreksverslagen, werkbegeleiding, werkbespreking en andere in- en externe
vergaderingen en tenslotte diverse werkzaamheden (zie ook tabel VIII van de
bijlage, cursiefvet gedrukte regels).

Contacten met cliënten
Tot de contacten met de cliënten (individuele cliëntcontacten) kunnen o.m. ge-
rekend worden: het ontvangen van, het telefoneren met, het bezoeken van
cliënten en het meegaan naar instellingen of instanties met de cliënten. Te-
vens is hierbij gerekend de reis- en wachttijd die nodig is voor het verrichten
van deze activiteiten.

Van de totale gewerkte tijd is door alle reclasseringsmedewerkers gemid-
deld 27,6% gebruikt voor individuele cliëntcontacten, inclusief reis- en wacht-
tijd. Van deze contacten vindt 11,5% plaats op het bureau en 8,5% buiten het
bureau, waarbij cliënten elders bezocht worden. Opvallend is dat de reclasse-
ringsmedewerkers erg weinig meegaan met cliënten naar justitiële autoritei-
ten of instellingen voor arbeidsvoorziening, huisvesting e.d.: 1,6% van de tota-
le tijd. Resteert tenslotte voor reis- en wachttijd 6%.

Contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten
Naast de contacten waarbij cliënten zelf aanwezig zijn, worden door de reclas-
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seringsmedewerkers eveneens een aantal werkzaamheden direct voor de
cliënten verricht zonder de aanwezigheid van de cliënt zelf. Tot deze werk-
zaamheden worden onder meer gerekend: het ontvangen of bezoeken van fa-
milieleden, het ontvangen of bezoeken van slachtoffers, het schrijven van brie-
ven aan of het telefoneren met personen en instellingen plus het bezoeken
daarvan en tenslotte het regelen van praktische zaken, zoals het halen van kle-
ding of iets in huis doen bij de cliënt. Eveneens wordt de reis- en wachttijd
noodzakelijk voor deze werkzaamheden hierbij gerekend.

Aan werkzaamheden en contacten t.b.v. cliënten wordt 10,7% van de tijd
besteed. Ruim twee derde van deze activiteiten vindt plaats op het bureau en
de tijd wordt met name gevuld met het telefoneren met andere dan justitiële
functionarissen, het bestuderen van cliëntstukken en het voorbereiden van
werkzaamheden t.b.v. cliënten. Zeer weinig tijd besteedt men aan het ontvan-
gen van derden, zoals familieleden, slachtoffers of personen van instanties,
t.b.v. de cliënt. Dit laatste geldt eveneens voor het bezoeken buiten het bureau
van personen of instellingen t.b.v. de cliënt.

Werkzaamheden voor gezinnen van cliënten of groepen cliënten
Tot deze werkzaamheden,kunnen worden gerekend: behandeling van het ge-
zin van de cliënt of van een groep cliënten. Daarnaast het geven van voorlich-
ting van bepaalde groepen potentiële cliënten, b.v. in een penitentiaire inrich-
ting. Tenslotte behoren ook alle voorbereidingen en nabesprekingen van deze
activiteiten, en de reis- en wachttijd, tot deze categorie. De reclasseringsme-
dewerkers besteden 3,2% van de totale tijd aan dit soort werkzaamheden.

Rapporten en gespreksverslagen
Onder deze categorie vallen, naast de externe rapporten zoals voorlichtings-
rapporten, vroeghulprapporten, VI- en milieurapporten of proefverlofversla-
gen, ook de interne rapporten, m.n. gespreksverslagen of -evaluaties voor het
dossier van de reclasseringsmedewerkers.

10,6% van de totale tijd wordt besteed aan rapportagewerkzaamheden. Iets
meer dan de helft (5,5%) daarvan komt voor rekening van de externe rapporta-
ge, met name de voorlichtingsrapportage. Slechts een half procent resteert
voor het schrijven van vroeghulprapporten en overige rapporten. De overige
rapportagewerkzaamheden behelzen het schrijven van interne rapporten en
gespreksverslagen.

Werkbegeleiding, werkbespreking en andere in- én externe vergaderingen
Buiten werkbegeleiding en werkbespreking worden in de teams ook nog team-
besprekingen, consultaties, teamtrainingen en intervisies - een soort team-
training - gehouden en bovendien wordt ook deelgenomen aan externe ver-
gaderingen. In totaal wordt aan alle soorten van besprekingen en vergaderin-
gen 26,1% van de totale tijd besteed.

Onder teambespreking verstaan wij die vergadering waarin de diverse organi-
satorische en huishoudelijke kwesties van het team besproken worden. In het
vooronderzoek is gebleken dat de onderwerpen die in deze vergaderingen aan
de orde komen nogal kunnen variëren. In ieder geval valt niet onder de team-
bespreking alles wat met de begeleiding van individuele cliënten te maken
heeft. De werkbespreking dient ter ondersteuning van de rmw in zijn contac-
ten met de cliënten. Deze bespreking kan ook van meer algemene aard zijn in
die zin dat bepaalde punten in het werk met de cliënten in zijn algemeenheid
besproken worden (bv. gezinsbehandeling, verhouding met OM, politie etc.).
Consultatie is specifiek bedoeld voor het vragen van advies aan de specia-
listen. Werkbegeleiding is de steun die de werkbegeleider aan de rmw geeft.
Tijdens deze besprekingen kan bv. de hele case-load doorgelicht worden of
kan een individuele cliënt besproken worden. Teamtraining en intervisie zijn
uitdrukkelijk gericht op het functioneren van de rmw, zijn houding t.o.v. de
cliënt e.d.

Aan teambesprekingen wordt gemiddeld ruim 7% van de tijd besteed en
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aan de overige interne besprekingen en vergaderingen 13,7%. Voor de externe
vergaderingen trekt men 5,4% van de totale tijd uit, waarvan een gedeelte voor
reis- en wachttijd.

Over het algemeen neemt een aanzienlijk aantal medewerkers deel aan
meerdere soorten besprekingen en vergaderingen. Daarnaast is binnen een
aantal van deze soorten de mogelijkheid aanwezig tot verschillende vormen
van vergaderen; zo kan bv. de werkbegeleiding plaatsvinden tussen werkbege-
leider en rmw alleen, maar ook tussen werkbegeleider en meerdere rmw's.

Diversen
Tot de 'diversen' worden de meest uiteenlopende activiteiten gerekend, zoals
het regelen van huishoudelijke en organisatorische kwesties, studie en litera-
tuur, deelname aan cursussen, praten met collega's, koffie- en theetijd e.d. In
totaal besteden de reclasseringsmedewerkers 21,8% van hun tijd aan deze di-
verse werkzaamheden. Aan de drie onderscheiden subcategorieën: studie en
literatuur, collegiale contacten en andere werkzaamheden wordt ongeveer
een even groot deel van de tijd die beschikbaar is voor diverse activiteiten
besteed.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde tijdsbesteding
van alle reclasseringsmedewerkers.

Tabel 2 Procentuele verdeling van de gewerkte tijd in hoofdcategorieën van alle reclasserings-
medewerkers

activiteit %

contacten met cliënten 27,6
contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten 10,7
werkzaamheden voor gezinnen van cliënten/groepen cliënten 3,2
rapporten en gespreksverslagen 10,6
werkbegeleiding, werkbespreking en andere interne en externe vergaderingen 26,1
diversen 21,8

100

5.2 Relevantie, satisfactie, mentale belasting (tabel XI) 1)
Aan alle medewerkers werd een drietal formulieren uitgereikt, waarop zij kon-
den aangeven in hoeverre zij een aantal werkzaamheden relevant vinden, of
deze werkzaamheden hen vaak dan wel minder vaak voldoening geven en of zij
vaak of minder vaak deze werkzaamheden als mentaal belastend ervaren. De
wijze waarop deze vragen zijn beantwoord, is weergegeven in tabel Xl van bij-
lage 2.

In dit hoofdstuk wordt in tabel 3 een globaal overzicht gegeven van de resul-
taten. Ten behoeve van het globale overzicht zijn de activiteiten zodanig sa-
mengevoegd, dat zij overeenkomen met de indeling in de hoofdcategorieën
van werkzaamheden. (Alleen de activiteit 'bezoeken van de rechtszitting' is
niet boven de dubbele streep opgenomen, omdat deze zowel in de categorie
contacten met cliënten als in de categorie contacten t.b.v. cliënten valt.) Voor
relevantie, satisfactie en mentale belasting kon per activiteit gescoord wor-
den op een schaal die loopt van 5 naar 1: zeer relevant krijgt de score 5, irrele-
vant de score 1; altijd satisfactie gevend 5, nooit satisfactie gevend 1; altijd
mentaal belastend 5, nooit mentaal belastend 1.

1) Uit deze tabel kan eveneens worden afgelezen welke activiteiten per hoofdcategorie van de tijds-
besteding geselecteerd zijn.
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Tabel 3 Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en mentale belasting, voor een aantal
hoofdcategorieën in tijdsbesteding, geordend naar de mate van relevantie

werkzaamheden voor gezinnen van
cliënten/groepen cliënten

contacten met cliënten

werkbegeleiding, -bespreking e.a.
in- en externe vergaderingen

rapporten en gespreksverslagen

werkzaamheden/contacten t.b.v,
cliënten

werkzaamheden met justitiële
aspecten

relevantie satisfactie me

bela

ntale

sting

4,16 3,92 3,61

4,03 3,55 2,98

4,00 3,55 2,94

3,78 3,08 3,07

3,31 3,05 2,71

3,87 3,24 3,14

Relevantie
Gemiddeld worden alle werkzaamheden tamelijk relevant tot relevant gevon-
den. Als meest relevante werkzaamheden zijn door de medewerkers genoemd:
de behandelingscontacten voor gezinnen van cliënten of groepen cliënten, de
contacten met cliënten en tenslotte de werkbespreking, werkbegeleiding, con-
sultatie, teambespreking en andere vergaderingen. Iets minder relevant vin-
den zij de rapportagewerkzaamheden en de werkzaamheden ten behoeve van
cliënten.

Satisfactie
Alle genoemde activiteiten geven vrij vaak voldoening. Dezelfde volgorde als
we bij relevantie gezien hebben, vinden we terug bij satisfactie. Werkzaamhe-
den die vaker satisfactie geven, worden over het algemeen eveneens als meer
relevant ervaren. Relatief vaak voldoening vinden de medewerkers in de be-
handelingscontacten met gezinnen van cliënten of groepen cliënten, vervol-
gens in contacten met cliënten en tenslotte in werkbegeleiding, werkbespre-
king, consultatie, teambespreking en andere vergaderingen. Rapportagewerk-
zaamheden en werkzaamheden ten behoeve van cliënten geven wat minder
vaak voldoening.

Mentale belasting
Over het algemeen worden de behandelingscontacten voor gezinnen van
cliënten of groepen cliënten als het meest vaak mentaal belastend ervaren.
Ook het schrijven van rapporten en gespreksverslagen werkt mentaal nogal
vaak belastend. Daarna volgen contacten met cliënten, diverse soorten
besprekingen en vergaderingen en werkzaamheden ten behoeve van cliënten
als minder vaak mentaal belastend.

Beziet men tabel XI, dan valt op dat verschillende activiteiten die contact met
justitiële functionarissen en instellingen impliceren, als nogal vaak mentaal
belastend worden ervaren. Daarom is nog eens apart de gemiddelde totaal-
score voor de volgende activiteiten berekend:
- cliënten in penitentiaire of medische inrichtingen bezoeken;
- cliënten op politiebureau/paleis van justitie bezoeken;
- bezoeken rechtszitting;
- bezoeken aan justitiële functionarissen ten behoeve van cliënten;
- volledige (eventueel aanvullende) voorlichtingsrapporten schrijven.

De gemiddelde score die hiervan berekend is, vindt men onderaan tabel 3.
Volledigheidshalve is dok voor relevantie en satisfactie dezelfde score bere-
kend. Het blijkt dat de activiteiten die contact met justitiële functionarissen of
instellingen impliceren, vrij vaak als mentaal belastend ervaren worden. Al-
leen contacten voor gezinnen van cliënten of groepen cliënten worden nog va-
ker als mentaal belastend ervaren.
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Wanneer we het geheel overzien, kan geconstateerd worden dat de behande-
lingscontacten voor gezinnen van cliënten of groepen cliënten als het meest
relevant worden gezien, mentaal vaak belastend zijn, maar toch ook nogal
vaak voldoening geven. De contacten met cliënten worden ook als meer rele-
vant 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 cliënten. Zij worden wel als relevant gezien, maar minder dan de
overige werkzaamheden; zij geven ook iets minder vaak voldoening en worden
wat minder vaak als mentaal belastend ervaren.

5.3 Verschillen in tijdsbesteding (figuur 1)
In deze paragraaf zal de steekproef aan de hand van drie analysecriteria on-
derscheiden worden. Een eerste onderscheid is gemaakt op basis van de drie
bij het onderzoek betrokken instellingen: ARV, LdH en CAD's. Vervolgens
wordt bekeken welke verschillen er zijn wanneer een indeling gemaakt wordt
naar teams in de grote randstadsteden en teams in de overige plaatsen. Een
ander onderscheid is gebaseerd op vier functies die bij het reclasseringswerk
onderscheiden worden. Tenslotte geven wij in deze paragraaf aan welke ver-
schillen er zijn tussen de afzonderlijke teams.
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contacten met cliënten

contacten en werkzaamheden ten behoeve van cliënten

werkzaamheden voor gezinnen van cliënten/groepen cliënten

rapportén en gespreksverslagen

werkbegeleiding, werkbespreking en andere in- en externe
vergaderingen

diversen
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Verschillen naar instelling (figuur 1 D)
In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar de diverse instellingen. Het be-
langrijkste verschil dat gevonden werd, is een verschil in tijdsbesteding en uit-
voering van werkzaamheden tussen ARV en LdH enerzijds, en CAD's ander-
zijds. Globaal bezien besteden de drie instellingen een gelijke proportie tijd
aan contacten met cliënten, maar bij de CAD's zijn dit voor het grootste deel
bureaucontacten, twee maal zoveel als bij de twee andere instellingen. Als ge-
volg daarvan is ook de reistijd van de CAD-medewerkers minder groot. De
CAD's besteden minder tijd aan contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten,
zowel op als buiten het bureau. Aan behandelingscontacten voor gezinnen en
groepen van cliënten 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 de 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 teambespre-
king en in mindere mate voor de ondersteunende of begeleidende werkzaam-
heden, terwijl zij voor cie externe besprekingen wat minder tijd beschikbaar
hebben. Hierbij aansluitend kan voor de diverse activiteiten nog vermeld wor-
den 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 verga-
deringen gewijd wordt, dat zij hun zaken in meer formele bijeenkomsten
bespreken.

Grote randstadsteden - overige plaatsen (figuur 1 C)
De verdeling van de tijd in de grote randstadsteden en de overige plaatsen ver-
schilt voor een aantal werkzaamheden, belangrijk. In de grote randstadsteden
blijken de contacten met cliënten 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 besteedt men meer tijd aan contacten en werkzaam-
heden t.b.v. cliënten en men treedt hierbij verhoudingsgewijs wat meer buiten
het bureau op. Ook besteedt men in de overige plaatsen duidelijk meer tijd
aan behandelingscontacten voor gezinnen en groepen van cliënten dan in de
grote randstadsteden. Rapportagewerkzaamheden nemen in de overige plaat-
sen meer tijd in beslag, dit geldt vooral voor de externe rapporten. In de grote
randstadsteden besteedt men gemiddeld aanzienlijk meer tijd aan alle vor-
men van besprekingen en vergaderingen. Het verschil komt het duidelijkst
naar voren bij de teambesprekingen en iets minder bij de ondersteunende acti-
viteiten.

Verband tussen twee gevonden verschillen?
Het is opmerkelijk dat de tijd die besteed wordt aan de diverse vormen van
besprekingen en overleg zowel in de grote randstadsteden als bij de CAD's
nogal hoog is. Men kan zich daarbij afvragen of hier wellicht sprake is van
één verschijnsel in die zin dat veel vergadertijd van de CAD's in de grote
randstadsteden de beide relatief hoge percentages bepaalt. Dit blijkt even-
wel niet het geval te zijn: 2) zowel voor de CAD's als voor de ARV geldt dat
in de grote randstadsteden aanzienlijk meer tijd aan besprekingen e.d.
besteed wordt dan in de overige plaatsen. Voor het LdH gaat deze redene-
ring niet op, maar men dient hierbij wel te bedenken dat bij deze instelling
de aantallen zeer klein zijn. Neemt men de tijd besteed aan besprekingen
en de `diverse werkzaamheden' samen, dan blijkt dat voor de CAD's het ver-
schil tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen aanzienlijk
groter wordt, terwijl voor de ARV geldt dat het verschil kleiner wordt maar
nog wel blijft bestaan.

2) Hierover is geen cijfermateriaal gepubliceerd omdat bij deze verregaande opsplitsing de anoni-
miteit van de respondenten in het geding kon komen.
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Verschillen naar functie (figuur 1 B)
Eerder werd in paragraaf 5.1 de gemiddelde tijdsbesteding van alle reclasse-
ringsmedewerkers beschreven. De aldaar gepresenteerde cijfers hadden be-
trekking op de tijdsbesteding van stagiaires, rmw's, leidinggevenden en spe-
cialisten tesamen. In deze paragraaf worden de verschillen in tijdsbesteding
tussen deze vier functies beschreven.

De rmw's en de specialisten blijken meer tijd te besteden aan contacten
met cliënten; voor de specialisten zijn dit voornamelijk bureaucontacten. Bei-
de groepen besteden eveneens relatief meer tijd aan werkzaamheden voor ge-
zinnen en groepen dan de overige medewerkers. De rmw's zijn bovendien meer
tijd kwijt aan werkzaamheden en contacten t.b.v. cliënten.

Aan rapportagewerkzaamheden besteden rmw's en stagiaires relatief meer
tijd, waarbij meer extern dan intern gerapporteerd wordt. De specialisten rap-
porteren meer intern dan extern. Vergaderen en het voeren van besprekingen
blijken duidelijk tot het takenpakket van leidinggevenden en specialisten te
behoren; voor de specialisten zijn dit merendeels ondersteunende activiteiten,
terwijl de leidinggevenden een groot deel van deze tijd aan externe vergaderin-
gen besteden. Voor rekening van de leidinggevenden komen voorts de diverse
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 of literatuur en collegiale contacten.

De full-time leidinggevenden van de ARV (figuur 11 B)
Zoals al werd opgemerkt besteden de leidinggevenden over het algemeen
relatief veel tijd aan alle vormen van besprekingen en vergaderingen en
daarnaast ook aan `diverse' activiteiten. Ditzelfde geldt ook voor de full-
time leidinggevenden van de ARV. Aan alle soorten van besprekingen
besteden zij alleen al bijna de helft van hun beschikbare tijd en aan 'diver-
sen' (met name organisatorische zaken) nog eens een derde. Toch beste-
den zij ook nog zo'n 10% van hun tijd aan directe cliëntcontacten.

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 hoofdcategorieën van werkzaam-
heden; de spreiding die in de twee onderzoeksweken voor een aantal van deze
werkzaamheden geconstateerd kon worden, is dan ook zeer groot. Hierna zul-
len de minima en maxima die gevonden zijn aangegeven worden.

Voor contacten met cliënten varieert de tijd die eraan besteed wordt tussen
11,4% en 52%, voor contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten tussen 3,1%
en 19,7% en voor de werkzaamheden voor gezinnen en groepen tussen minder
dan 2% en 9,1 %.

Ook bij de rapportagewerkzaamheden kan men een grote variatie zien: ter-
wijl in één team vrijwel niet gerapporteerd wordt, is het maximum dat ge-
constateerd 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 categorieën besprekingen en vergaderingen samenvoegt
met diverse werkzaamheden, blijkt de spreiding van de bestede tijd zelfs te va-
riëren tussen 14,2% en 74,9%. Bij nadere analyse is gebleken dat verschillen
in grootte en het aantal part-timers van de teams slechts voor een klein ge-
deelte verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Het lijkt dan ook waar-
schijnlijker dat de gevonden verschillen vooral verklaard moeten worden door
verschillen in werkwijze. Voorts lijkt het erop dat ook binnen de teams - met
name bij de.rmw's - nogal wat spreiding in de tijdsbesteding bestaat. Cijfer-
materiaal dat aan de afzonderlijke teams werd toegezonden wijst althans in
die richting. In verband met de herkenbaarheid van de teams en de medewer-
kers zijn hierover geen cijfers opgenomen.
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De full-time maatschappelijk werkers

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, was de begeleidingscommissie bijzonder
geïnteresseerd in de tijdsbestedingsgegevens van de full-time rmw's en in hun
contacten met de cliënten. In dit hoofdstuk zal op deze groep nader worden in-
gegaan. Van de 162 maatschappelijk werkers in de steekproef zijn er 113 met
een full-time werkverband. De tijdsbesteding van deze 113 full-time rmw's is
gedetailleerd weergegeven in de tabellen IX en X 1). In,deze tekst zullen wij ons
beperken tot het schetsen van enkele hoofdlijnen. Daartoe zal in paragraaf 6.1
een overzicht gegeven worden van de gemiddelde tijdsbesteding van de full-
time rmw's. In paragraaf 6.2 komen enige verschillen aan de orde. (In figuur II
vindt men de belangrijkste gegevens uit deze paragrafen uitgebeeld.) In para-
graaf 6.3 worden de contacten met de cliënten - zijnde de meest relevante'
werkzaamheden - nader geanalyseerd. Een aantal van deze gegevens zijn in
beeld gebracht in figuur III.

6.1 De gemiddelde tijdsbesteding van de full-time rmw's (figuur II C)
Vergeleken met de totale steekproef kunnen bij de tijdsbesteding van de full-
time rmw's een aantal belangrijke verschillen geconstateerd worden. Verhou-
dingsgewijs besteden zij meer tijd aan de activiteiten rond de cliënten en min-
der tijd aan allerlei vormen van besprekingen en aan `diverse' werkzaam-
heden.

Contacten met cliënten
De full-time rmw's besteden 32,9% van de beschikbare tijd aan directe indivi-
duele cliëntcontacten. Ongeveer een derde van die 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 cliëntentijd
besteed (8,1%) en tenslotte aan meegaan met cliënten 2,1%.

Het grootste deel van de contacten op het bureau wordt in beslag genomen
door het ontvangen van cliënten: 8,6%. Veel minder tijd gaat zitten in het tele-
foneren met cliënten: 1,8% en tenslotte is een zeer gering gedeelte van de tijd
beschikbaar voor brieven schrijven en wachten op cliënten. In tegenstelling
tot de totale steekproef wordt hier aan alle afzonderlijke 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 wordt
bestemd voor het bezoeken van cliënten thuis, daarnaast vindt iets minder
dan een derde van deze tijd plaats in penitentiaire inrichtingen. De overige ac-
tiviteiten, waaronder ook contacten op het politiebureau, nemen een vrij gerin-
ge plaats in.

De verhouding tussen de tijd besteed aan contacten die buiten het bureau
plaatsvinden en de reis- en wachttijd die daarvoor nodig is, ligt in de orde van
5 : 4.

Ook hier geldt dat in vergelijking met de totale steekproef door een grotere
proportie van de full-time rmw's daadwerkelijk tijd besteed wordt aan deze ac-

1) In deze tabellen ontbreekt kolom 7 (de tijdsbesteding omgerekend per full-time eenheid) omdat

het hier allen full-timers betreft.
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tiviteiten.
Bijna de helft van de tijd die beschikbaar is voor het meegaan met de cliën-

ten (2,1%) komt ten laste van de reis- en wachttijd die daarvoor noodzakelijk
is. Daarnaast besteden de full-time rmw's van diezelfde tijd ongeveer een
kwart aan het bezoeken van de rechtszitting met de cliënt.

Contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten
Aan contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten besteden de full-time maat-
schappelijk werkers 13,1% van hun beschikbare tijd. Twee derde hiervan
wordt besteed op het bureau, de resterende tijd buiten het bureau.

Meer dan drie kwart van de full-time rmw's houdt zich bezig met contacten
en werkzaamheden t.b.v. cliënten op het bureau. De meeste tijd van deze
bureau-activiteiten wordt besteed aan het telefoneren, met justitiële functio-
narissen en andere personen tesamen, 4%, daarnaast aan het bestuderen van
cliëntstukken, 1,7%, en tenslotte aan het plannen en voorbereiden van werk-
zaamheden, 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 werkzaamheden
t.b.v. de cliënt buiten het bureau. Voor de rmw's ligt het gemiddelde van deze
activiteiten buiten het bureau op 4,2% van hun totale beschikbare tijd. Iets
minder dan een derde hiervan komt voor rekening van reis- en wachttijd en een
kwart voor het bezoeken van familieleden van cliënten. Aan alle overige activi-
teiten, voor het merendeel bezoeken aan personen of instellingen en daar-
naast het regelen van praktische zaken wordt zeer weinig tijd besteed.

Werkzaamheden voor gezinnen of groepen van cliënten
Vergeleken met de steekproef besteden de full-time rmw's wat meer van hun
beschikbare tijd aan werkzaamheden voor gezinnen en groepen, namelijk
3,9%. Van de full-time rmw's besteedt hooguit de helft hieraan enige tijd gedu-
rende twee weken. De rmw's zijn over het algemeen iets meer gericht op ge-
zinsbehandeling dan op groepsbehandeling of voorlichtingsactiviteiten in ver-
gelijking met de totale steekproef. Meer dan de helft van de tijd voor de hier
besproken activiteiten wordt gestoken in gezinsbehandeling; bovendien is
meer dan een kwart van de full-time rmw's hiermee bezig.

Rapporten en gespreksverslagen
Gemiddeld besteden de full-time maatschappelijk werkers 12,9% van hun be-
schikbare tijd aan rapportagewerkzaamheden. Zij besteden nauwelijks meer
tijd aan de externe rapportage dan aan de interne rapportage, respectievelijk 7
en 6%. Aan 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 reke-
ning van de (aanvullende) voorlichtingsrapportage. Daarnaast neemt het ma-
ken van gespreksverslagen vrijwel alle tijd in beslag van het totaal van de in-
terne rapportage.

Werkbegeleiding, werkbespreking en andere interne en externe vergaderingen
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 activiteiten, maar er is een
grote variatie. Zo besteedt een kwart van hen maximaal 71/4 uur hieraan, ter-
wijl de anderen hiervoor veel meer tijd nodig hebben: zelfs tot 461/2 uur in twee
weken.

Wanneer alle soorten vergaderingen en besprekingen afzonderlijk bekeken
worden, zien wij dat aan de organisatorische besprekingen (de teambespre-
kingen) 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 over-
igen de bestede tijd nogal varieert, tot maximaal één werkdag per week. 9,5%
komt voor rekening van alle overige interne overlegactiviteiten. Vrijwel alle
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full-time rmw's zijn bij een of meer van deze werkzaamheden betrokken. Van
deze besprekingen is de werkbespreking de belangrijkste (3,8%), gevolgd door
de werkbegeleiding (3,3%), de consultatie (1,6%) en de teamtraining en inter-
visie (0,9%).

Minstens een kwart van de full-time rmw's kreeg geen werkbegeleiding. Het-
zelfde 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 9,5 uur. Zeker de helft van de rmw's consul-
teerde 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 tenslotte
nog respectievelijk 2,4% en 1,3% van de beschikbare tijd. Hooguit de helft
van de full-time rmw's is hieraan enige tijd kwijt per twee weken.

Diverse activiteiten
De full-time rmw's 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 andere werkzaamhe-
den, en dat voor alle drie de categorieën een duidelijke spreiding geconsta-
teerd kan worden. Voorts blijkt dat een klein aantal rmw's ook taken verricht
die gewoonlijk aan de leidinggevenden worden toegedacht, zoals het bijhou-
den van cliëntverdelingen, voortgangsbewaking rapportage, werkzaamheden
t.b.v. personeel etc. De subcategorie `andere werkzaamheden', zoals wij zagen
hoofdzakelijk bestaande uit leidinggevende activiteiten, kan dan ook oplopen
tot 27 uur. Dat het in deze zaken niettemin om een betrekkelijk klein aandeel
van de rmw's gaat, blijkt uit het feit dat drie kwart van de full-time rmw's niet
meer dan 61/2 uur in de 2 weken aan `andere werkzaamheden' besteedde.

6.2 Verschillen in tijdsbesteding

Verschillen naar werksoort (figuur 11 D)
Zoals vermeld in hoofdstuk 2 zijn de rmw's nader onderscheiden in drie werk-
soorten, nl. de rmw's van het LdH/ARV-commune, de SPW rmw's (allen van de
ARV) en de rmw's van de CAD's.

De meest opvallende verschillen tussen deze drie groepen blijken op te tre-
den tussen de rmw's van het LdH/ARV-commune en SPW enerzijds en de
rmw's van de CAD's anderzijds. Met betrekking tot de contacten met de cliën-
ten blijken de CAD's minder tijd aan individuele cliëntcontacten en aan werk-
zaamheden t.b.v. de cliënten te besteden. Daar staat tegenover dat zij meer
tijd besteden aan werkzaamheden voor gezinnen en groepen van cliënten. In
totaal is echter de tijd besteed aan deze drie categorieën werkzaamheden sa-
men voor de CAD's lager dan voor de beide andere werksoorten.

Voorts is gebleken 2) dat de CAD's meer op het bureau werken dan de ande-
re rmw's. Met name besteden zij meer tijd aan individuele cliëntcontacten op
het bureau en minder tijd aan deze contacten daarbuiten. Corresponderend
daarmee besteden zij minder tijd aan reizen en wachten. Zou men voor deze
reis-en wachttijd willen corrigeren dan worden de verschillen tussen de CAD's
en de andere rmw's veel kleiner. .

Met betrekking tot de rapportage liggen de verschillen anders. De rmw's van
het SPW besteden hieraan de minste tijd. Voorts bleken de rmw's van het
LdH/ARV-commune verhoudingsgewijs meer extern en minder intern te rap-
porteren dan beide andere werksoorten.

Tenslotte blijkt de tijd besteed aan de verschillende overlegvormen en de di-
verse werkzaamheden tesamen bij de rmw's van de CAD's zo'n 10% meer van
de tijd in beslag te nemen dan bij het LdH/ARV-commune en het SPW. Hier-
voor zijn vooral de verschillende vormen van werkbegeleiding en in mindere
mate de teambesprekingen verantwoordelijk.

2) Zie voor deze en volgende gegevens de meer uitgebreide versie van dit rapport.

30



Grote randstadsteden - overige plaatsen (figuur 11 E)
Ook tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen blijken verschil-
len in tijdsbesteding op te treden. In de overige plaatsen blijken de full-time
rmw's méér tijd te besteden aan contacten ten behoeve van cliënten en aan
rapportage. In de grote randstadsteden blijkt men aanzienlijk meer tijd te
besteden aan verschillende vergader- en overlegvormen. Dit verschil kan niet
aan één bepaalde vergadervorm worden toegeschreven,'maar geldt voor alle
soorten besprekingen. Voorts besteden zij iets minder tijd aan `diverse werk-
zaamheden', maar dit verschil is statistisch niet significant.

Verband tussen beide soorten verschillen?
In het vorige zagen wij dat met name de tijd besteed aan diverse overlegvor-
men vrij hoog is in zowel de grote randstadsteden als bij de CAD's. Ook
hier rijst de vraag weer of dit wellicht één verschijnsel is, d.w.z. dat een vrij
grote vergadertijd van de CAD's in de grote randstadsteden bepalend zou
zijn voor beide hoge percentages. Gebleken is dat wanneer alléén naar de
vergadertijd gekeken wordt dit niet juist is. Voor alle werksoorten geldt dat
in de grote randstadsteden méér tijd besteed wordt aan het totaal van de
verschillende besprekingen dan in de overige plaatsen. Neemt men echter
de tijd besteed aan besprekingen en diversen samen, dan blijkt dat voor de
CAD's het verschil tussen de grote randstadsteden en de overige plaatsen
aanzienlijk groter wordt, terwijl voor de beide andere werksoorten geldt dat
de verschillen gereduceerd worden tot slechts enkele procenten.

6.3 De cliëntcontacten
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de contacten met cliënten.
Men zie hiervoor figuur 111. In figuur III A is nogmaals de tijdsbesteding voor de
full-time rmw's aangegeven. Aan individuele cliëntcontacten wordt 32,9% van
de tijd besteed en aan werkzaamheden voor gezinnen en groepen 3,9%. Trek-
ken we hier de tijd af die gebruikt wordt voor reizen en wachten en voor voor-
bereiden, plannen etc., dan resteert resp. 24,8% en 2,8%, samen 27,6%, van
de tijd, waarin de rmw rechtstreeks in contact met een cliënt is. Deze noemen
we de directe cliëntentijd. Omgerekend in uren betekent dit 21 uur directe
cliëntentijd in twee weken (ofwel 2,1 uur per werkdag).

Tijdsduur van de cliëntcontacten
Op de zgn. agendastroken werden de cliëntcontacten door de medewerkers
nader gespecificeerd naar tijdsduur3). De uitkomsten voor de full-time rmw's
zijn aangegeven in figuur III B en figuur III C.

113 full-time rmw's hadden in twee weken 3037 cliëntcontacten, d.i. gemid-
deld 27 cliëntcontacten per rmw (ofwel gemiddeld 2,7 contacten per dag). De
gemiddelde duur van de contacten blijkt voor de full-time rmw's 43,5 minuten
te zijn4).

De verdeling over kortere en langere contacten ziet men in figuur III C. Van
de 27 contacten in twee weken duurden 9 contacten, dus eenderde, maximaal
16 minuten. Een kleiner deel, nl. 5 op de 27 contacten duurde minimaal 17 mi-
nuten en maximaal 37 minuten. Eveneens een derde deel van de contacten nl.
9 van de 27 contacten duurden minimaal 38 minuten en maximaal 80 minuten.
En tenslotte zijn er 4 op de 27 contacten die langer dan 1 uur en 20 minuten
duurden.

Terwille van de vergelijkbaarheid met het interne registratiesysteem van de
instellingen is nog nagegaan hoe de verdeling tussen 'korte' (korter dan een
kwartier) en `lange' contacten (15 minuten of meer) is. Hierbij vonden wij een
verhouding van 1 : 3, een kwart korte contacten en driekwart lange contacten.

3) Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2.

4) Voor een toelichting op kleine verschillen tussen de tijdsregistratie via de tijdsbestedingslijsten

en de agendastroken, zie hoofdstuk 2.
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De cliënten
Wie zijn de cliënten waarmee de contacten plaatsvonden? Via de cliëntformu-
lieren (zie hoofdstuk 2) zijn hierover enige gegevens bekend, waarvan er enke-
le in hoofdstuk 3 werden gepresenteerd. Hier beperken wij ons tot de cliënten
van de full-time rmw's. Allereerst merken wij op dat een derde van de cliënten
ten tijde van het onderzoek reeds langer dan twee jaar in contact met de re-
classering was (tabel XII). Er is voorts in dit opzicht een duidelijk verschil naar
werksoort te constateren: de CAD's hebben een kleiner percentage van deze
langdurige cliënten en de rmw's van het SPW hebben verhoudingsgewijs veel
meer langdurige cliënten, nl. 74,5%.

Ongeveer een kwart van de cliënten is niet via de justitiële weg bij de rmw's
terechtgekomen. Verreweg het grootste deel hiervan heeft contact met de
CAD's. Van degenen die wel via de justitiële weg zijn binnengekomen, zijn wij
nagegaan in welke fase van het hulpverleningsproces zij zich bevinden. Het
blijkt (tabel XIII) dat ruim de helft van deze cliënten contact met de reclasse-
ring heeft in het kader van de voortgezette begeleiding. Daarna volgt nog eens
ruim 20% van de cliënten die zich in de voorlichtingsfase bevinden, en bijna
10% die reeds in de voortgezette begeleiding waren, maar die daarna opnieuw
met justitie in aanraking kwamen.

De contact-frequentie
Het zal duidelijk zijn dat niet alle cliënten even vaak contact met de rmw heb-
ben. In de twee weken van het onderzoek had bv. bijna de helft van de cliënten
géén contacten (tabel XIV), 29% van de cliënten was één keer in contact met
de rmw, 16,1 % tweemaal en 10% vaker dan 2 keer met een maximum van 18
contacten. Bezien wij de contactfrequentie van de justitiële cliënten naar de
fase van het hulpverleningsproces (tabellen XV, XVI en XVII) dan blijkt dat de-
ze frequentie voor alle werksoorten het hoogst is in de voorlichtingsfase bij
preventief-gedetineerden. Dit ligt voor de hand omdat in die gevallen slechts
een betrekkelijk korte tijd beschikbaar is om het voorlichtingsrapport af te
ronden. Ook een betrekkelijk hoge contactfrequentie in de vroeghulp-fase is
een verklaarbaar verschijnsel, al komt het ook voor dat met vroeghulpcliënten
in twee weken geen contact was. Voorts zijn tussen de werksoorten enkele
opmerkelijke verschillen te constateren. In de eerste plaats blijkt dat de con-
tactfrequentie van de justitiële CAD-cliënten iets lager ligt dan bij de overige
werksoorten en dit geldt met name voor de fase rond de rechtszitting5).
Voorts zien wij dat de cliënten van het SPW in de voortgezette begeleiding een
hogere contactfrequentie hebben en dit geldt in nog sterkere mate voor hen
die weer opnieuw met justitie in aanraking kwamen.

5) Overigens geldt voor het totale cliëntenbestand van de CAD's géén lagere contactfrequentie.
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Slotbeschouwing

7.1 De resultaten in vergelijking met het OOR-onderzoek
In de inleiding van dit onderzoeksverslag werd reeds gewezen op een tijds-
bestedingsonderzoek dat 10 jaar geleden bij de reclassering is verricht, het
zgn. OOR-onderzoek. Het lijkt ons zinvol, voorzover dat mogelijk is, de tijds-
bestedingsresultaten, zoals die nu voor ons liggen, te vergelijken met die wel-
ke uit het OOR-rapport naar voren kwamen. Deze vergelijking gaat helaas ech-
ter op diverse punten mank.

Zo had het OOR-onderzoek betrekking op slechts twee arrondissementen met
alleen bureaus in de grote steden, nl. 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 administratieve medewerkers
meegeteld, werden de studerenden op een andere wijze behandeld en werden
stagiaires niet vermeld. Tenslotte werden niet alle werkzaamheden op dezelf-
de wijze ingedeeld.

Niettemin is het mogelijk een beperkt aantal vergelijkingen te maken. In de
eerste plaats kan men de tijd besteed aan cliëntcontacten 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 werk-
tijd. Deze contactenrubrieken lopen ongeveer parallel met het totaal van onze
hoofdcategorieën: `contacten met cliënten', `contacten en werkzaamheden
t.b.v. cliënten' en `werkzaamheden voor gezinnen en groepen van cliënten' mi-
nus de reistijd en enkele bureauwerkzaamheden.

De full-time rmw's van ARV en LdH (de best vergelijkbare groep) besteden
hieraan in ons onderzoek ruim 35% van hun totale gewerkte tijd. Een verschil
dus van een procent of vijf 1). 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. cliënten besteden dan 10 jaar geleden.

Ten tweede merken wij op dat de gemiddelde contactduur ongeveer gelijk
gebleven is: 45 minuten 2) in het OOR-dnderzoek en 43,4 minuten in ons onder-
zoek.

Ten derde constateren wij dat ook reeds ten tijde van het OOR-onderzoek
erg grote verschillen tussen de teams geconstateerd werden. Of deze verschil-
len 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 zijn.

Tenslotte geven wij nog enige indrukken die bij de vergelijking van de diver-
se resultaten naar voren komen. Hoewel juist deze werkzaamheden anders in-
gedeeld zijn en daarom minder eenvoudig te vergelijken, onstaat toch de in-
druk dat de reistijd minder geworden is, dat minder tijd aan administratieve
werkzaamheden besteed wordt en dat relatief méér tijd wordt besteed aan di-
verse vormen van begeleidende of ondersteunende activiteiten.

1) Als men alleen de randstadsteden in de vergelijking zou willen betrekken, wordt het verschil iets
kleiner.
2) Hierbij waren telefoongesprekken en brieven niet inbegrepen.
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Deze laatste twee genoemde verschillen (administratieve werkzaamheden
en begeleidingsactiviteiten) zullen voor insiders niet verrassend zijn. Immers,
juist naar aanleiding van het OOR-onderzoek werden onder meer twee belang-
rijke beslissingen genomen. In de eerste plaats werden meer administratieve
krachten aangetrokken ter ontlasting van de medewerkers. Aan algemene ad-
ministratieve werkzaamheden werd in ons onderzoek dan ook nog nauwelijks
enige tijd besteed. Ten tweede werden werkbegeleiders 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 be-
steed dan 10 jaar geleden.

7.2 De resultaten tegen de achtergrond van de doelstellingen van de reclasse-
ring 3)
In dit onderzoek hebben wij getracht een beeld te schetsen van de situatie
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 deelonder-
zoeken waarin meer inhoudelijk op opvattingen van medewerkers en cliënten
zal worden ingegaan en bovendien op het werk als zodanig. Pas na afsluiting
van deze twee onderzoeksfasen zal een totaal-analyse gegeven kunnen wor-
den van de werkwijze van de reclassering. Vooralsnog moeten wij ons echter
beperken tot de tijdsbestedingscijfers. Hoewel deze cijfers op zichzelf een re-
delijk 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 zich-
zelf stelt. Pas na afsluiting van de andere twee onderzoeksfasen zal een
totaal-analyse gegeven kunnen worden van de wijze waarop de reclassering
bezig is deze doelstellingen te realiseren.

Hierbij moet echter bedacht worden dat de doelstellingen geformuleerd zijn
in dezelfde tijd als dit onderzoek plaatsvond. Het is daarom niet zozeer de be-
doeling de realisering van deze doelstelling te evalueren. Men kan echter op
dit moment de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek gebruiken om na
te gaan in hoeverre de reclassering reeds aan de doelstellingen beantwoordt
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 binnen het justitiële kader voor
het uitvoerend maatschappelijk werk. Deze zijn 'hulpverlening aan cliënten (en
hun omgeving)' en 'dienstverlening aan justitie'.

De directe hulpverleningsactiviteiten hebben wij onderscheiden naar individu-
ele contacten met de cliënten, contacten t.b.v. de cliënten en contacten met
gezinnen enlof groepen van cliënten. Het is duidelijk geworden dat van deze
contacten de meeste tijd besteed wordt aan de individuele contacten. Voorts
bleek dat de contacten met gezinnen enlof groepen van cliënten als de meest
relevante werkzaamheden werden beschouwd, direct gevolgd door de indivi-
duele contacten. De contacten t.b.v. de cliënten vindt men naar verhouding
minder relevant.

Tenslotte bleek dat over het algemeen weinig tijd besteed wordt aan het
meegaan met cliënten naar diverse instanties. Een en ander wijst erop dat de
contacten zich vooral op het bureau in de gesprekssfeer afspelen. Dit bete-
kent waarschijnlijk dat de hulpverlening zich vooral op relationele - immate-
riële - aspecten richt. In de volgende fasen van het onderzoek zal op de in-

3) Zie hiervoor:
- Stellingen inzake standpuntbepaling Algemene Reclasseringsvereniging in de Algemene Verga-

dering van 15 oktober 1977;
- Nota van de FZA inzake konkretisering doelstelling reklassering, 15 september 1977 (notitie t.b.v.

het overleg binnen de VvRI);
Operationele doelstellingen LdH (afd. reclassering)-
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houd hiervan nader worden ingegaan.
Nog een enkele opmerking over het werken met gezinnen enlof groepen van

cliënten. Hieraan wordt (nog?) weinig tijd besteed, maar men vindt het zeer be-
langrijk. Deze vorm van hulpverlening is van veel jongere datum dan de indivi-
duele hulpverlening en wordt door de medewerkers relatief erg vaak als men-
taal belastend ervaren. Als de reclassering kiest voor relationele hulpverle-
ning, dan zou een actieve begeleiding m.b.t. het werken met gezinnen en groe-
pen wellicht gewenst zijn.

Bij de werkzaamheden waar het de dienstverlening aan justitie betreft, kan
een aantal activiteiten onderscheiden worden. Aan directe contacten, zoals
het meegaan naar de rechtszitting, het bezoeken van justitiële 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 doelstel-
lingen onderscheiden worden: hulpverlening aan cliënten en dienstverlening
aan justitie. Daarnaast noemen de instellingen afzonderlijk ook nog een aan-
tal meer specifieke doeleinden waarop zij hun aandacht willen richten. Zo
noemt bv. 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 aan-
dacht 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 bij de ARV en de FZA als doelstellingen genoemd worden voorlichting
aan en beïnvloeding van de samenleving en het behulpzaam zijn bij de ontwik-
keling van alternatieve sancties, noemt het LdH in dit kader de sociale actie.
Men moet zich echter bij deze doelstellingen de vraag stellen of de praktische
realisering ervan wel gerekend dient te worden tot de taak van het uitvoerend
reclasseringsmaatschappelijk werk. We zien dan ook dat aan bv. voorlich-
tingsactiviteiten buiten het justitiële terrein nauwelijks tijd besteed wordt.

7.3 Besluit
Het is uiteraard de taak van de reclassering zelf op basis van het onder-
zoeksmateriaal conclusies te trekken t.a.v. het uitvoerend werk. Zij zal zich
moeten afvragen in hoeverre en op welke wijze op dit moment gestalte gege-
ven wordt aan de realisering van de doelstellingen, zoals zij die zichzelf
gesteld heeft en of mogelijkheden onderzocht dienen te worden om in de toe-
komst 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 gaan in hoeverre de doelstellingen dán gerealiseerd
zijn. Ook kan overwogen worden tussentijds een aantal gegevens bij te hou-
den d.m.v. registratie.

Als onderzoekers hopen wij met het aangeven van een aantal punten een
aanzet te geven tot een zinnige discussie binnen de reclassering. In eerste in-
stantie denken wij daarbij aan de gemiddelde tijdsbesteding en aan de ge-
constateerde verschillen.

We constateerden dat sinds het OOR-onderzoek de tijd besteed aan contac-
ten met cliënten iets is toegenomen. Bovendien hebben wij in de tweede fase
van het onderzoek, waarin meer wordt ingegaan op inhoudelijke aspecten van
het werk, gevraagd naar de `ideale' tijdsbesteding van de reclasseringsmede-
werkers. Omdat ten tijde van het schrijven van dit rapport bijna alle formulie-
ren 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 XVIII). 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 cliënten zouden willen besteden. Dit behoeft geen verwondering te
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wekken; contacten met cliënten (en hun gezinnen) werden als de meest rele-
vante werkzaamheden beschouwd, en wie wil niet méér tijd besteden aan dat-
gene 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 categorieën 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 relevant
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 cliënt komt. Met name noemen wij hier de on-
dersteunende activiteiten, zoals werkbegeleiding, werkbespreking en alle
soorten van vergaderingen en daarnaast de `diversen', werkzaamheden die
voornamelijk op het terrein van de leidinggevenden liggen. Het is duidelijk dat
begeleidende activiteiten en besprekingen noodzakelijk zijn voor het uitvoe-
rend maatschappelijk werk en dat zij wel degelijk functioneel zijn voor het ver-
richten van de overige werkzaamheden, maar men kan zich wel afvragen of on-
geveer 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 organisatie van de
ondersteunende activiteiten. Nadat 10 jaar geleden de werkbegeleiders hun
intrede deden, zijn velerlei vormen van begeleiding ontwikkeld. Beziet men de-
ze diverse vormen (werkbegeleiding, werkbespreking, consultatie, team-
traininglintervisie) en de frequentie van deelname, dan blijkt dat de meeste
stagiaires en rmw's aan 2 à 3 vormen meedoen. De vraag lijkt gerechtvaardigd
of dit de meest zinvolle wijze van ondersteuning is en of daardoor geen onge-
wenste neveneffecten (bv. doublures, tegengestelde adviezen) kunnen optre-
den. Mogelijk kan een optimale vorm gevonden worden d.m.v. een meer effi-
ciënte organisatie en wordt hierdoor tevens meer ruimte geschapen voor an-
dere activiteiten.

Wat betreft de `diverse' werkzaamheden, rijst de vraag of bijna één vijfde
deel van de totale tijd van de full-time rmw's hiervoor ook niet wat aan de hoge
kant is. Willen zij, zoals werd aangegeven, méér tijd besteden aan cliënten -
hun taakgebied bij uitstek - dan zouden de begeleidende activiteiten en di-
versen, 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 opgeval-
len dat contacten met justitiefunctionarissen vrij beperkt blijven. Weliswaar
worden contacten onderhouden d.m.v. voorlichtingsrapporten, maar de meer
directe contacten met justitiële autoriteiten of instellingen, al dan niet in aan-
wezigheid van de cliënt, ontbreken vrijwel geheel. Wellicht bestaat een zekere
terughoudendheid bij de reclassering m.b.t. deze contacten, mede gezien het
feit dat zij als nogal mentaal belastend ervaren worden. Nu de reclassering
uitdrukkelijk 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 samenspel, tussen
reclassering en justitie te realiseren.

In de hoofdstukken 5 en 6 is ingegaan op verschillen in tijdsbesteding. Ten de-
le zijn deze verschillen terug te voeren op verschillen in het takenpakket van
de diverse medewerkers: zo zag men een duidelijk verschil tussen full-time
rmw's en leidinggevenden van de ARV. Maar ook binnen de groep full-time
rmw's zagen wij zeer grote verschillen. De vraag of deze verschillen accepta-
bel 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
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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 de hoofdstukken 5 en 6 werd ook reeds aangegeven dat er tame-
lijk grote verschillen tussen de CAD's enerzijds en de ARV en het LdH ander-
zijds bestaan, en eveneens 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 binnen de teams, lijkt zeker op zijn
plaats.

Voorts blijken verschillen te bestaan naar de mate waarin men de cliënten
op het bureau ontvangt dan wel daarbuiten bezoekt. Voorzover men cliënten in
inrichtingen bezoekt, is er winig keuze; voorzover cliënten thuis bezocht wor-
den, is er in principe wel een keuze. Het is duidelijk geworden dat contacten
buiten het bureau erg veel reis- en wachttijd vragen. Men kan zich afvragen in
hoeverre de voordelen van het bezoek aan huis opwegen tegen het daarmee
gepaard gaande tijdsverlies.,

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 cliënten zijn het hoofddoel en komen qua tijdsbesteding
voor verruiming in aanmerking. Het zal de beleidsvormende 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 werkbe-
geleiding constateerden wij reeds dat een efficiëntere 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 werkzaamheden
t.b.v. de cliënten. Aan deze activiteiten wordt betrekkelijk weinig tijd besteed,
zij worden relatief als minder zinvol ervaren en zij geven minder vaak voldoe-
ning. Toch kan men zich afvragen of en in hoeverre deze activiteiten uitgebreid
zouden kunnen worden. De vraag is namelijk of in de hulpverlening aan de
cliënten niet naar meer evenwicht tussen praktische en relationele hulpverle-
ning gezocht moet worden. Voor een juiste beslissing op dit punt zal men
evenwel ook over informatie over de doeleinden en verwachtingen van zowel
de rmw als de cliënt dienen te beschikken. In volgende fasen van dit project
zal deze informatie verzameld worden en dit probleem opnieuw aan de orde
worden gesteld.
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Bijlage 1: De leden van de begeleidingscommissie t.t.v. het uitbrengen van
het rapport

1 Mr. N. C. van Zelst, voorzitter van de begeleidingscommissie, adjunct-
directeur van de Algemene Reclasserings Vereniging
2 C. Heynsdijk, adjunct-directeur Leger des-Heils, Afdeling Reclassering
3 Drs. J: Liefhebber, stafmedewerker van de Federatie van Instellingen. voor
Alcohol en Drugs (FZA)
4 Drs. P. van Boxtel, hoofd Sector Beleid Reclassering van de Directie TBR
en Reclassering, Ministerie van Justitie
5 Drs. A. Lathouwers, stafmedewerkér van de Landelijke Organisatie voor,
Maatschappelijke Dienstverlening (Joint)
6 A. van Pelt, medewerker Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
7. Drs. J. W. Beljaars, Sectie Werkontwikkeling en Onderzoek van de Algeme-
ne Reclasserings Vereniging
8 A. J. van de Loo, Sectie Werkontwikkeling en Onderzoek van de Algemene
Reclasserings Vereniging
9 F. H. Budde, districtscoérdinator van de Algemene Reclasserings Vereni-

ging
10 J. Markerink, districtscodrdinator van de Algemene Reclasserings Ver-
eniging
11 L. A. Osseweyer, maatschappelijk werkcoárdinator, regio Den Haag va,n

.de Algemene. Reclasserings Vereniging
12 A. D. van Strien, regio-coordinator, regio Arnhem van de Algemene'Re-
classerings Vereniging
13 Drs. A. J. Maris, staflid, Leger des Héils, Afdeling Reclassering
14 P. Pulles, adjunct-directeur ván het Consultatiebureau 'voor Alcohol en
Drugs, Breda
15 Mevrouw drs. P. A. M. Eijkelhof-van der Lans, Stafbureau Wetenschappe-
lijke Adviezen van de Directie TBR en Reclassering, Ministerie van Justitie
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Bijlage 2: Tabellen

Tabel 1 Leeftijd reclasseringsmedewerkers

19-25 jaar
26-30 jaar -
31-35 jaár
36-45 jaar
46-55 jaar
ouder dan 55 jaar
niet ingevuld

totaal

gemiddelde: 36 jaar

Tabel II Voltooide opleiding reclasseringsmedewerkers

geen voltooide: opleiding
basisopleiding maatschappelijk werk

voortgezette opleiding maatsch. werk
psychologie, psychiatrie, medicijnen, artsexamen
overige universitaire studies

MO, sociale richting
niet ingevuld

totaal

Tabel III Aantal jaren werkzaam in reclassering

minder dan 1 jaar

1- 2 jaar

3- 6 jaar
7-10 jaar
meer dan 10 jaar
niet ingevuld

totaal

gemiddelde: 5 jaar

abs.

42 15,5
68 25,1
54' 19,9
54 19,9
39 14,4
14 5,2

4

275 100.

abs. %

60 21,9
124 45,3

33 12,0
45 16,4

8 2,9
-4 1,5

1

275 100

abs. %

41 15,4

69 25,8
76 28,5
45 16,8
36 13,5

8

275, 100
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Tabel IV Reclasseringsmedewerkers naar werkverband (aantal uren in twee weken) en functie

stagiaires rmw's leidinggevenden specialisten

abs. °/U abs. °/U abs. % abs. %

2- 8 uur 0 0 1 2,9 19 . 38,8
10-16 uur 0 0 1 2,9 15 30,6
17-24 uur 0 1 0,6 1 2,9 9 18,4
25-32 uur 1 3,6 2 1,2 2 5,7 4 8,2
40 uur 2 7,1 5 3,1- 0 1 2,0
48 uur 1 3,6 9 5,6 1 2,9 0
52-56 uur 1 3,6 16 9,9 1 2,9 0
60-64 uur 11 39,3 15 9,3 0 1 2,0
65-72 uur 6 21,4 1 0,6 0 0
80 uur 6 21,4 1-13 69,7 28 80,0 0
onbekend 1

totaal 28 100 162 .100 35 100 50 100

Tabel V Cliënten van de totale steekproef naar geslacht, per instelling (laatste contact minder dan
drie maanden geleden)

ARV . LdH CAD totaal

abs. % abs. °/U abs. % abs.

man 1776. 91,1 373 87,6 1173 80,0 3322 86,5
vrouw 173 8,9 53 12,4 293 20,0 519 13,5

totaal 1949 100 426 100 1466 ' 100 3841 100

Tabel VI Cliënten van de totale steekproef naar leeftijd, per instelling (laatste contact minder dan
drie maanden geleden)

ARV LdH CAD

abs. % abs.

totaal

abs. ' °/U abs. %

t/m 23 jaar . 658 34,1 145 36,1 269 18,7 . 1072 28,4
24-28 jaar 432 22,3 . 80 20,0 280 19,5 792 21,0
29-38 jaar 473 24,5 97 , 24,2 -383 26,7 953 25.3

ouder dan 38 jaar 370 19,1 79 19,7 504 35,1 953 25,3

totaal 1933 100 401 100 . 1436 100 3770 100

z=30 x=30 x=35 x=32
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Tabel VII Justitiële en niet-justitiële cliënten van de totale steekproef, per instelling (laatste
contact minder dan drie maanden geleden)

ARV LdH CAD totaal

abs. % abs. % abs. % abs. %

justitieel 1698 92,0 362 94,0 573 38,8 2633 71,0
niet-justitieel 147 8,0 23 6,0 905 .61,2 1075 29,0

totaal 1845 100 385 • 100 1478 100 3708 100

Toelichting op de tabellen VI/l, IX en X -
De tabellen VIII, IX en X hebben betrekking op de gegevens van de tijdsbeste-
dingslijsten. -

In tabel VIII wordt de tijdsbesteding van de steekproef beschreven, in tabel
IX en tabel •X de tijdsbèsteding van de full-time rmw's. Dd beschrijving kan
gaan over de volledige lijst van werkzaamheden (tabel X) of over de hoofdcate-
gorieën (tabel VIII en IX).

De betekenis van'dé gegevens indeze.tabellen kan wellicht het beste wor-
den aangegeven m.b.v. een voorbeeld; Men zie hiervoor tabel VIII: de tijds-,
besteding voor de hele steekproef. .

In de linkerkolom zijn de onderzochte activiteiten vermeld. Deze activiteiten
.zijn genummerd van 1 t/m 83. Deze nummering correspondeert met de numme-
ring in tabel X. Zo handelt in tabel VIII de activiteit 'I. Contacten met cliënten'
over dezelfde werkzaaritheden als de activiteiten 1 t/m 21 uit tabel X. '

Terug naar, tabel VIII. Bij het lezen van de gegevens, beziet men eerst kolom
2: het gemiddeld aantal uren in twee weken. Voor de eerste activiteit (contac-.
ten, met cliënten) is dit 16,14 uur. Dit cijfer geldt uiteraard alleen voor de steek-
proef. Wil men een schatting maken voor de totale'populatie (in dit geval de
hele VvRI), dan dient men hierbij kolom 1: de standaardfout te betrekken. Met
behulp van deze standaardfout 1) kan men nagaan op welke wijze men de ge-
gevens uit de steekproef kan generaliseren naar de overeenkomstige popula-
tie. Er is 95% kans dat het gemiddelde in de populatie ligt.tussen het gemid-
delde in de steekproef minus de standaardfout en het gemiddelde in dè steek-
proef plus de standaardfout. In het gegeven voorbeeld (contacten met
cliënten) is er dus 95% kans dat het gemiddelde in de VvRI ligt tussen 16,14
-1,19 en 16,14 + 1,19, d.i•. tussen 14,95 en 17,33.

N.B. Men dient bij het generaliseren wel voor ogen te houden over welke
groep het gaat. Zo worden in tabel' IX de cijfers voor de full-time rmw's gege-
ven. De generalisatie betreft dan alleen'de full-time rmw's in de VvRI.

De gemiddelde tijd (kolom 2) die aan een bepaalde activiteit besteed wordt, is
op zichzelf een belangrijk gegeven, doch niet voldoende. Een gemiddelde (bv.
16,14 uur) kan betekenen dat alle medewerkers ongeveer 16,14 uur aan de acti-
viteit besteden, maar het is' evenzeer mogelijk dat een aantal medewerkers
veel mindere * n andere medewerkers veel meer tijd hieraan besteden. Daarom
is het van belang ook iets.te weten over de spreiding. Hiertoe dienen de kolom-
men 3 t/m 6: de kwartielen.

In deze kolommen wordt bijbenadering aangegeven in welke tijdscategorie

Z
1) standaardfout = 1,96 JE (X - x) (1 - N ). '

n (Eigenlijk is de standaardfout gelijk aan ^£ (xi -'x)2 (1 n )
n N-

Bij een waarschijnlijkheidsniveau van 95°/o dient men de standaardfout te vermenigvuldigen met
1,96. Terwille van de leesbaarheid is in de tabellen eenvoudig 'standaardfout' vermeld.)
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één kwart van de respondenten gescoord heeft. Het cijfer geeft de maximum
waarde van het kwartiel. (in veel gevallen is de hoogste waarde door slechts
één respondent vermeld. In die gevallen waarin de op één na hoogste waarde
20% lager is, is tussen haakjes de op één na hoogste waarde aangegeven).

Toegepast op het voorbeeld `contacten met cliënten-betekent dit dat:
- een kwart van de respondenten aan contacten met cliënten in twee weken
tussen 0 en 5,75 uur besteed heeft;
- een kwart van de respondenten hieraan van 5,75 tot 13,75 uur besteedde2);
- een kwart van de respondenten van 13,75 tot 24,75 uur voor deze activiteit
gebruikte; -
- een kwart van de respondenten 24,75 tot 52,25 uur aan contacten met cliën-
ten besteedde, plus nog één uitschieter die een tijd van 84 uur vermeldde.'

Het zal uit dit voorbeeld duidelijk zijn dat niet iedere medewerker ongeveer
de gemiddelde tijd aan een bepaalde werkzaamheid hoeft te besteden, maar
dat een betrekkelijk grote variatie zeer wel tot de mogelijkheden behoort.

Beziet men tabel X, dan blijkt zelfs dat het nogal eens voorkomt .dat een
werkzaamheid slechts door maximaal een kwart van de respondenten (in dit
geval de fulltime rmw's) verricht wordt, terwijl de anderen hier helemaal geen
tijd aan besteden (in die gevallen staat in de kolommen 3 t/m 5 een nul). Overi-
gens is de spreiding in tabel VIII niet zo verwonderlijk gezien het feit dat in de
steekproef medewerkers met geheel verschillende takenpakketten zijn verte-
genwoordigd. In tabel X waarin de full-time rmw's worden beschreven, wordt
de spreiding mede veroorzaakt door de verregaande detaillering van de werk-
zaamheden.

N.B. In dit verband dient te worden-opgemerkt dat indien veel respondenten
een bepaalde werkzaamheid niet verrichten, de-wáarde van de standaardfout
(kolom 1) relatief groot pleegt te zijn en dat betekenis van deze waarde nogal •
dubieus is, omdat de berekening van de standaardfout een (enigszins) norma-
le verdeling rond het gemiddelde veronderstelt.

Kolom 7: het gemiddeld aantal uren in twee weken, omgerekend per full-time
eenheid. Het zal duidelijk zijn dat de vermelde gemiddelden in kolom 2 van ta-
bel VIII beïnvloed kunnen worden door de part-timers.,Teneinde een indruk te
geven-van de gemiddelden die gevonden zouden zijn-als iedereen full-time zou
werken (bij gelijke tijdsverdeling) zijn alle part-timers opgeteld tot fu.ll-timers.
Het totaal aantal full-time eenheden is dan 206. Vervolgens zijn alle gemiddel-
den in kolom 2 vermenigvuldigd met274/206, waardoor, de gemiddelde tijd per
full-time eenheid wordt verkregen.

Tenslotte zijn in de kolommen 8 en 9 de procentuele verdelingen van de ge-
middelde tijden gegeven. Daarbij is in kolom 8 ziekte en verlof inbegrepen en
in kolom 9 uitgesloten.

2) Kolom 4 geeft tevens de zgn. mediaan, dit is het getal dat de respondenten +n twee groepen ver-
deelt: de ene helft valt er onder, de andere helft er boven.
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Tabel VIII Tijdsbesteding in hoofdcategorieën van de totale steekproef

stan- gemid- kwartielen gemid, procen- procen-
daard- deld aantal tuele tuele

fout aantal uren in verde- verde-
van uren 14 da- ling,. ling

kolom in 14 gen om- geno- gewerk-
2 dagen gere-

kend
teerde

tijd
te tijd

per

fut]-

time

(=,incl.
ziekte

en

(=excl.

ziekte

-en

'14 /2 314 1 eenheid verlof) verlof)

1 2 3 4 5 6 - 7 9

n=274 uren uren uren uren uren' uren uren % ' %

Werkverband 1,57 60,71 40,00 80,00 80,00 80,00

1.83 Totaal genoteerde tijd 2,70 64,86 49,25 76,25 84,75 , 161,00 85,47 100
(123, 75)

81'. waarvan ziekte .1,07 3,67 0 0 1,00 80,00 4,83 5,66

82 waarvan verlof 0,75 2,63 0 0 2,00' 80,00 3,46 4,05

1-80, Totaal gewerkte tijd (genoteerde
83 tijd min ziekte en verlof) 58,56 77,18 90,29 100

1-21 1 Contacten met cliënten 1,19 16,14 5,75 13,75 24,75 84,00 21,27 24,89 27,56
(52,25)

1-4 Op bureau 0,63 6,71 1,75 5,25 8,75 44,00 8,84 10,35 11,46
(34,50)

5-10 Buiten bureau (excl. reistijd) 0,54 5,00 0 ' 3,00 7,25 39,75 6,59 7,71 8,54

11 Reistijd/wachttijd 0,43 3,51 0 1,75 5,50 35,75 4,63 5,41 5,99
(28,25)

12-21 Meegaan met cliënten (cliënt aan-
wezig) .0,18. 0,92 0 , 0 1,00 13,50 1,21 1,42 1,57

22-47 11 Contacten en werkzaamheden t-b.v.
cliënten (zonder aanwezigheid
cliënt zelf) 0,57 6,29 1,00 4,50 9,25 30,25 8,29 9,70 10,74

22-34 Op bureau 0,37- 4,41 0,75 3,50 6,50 18,00 5,81 6,80 7,53

35-47 Buiten bureau 0,31 1,88 0 ' 0 2,25 24,00 2,48 2,90 .3,21

48-54 111 Werkzaamheden voor gezinnen
cliënten/groepen cliënten -0,34 1,85 0 0 2,00 22,25 2,44 2,85 " 3,16

55-61 IV Rapporten en gespreksverslagen 0,57 6,22 0,75 4,75 9,50 33,75 8,20 9,59 10,62

55-59 Externe rapporten 0,43 3,26 0 1,00 4,75 33,75 4,30 5,03 5,57

60, 61 Interne rapporten, gespreksversla-
gen 0,28 2,96 2,00 4,25 15,00 3,90 4,56 5,05

62-68 V Werkbegeleiding, werkbespreking
en andere interne en externe verga-
deringen (incl.
voorbereiden/uitwerken) 1,07' 15,27 7,00 12,75, 20,75 71,00 20,12 23,54 26,08

62 Teambespreking 0,40 4,12 0 3,25 5,75 25,25 5,43 - 6,35 7,04

63-66 Werkbegeleiding, consultatie, werk- -
bespreking, teamtraining, intervisie 0,61 8,00 3,25 7,00 10,25 43,50 10,54 12,33 13,66

67, 68 Externe vergaderingen, besprekin-
gen, bezoeken (incl. reistijd) . 0,49 3,15 0 0,25 4,00 35,00 4,15 4,86 5,38

(27,00)

- vervolg tabel VIII -
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'vervolg tabel VIII

stan- . gemid kwartielen
daard- deld

fout aantal
van uren

kolom , in 14.
2 dagen

gemid: procen- procerl-
aantal tUele tuele

uren in verde- verde-
14 da- ling ling

gen om- geno- Bewerk-
gere- teerde te tijd

_ kend tijd `'
per (= incl. (= excl.
full- ziekte ziekte
time en en

1 eenheid verlof) verlof)3/4

3 4

69-80, .
83 VI Diversen

75-78 Studie en literatuur

69,80 Gesprekken met collega's, koffie
drinken

70-74,
79,83 - Andere werkzaamheden

6 7 ' 8 9

uren uren uren uren uren uren uren

12,79 16,86 19,72 21,84

0,66 4,68 0 1,75 5,75. 41,50 6,17 7,22 7,99

0,31 3,71 ' 0,50' 2,75 ,- 6,00 15,00 ' 4,89 5,72 6,34

0,54 4,40 0 2,25 13,00 40,00 5,80 6,78 7,51

Tabel IX Tijdsbesteding in hoofdcategorieën van de full-time rmw's

stan-
daard-

fout
van

kolom
2

gemid-
deld

aantal
uren
in 14

dagen

. kwartielen procen-
tuele

verde-
ling

geno-
teerde

procen-
tuele

verde-
. ling

gewerk-
te tijd

tijd
(=incl.

i k
(= excl.

k

4 /2 3/4

z e te
en

verlof)

zie te
en

verlof)

1 2 3. 4 5 6 81)

'n = 113 .uren uren uren uren uren uren . %

. 1-83 Totaal genoteerde tijd 1,68 85,82 ' 79,50 - 82,75 89,25 161,00 100
(123 75).

81 'waarvan ziekte 2,02 5,22 - 0 0 - 2,25

,

80,00 6,08

82 waarvan verlof 1,66 _ 4,41 ' 0 0 . 3,50 80,00' 5,14

1-80 ,
83 Totaal gewerkte tijd (genoteerde

tijd min ziekte en verlof) 3,26 . 76,19 68,75 77,50 87,75 161,00 88,78 100.
(123,75)

1-21 1 Contacten met cliënten 1,83 25,04 16,50 24;75 - 29,75 84,00 29,18 32,87
(52,25)

1-4 Op bureau 1,09 8,90 3,75 6,75 . 11,25: 44,00 10,37 11,68
(33,00)

5-10 Buiten bureau (excl. reistijd) 0,95 8,33 4,00 7,00 11,50 39,75 9,71 10,94

11 Reistijd/wachttijd 0,83 ' 6,20 1,50 '5,00 . 8,75 35,75 7,22 8,14
(28,75)

- vervolg tabel IX
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vervolg tabel IX

12-21 Meegaan met cliënten (cliënt aan-
wezig)

22-47 11 Contacten en werkzaamheden t.b.v.

.: cliënten.(zonder aanwezigheid.

cliënt zelf) • . '

22-34 Op bureau

35-47 Buiten bureau

48-54 111 Werkzaamheden voor gezinnen
cliënten/groepen cliënten

55-61 IV 'Rapporten en.gespreksverslagen

55.59 - Externe rapporten

60,61 Interne rapporten,'gespreksversla-
gen

62-68 V Werkbegeldiding, werkbespreking
en andere interne en externe verga-
deringen (incl.
voorbereiden/uitwerken)

62 Teambespreking

63-66 Werkbegeleiding, consultatie, werk,-
bespreking, teamtraining, intervisie

67,68 ' Externe vergaderingen; besprekin-
gen, bezoeken (incl. reistijd)

69-80,
83 VI. Diversen

75-78 'Studie en literatuur -

69,80 Gesprekken met collega's, koffie
drinken

70-74, ' '
79, 83 Andere werkzaamheden

sten- gemid- kwartielen procen- procen-
daard• deld tuele tuele

fout aantal verde- verde-
van uren ling ling

kolom in 14 geno- Bewerk-
2. dagen teerde

tijd
(=incl.

te tijd

(=excl:
ziekte

en
. ziekte

en
'14 . '12 , 3/4. verlof) verlof)

3 4 81)

uren uren uren uren uren uren

0,36 .1,61 6 0,50 2,25 `13,50.. 1,88 2,11

0,93 9,98. 5,00 8,50. 14,25 30,25 11,64 13,10

0,58 6,80 4,00 6,00 9,00 18;00 7,93 . 8,93

0,59 3,18 0 1,25 4,25- 24,00 3,71 .4,17

(16,00)

0,63 2,93 0 0 4;75 19,50 3,41 .'3,85

0,96 9,85 4,50 9,00 13,25 33,75 11,48 12,93

0,79 5,31 1,00' 4,00 7,25; 33,75 6,19 6,97

1,29 14,34 .7;25 -,13,25 . 19,50 46,50 16,71 18,81

0,55 4,27, 0 3,50 . 6,50 '. 16,00 4,98 5,60

0,62 7,25 ' 3,50 6,75 ' 9,50 24,75 8,45 9,51.
(18,75)

0,73 2,82 0 0,75 4;00 35,00 3,28 3,70
(27,00)

14;05. 16,36 - 18,44

1,10 . 4,95 0,75 2,00 5,50 41,50 . 5,77 6,50

' 0,46 4,69 ,2,00 4,00 6,50 14,75 5,45 ' 6,16

0,65 4,41 1,00 3,25 ' 6,25, -. 27,00 5,14 • 5,78

1) De omrekening in, full-time eenheden (kolom 7) vervalt in dit geval..
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Tabel X Tijdsbesteding per activiteit van de full-time rmw's

stap- gemid- kwartielen procen- procen-
daard- deld tuele tuele,

fout aantal verde- eerde-
van uren lieg ling

kolom in 14 geno- gewerk-
2 dagen teerde te'tijd

tijd
(=incl. (=excl.

ziekte ziekte .
en en

'/4 '/2 3/4 f verlof) verlof)

3 4 .5 6 8r) 9

ir=113

Contacten met cliënten

A. Op bureau

1. Ontvangen van cliënten

2. Brieven. schrijven aan cliënten

3. Telefoneren met cliënten

4. Wachttijd op bureau (bv. bij spreek-
uur) ,

uren uren - uren uren uren 'uren °/a %

1,01 6,57 1,75 " 4,50 8,25 .42,00 7,65. 8,62
(28,25)

0,11 0,68 0 0,25 1,00 -4,00 0,79 0,89
{3,00)

0,17 1,37 . • 0;25 1,00 . 2,00 8,00 1,60 1,80
(4,50) .

0,08 - 0,28 0,25 3,00 , 0,33 0,37
(2,25) - '

B. Buiten bureau '

5. Cliënten thuis bezoeken . 0,81 4,84 0,75 ,3,00 - 6,75 37,50- 5,64. 6,35
(29,50)

6. In penitentiaire inrichting 0,38 2,32 . 0 1,00 4,25 11,50 2,71 3,05
(8,75)

7.• In medische inrichting . 0,20 0,41 ' . 0 0 '0 13,00 0,48 0,54
(4,25)

8. Op politiebureaulpaleis van justitie 0,09 0,31 0 0 0,25 2,75 0,36 0,41

9' Posten CAD's/buitenspreekuren .. 0,09 . 0,15 0 0 0 5,25 0,17 • 0,20
(3,50)

10 Bezoek aan cliënten op andere -
plaatsen 0,10 0,30' 0 0

11 Reistijd/wachttijd 0,83' 6,20 1,50 5,00

0 3,75, 0,35 0,39
(3,00) J

8,75 35,75 7,22 . 8,14
(28,25)

C. Meegaan met cliënten (cliënt aanwezig)..

.12. Naar Officier van Justitie, Rechter-
Commissaris, advocaat 0,07 ,. 0,14 0 0 0 4,00 - 0,17 0,18.

(1,75)

13 Rechtszitting 0,10 0,37 0 ' 0 0,25 3,00 ' 0,43 0,49

14 Personen, instellingen t.b.v: ar- '
beidsvoorziening, onderwijs (werk-
gever,.GAB,'school)' 0,05 0,04

15. Personen, instellingen t.b.v. huis-.
vesting (huisbaas, opvangtehuis,'

,'huizen kijken) . 0,05 0,06 0 ' 0

1) De omrekening.in fulltime eenheden (kolom 7) vervalt in dit geval.

3,50 0,05 0,05
(1,50)

3,00 0,07 0,08
(1,00) '

- vervolg tabel X -'
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vervolg tabel X

2 3 4 5 6 8 9

16 Instellingen voor financiële hulpver-

lening (GSD, bank)' 0,06 0,10 0. 0 0 3,00 0,12 0,13

17. Instellingen voor maatschappelijk
welzijn (incl. zusterinstellingen) 0,02 0,01 0 0 0 1,50 0,01 0,01(0)

18. Medische diensten (huisarts, zie-
kenhuis, psychiater, etc.) 0,04 0,06 0 0 0 2,00 0,07 0,08

19.. Penitentiaire inrichtingen 0,02 0,02 . 0 0 0 1,75 0,02 0,03
(0)

20. Meegaan naar andere personen,. in-
stellingen .0,03 0,02 0 0 0 2,00 0,02 ' 0,03

(0)

21. Reistijd/wachttijd - 0,26 0,79 0 0 0,75 13,00 0,92 1,03

11 Contacten en werkzaamheden t.b.v. cliën-
ten (zonder aanwezigheid cliënt zelf)

A. Op bureau

22. Ontvangen van familieleden e.d.
. van cliënten 0,10 0,26 0 0 4,00 0,30 0,34

23. Ontvangen van slachtoffers 0,04 0,04 0 3,00 0,05' 0,05
(0,75)

24. Ontvangen van collega-rmw's 0,17 . 0,33 0 . 0 0 6,75 0,38 0,43

25. Ontvangen van justitiële functiona-
rissen (politie, OvJ, Rechter, advo-
caat) 0,05 0,06 0 0 0 . 2,50 0,07 0,08

(1,50)

26. Ontvangen van personen van finan-
ciële instellingen (GSD, '
belastingen, bank) 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00

27. Ontvangen van externe maatschap-
pelijke werkers (Algemeen maat-
schappelijk werk,
zusterinstellingen, HvBj ,03 ,03 .. 0 0 ,00 ,03 ,04

(1,50)

28. Ontvangen van anderen. 0,02 0,02 0 0 ' 0 1,25 . 0,02 0,03
. (1 00)

29. Brieven schrijven aan justitiële
functionarissen 0,07 0,16 0 0 " 2,75 0,19 0,21

30. Brieven schrijven aan anderen 0,12 0,53 0 0 0,50 3,75 -0,62 0,70
(3,00)

31. Telefoneren met justitiële functio-
narissen 0,12 0,75 .0 0,50 1,00 3,50 0,87 0,98

32. Telefoneren met anderen 0,28. 2,27 0,75 1,75. . 3,00 12,50 2,65 2,99
(8,00)

33. Cliëntstukken bestuderen 0,21 1,29 0 0,75 2,00 10,00 1,50 1,69
(5,50) .

34. Bedenken, plannen en voorbereiden
van werkzaamheden t.b.v. cliënten _ 0,18 1,06, 0 '0,50 1,50 6,00 1,24 1,39

- vervolg tabel X -
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vervolg tabel X

4 • 5 6 8 - 9

B. Buiten bureau

35. Bezoek aan familieleden e.d. van
cliënten 0;19 0,74 0 0 1,00 6,50 0,86 0,97

36., Bezoeken aan slachtoffers, 0,04 0,05 0 0 . .0 2,25 0,06 0,07
(1,25)

37. Bezoeken aan justitiële functiona-
rissen 0,10 , 0,32 0 0 0 4,25 0,37 0,42

(2,50)

38. Bezoeken aan rechtszitting (cliënt
niet aanwezig) 0,02 0,04 0 0 0 1,25 0,06 0,05

(1,00)

39. Bezoeken aan personen, instellin-
gen t.b.v.
arbeidsvoorzieninglonderwijs (werk-'
gever, GAB, school) ,06 ,13 0 0 0 ,25 ,15 ,17

(2,00)

40. Bezoeken aan personen, instellin- -
gen t.b.v. huisvesting (huisbaas; op-
vangtehuis, huizen kijken) 0,07 0,15 0 0 0 3,00 0,17 0,20

(2,25)

41: Bezoeken aan instellingen voor fi-

nanciële hulpverlening (GSD, bank) 0,07 0,13 0. 0 0 2,75 0,15 0,17

42.-Bezoeken aan instellingen voor
maatschappelijk welzijn (incl,
zusterinstellingen) 0,11 0,27 0 0 0 5,75.

'
0,31 0,35

43. Bezoeken aan medische diensten

(3,00)

(huisarts, ziekenhuis, psychiater
etc.) 0,10 0,20 0 0 0 4,75 0,23 0,26

(3,00)

44. Bezoeken aan penitentiaire inrich-
tingen 0,01 0,01 0 0 0 1.100 0,02 0,01

(0,50)

45. Bezoeken aan andere personen, in- . .
stellingen 0,04 0,05 . 0 0 0 2,00 0,06 0,07

46. Praktische zaken regelen, zoals kie-
ding halen, iets in huis doen 0,06 0,10 0 0 0 2,25 0,12 0,13

47. Reistijd/wachttijd 0,27 0,99 0 0 1,00 11,25 1,15 1,30

111 Werkzaamheden voor gezinnen van

.

cliënten/groepen cliënten.

48. Behandelingscontacten met gezinnen
op bureau of elders 0,42 1,70 0 2,50 13,50 1,98 2,23

49. Voorbereiden/plannen/nabespreken e.d. 0,07 0,21 0 0 2,25. 0,24 0,28

50. Behandelingscontacten in groepsver-
band op bureau of-elders 0,22 0,38 . 0 9,25 . 0,44 0,50

51. Voorbereiden/plannen/nabespreken e.d. . 0,10 0,191 0 4,00 0,22 . 0,25

52. Voorlichting aan groepen (potentiële
cliënten, b.v. in penitentiaire inrichtin-
gen) 0,05 0,06 0 3,00 0,07 ' 0,68

(2,00)

53. Voorbereiden/plannen/nabespreken.e.d. 0,05 0,05 •'0 0 3,00 0,06 0,06.

(1,75)

- vervolg tabel X -
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vervolg tabel X

. 4 5 ` 6 8 9

54. Reistijdlwachttijd. 0,12 0,34

IV Rapportage

55. Vroeghulprapporten 0,05 0,09

56. (Aanvullende) voorlichtingsrapporten 0,78 4,84

57. V(- en milieurapporten, proefverlof-
verslagen 0,08. 0,10

58. Andere externe rapporten over, cliënten
t.b.v. justitiële functionarissen Zincl..pe-
nitentiaire inrichting) 0,07 0,15

59. Rapporten over cliënten t.b.v. niet-
justitiële functionarissen (sociale"rap-.
portage) 0,12 0,13

60. Gespreksverslagen, -evaluaties e.d.
voor eigen dossierslregistratiemaken 0,49 4;52

61. Overige interne rapporten, 0,02 0,02.

V Werkbegeleiding, werkbespreking en ande-
re interne en externe vergaderingen (incl.'
voorbereidenluitwerkenj

62. Teambespreking ;55 ,27

63. Werkbegeleiding 0,36 2,48

64. Consultatie 0,30 1,20'

65. Werkbespreking 0,37 2,89

66: Teamtraining, intervisie 0,38, 0,68

67. Externe vergaderingen, besprekingen,
bezoeken ,0,47 1,81

68. Reistijd/wachttijd 0,32 • 1,1011

Vl. Diversen

69. Gesprekken me( collega-rmw's, admi-
nistratie 0,33 2,45

70: Bijhouden cliëntverdelingen,
voortgangs-bewakingsrapportage:e.d. 0,06 0,13

71. Voorlichting geven-(b.v. aan scholen,
public relations, gasten ontvangen) 0,33 0,78.

72. Werkzaamheden t.b.v. personeel (b.v.
sollicitanten ontvangen), 0,13 ' 0,28

73. Huishoudelijke en organisatorische
kwesties behandelen 0,16 0,58

74. Niet genoemde administratieve werk-
zaamheden 0,27 - .1,38

0' 5,75 0,40 0,45
(4,00)

2,50 0,10 , 0,112.

3,50 6,75 33,75 5,64 6,35

4,25 ' 0,12 0,13

,(2,75)'

.0 7 25 150 170, , ,
.

(5,75)

1,50 3,75 6,75 15,00 5,27. 5,93

0 0 0 1,50 0,02 . 0,03
(0,25) '

0 3,50 6,50 16;00 4,98 5,60

0 1,75 3,50 13,00 , 2,89. 3,26

0 0 1,50 9,25 1,40 1,58

.0 -2,50 .4,75 . 12,25 3,37 3,79
(9,50)

0 0 0 24,75. 0,79. 0,89
(8,00)

2,50 22;50 2;11 2,36
.(l8,00)

0 1,00 ' .17,00 1,17 • 1,33
-.(9,25)

0,75 1,75 3,25 10,50 2,85 3,22

0 ' 0 0 ' 2,75 0,15 0,17.

0 - 0' 0 - ' 17,00 0,91 .1,02
(11,00)

.
0 0 0 5,75 0,33 0,37

0. 0 0,75. 7,00 0;68 0,76
(4,00)

0 0,50 2,00 11,00 1,61 1,82
(7,50)

- vervolg tabel X -
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vervolg tabel X

1 3

75. Vakliteratuur bijhouden 0,21 . 1,00.

76. Lezen diverse stukkenloost (maar geen .
cliëntstukken). .0,19 ,. 1,02

77. Deelname incidentele cursussen, con-

gressen e.d. (incl. reistijd) 1,10 2,78 0

78. Studie i.v.m. opleiding 0,12 0,15 0

79. Overige + gecombineerde reistijd 0,17 0,42 .0

80. Koffie, thee e.d. . 0,26 2,24 0,75

81. Ziekte 2,02 5,22 0

82: Verlof - 1,66 4,41 0

83. Overige werkzaamheden 0,33 0,84 0

relevantie

x = gemiddeld
n = aantal respondenten

Tabel Xl Relevantie, satisfactie, mentale belasting

1

Ontvangen van cliënten
op bureau 61,6 25,6 8,9 '2,7 1,2

S
cp

satisfactie

i c
v, h

0 O
h y

9

0,25 1,50 9,00 • 1,17 1,31
(6,50)

0,50 1,50 . 9,25 1,17 1,33
(5,00)

0 40,10 3,24 3,65

0 0 6,00' 0,17 . ' 0,20

0 0• 7,75 0,49 0,55

1,,75 ' - 3,25 8,00- 2,61 ' 2,94

0 2,25 80,00 -6,08

.0 . 3,50 80,00 5,14

.0 1.125 22,50 0,98 1,10

(6,75)

. mentale belasting

ya,
3 c

' O.
C

U'

W

Y y h N

ry 0 0 Q
V1 N

p

C

1 2

16,4 60,0' 22,0 1,2 0,4 3,9' 17,1 57,6..16,3 5,1 %

`x=4,44 n=258

Cliënten thuis bezoeken ' '57,1 26,5 7,3 5,7 3,3

z=3,91 n=250 7=2,98 n=257

20,4 53,8 23,1 1,8 . 0,9 .4,7 17,4 55,1 . 15,3 7,6 %

R=4,29 n=245 ' 7=3,91 n=221 7=2,96 n = 236

Cliënten in penitentiaire
of medische inrichting be-
zoeken ' 50,8. 28,9 12,0 ' 6,2 '2,1 7,5 36,9 45,8 .9,3 0,5 4,8 25,9 44,7 '18,0 6,6 .%

x=4,20 n=242 x=3,42 n-214 7=3,04 n=228

Cliënten op politie-
bureaulpaleis van,justitie
bezoeken 42,5 28,9 16,2 7,5 4,8 7,1 26,5 45,9 19,4 1,0 8,2. 26,1 44,0 13,5 8,2 %

x_.3,97 n=228 . 7=•3,19 n=196. z=3,13- n=207

Meegaan met cliënten
naar instellingen voor ar-
beidsvoorziening, onder-
wijs, huisvesting, finan-
ciële hulpverlening 11,5. 30,6 31,5 20,0 6,4 3,7 30,0 47,4 17,9 .1,1 2,9 15,1 46,8 28,3 6,8 %

z=3,21 n=235 3,17, n=190 7=2,79 n=205

Bezoeken rechtszitting 24,9 35,6 22,3 12,0 5,2 8,0 .'25,0 43,4 19,3 4,2 10,6 20,6 33,9 27,5 7,3 ` %

R=3,63 n=233, 7=3,13'. n=212 7=3,00 n = 218

- vervolg tabel Xl -
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vervolg tabel Xl

relevantie satisfactie

z = gemiddeld
n= aantal respondenten

Bezoeken aan personen
en instellingen voor ar-
beidsvoorziening, onder-
wijs, huisvesting, fin.
hulpverlening t.b.v. cliën-
ten (zonder aanwezigheid
cliënt)

19,9 40,7 23,8 11,3 4,3 3,4 28,4 52,9 14,7 0,5

Y N N NY G .N
.G G G y G ^ ^^ CG 3 C G

a^ E m = m E E a °o á m E E
N

W N C N

.^

.i y N N G N y y N G

5 4 3 2 5 4 2 1 5 4 3. 2 1

14,4 31,0 32,8 17,9 3,9 4,2 18,8 56,8 18,8 1,6 2,4 18,4 38,8 31,1, 9,2 %

7=3,34 n=229 x=3,05 n=192 z=2,74. n,=206

Praktische zaken regelen
voor cliënten, zoals kle-
ding halen, iets doen in
huis etc. 10,0 21,7 32,6 26,1 9,6 4,1 '20,3 43,7 25,9 6,1 2,9 9,7 25,6 43,0 18,8 %

x=2,97 n=230 z=2,90 n=197 .7=2,35 n=207

Bezoeken aan justitiële
functionarissen t.b.v.
cliënten

Behandelingscontacten
met gezinnen of groepen
cliënten

Vroeghulprapporten
schrijven

mentale belasting

7,2 24,9 38,3 23,0 6,7 %

7=3,61 n=231 'x=3,20 n=204 . 7=3,03 n=209

47,2 31,8 13,3 4,7 3,0 22,0 51,7 22,9 2,9 0,5 22,4 34,8 29,0 . 9,5 4,3 %

4,16 n=233 z=3,92 n=205 z=3,61 n=210

23,0 30,0 24,0 13,5 9,5 5,1 17,3 40,4 32,7 4,5 10,5 17,3 37,0. 22;2 13,0 %

z=3,44 . n=200 'x=2,86 n=156 'V=2,90 n=162

Volledige (eventueel aan-
vullende) voorlichtingsrap-
,porten schrijven 33,2 40,9 15,1 6,5 - 4,3 6,6 31,9 44,1 16,9 0,5 18,2 35,5 31,4 10,0 5,0 %

x=3,92 n=232 x=3,27 n=213 x=3,51 n=220

Gespreksverslagen,
-evaluaties e.d. voor eigen
dossiers/registratie ma-
ken 26,8 46,5 18,5 7,1 1,2 5,8 24,3 42,8 23,0 4,1 7,1 18,3 35,7 29,8 9,1 %

7=3,91 n=254 7=3,05• n=243 z=2,85 n=252

Teambespreking (organi-
satorische zaken e.d.)

Werkbespreking (met
team of deel van team)

Werkbegeleiding (door
werkbegeleider)

Consultatie (met deskun-
digen)

30,5 41,8 20,7 6,3. 0,8 5,2 30,8 46,8 16,4 0,8 7,1 29,0 37,6 21,6 4,7 %

x=3,95 n=256 . z=3,23 n=250 z=3,12 n=255

55,8 35,4 7,7 0,8 0,4 13,7 52,0 32,7 1,6 0,0 5,5 27,5 39,2 23,5 4,3 %

R = 4,45 n = 260 X = 3,78 n = 248 7 = 3,07 n=255

50,2 32,9 11,3 0,9 4,8 28,4 45,8 22,4 3,5 0,0 4,3 13,8 41,0 27,6 13,8 %

z=4,23. n=231 z=3,99 n=201 z=2,68 n=•210

35,3 43,7 15,9 4,8 0,4 17,4 46,1 32,2 3,0 , 1,3 2,9 14,1 41,5 33,2 8,3 %

z=4,09 n=252 z=3,75 n=230 z=2,70 n=241

Externe vergaderingen, .
besprekingen, bezoeken 9,3 28,3 44,9 13,8 3,6 .. 3,5 ' 24,8 48,7 19,9 3,1 5,0 28,0 41,8- 21,8 3,3 %

3,26 n=247 z=3,06 n=226 . 7=3,10 n=239

56



Tabel X11 Cliënten van de full-time rmw's naar tijdstip eerste contact, per werksoort rmw's (laatste
.contact minder dan drie maanden geleden)

LdH/ARV- SPW CAD totaal
commune

abs. % abs. % abs. % abs. %

Minder dan twee jaar
geleden 946 68,7 77 - 25,5 678 : 76,2 1701 66,2

Meer dan twee jaar
geleden 431 31,3 225 74,5 212 23,8 868 33,8

Totaal 1377 100 302. 100 890, 100 2569 100

Tabel XIII Justitiële cliënten naar fase van het hulpverleningsproces, per werksoort rmw's (laatste
. contact minder dan drie maanden geleden).

LdH/ARV-
commune

SPW CAD totaal

abs. abs. % abs. % abs.

Vroeghulp

Voorlichting preventief

27 2,2 1 0,4 11 2,8 39 2,1

gedetineerden

Voorlichting niet prev.

62 5,1 13 5,2 22 5,7 97 5,3

gedetineerden.

Fase rond de rechts-

229 18,9 14 5,7 79 20,5 322 17,4

zitting

Detentie ná veroorde-

. 63 5,2 4 1,6 30 7,8 97 5,3

ling (incl. TBR)

Voortgezette begelei-

100 8,3 21 8.4 10 2,6 121 6,6

ding

Voortgezette
begeleiding/vroeghulp,
voorlichting, rechtszit-

649 53,7 181 73,0 159 41,2 999 '54,1

ting 80 .6,6 14 5,7 75' 19,4 169 • 9,2

Totaal 1210 100 248 100 386 100 1844 100
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Tabel XIV Cliënten van de,full-time rmw's naar aantal contacten in agendaweken, per werksoort
rmw's (laatste contact minder dan drie 'naandén geleden)

LdH/ARV- SPW CAD totaal
commune

abs. % abs. % abs. % abs. %

0 630 45,6 131 43,4 401, 44,3 1162 44,9

1 408 -29,5 85 28,1 258 28,5 751 29,0

2 215 15,6 51 16,9 151 16,7 417 16,1

3-5 106 7,7 31 10;3 86 9,5 223 8,6

6-18 22 1,6 4 1,3 9 1,0 35 1,4.

Totaal 1381 100 302 100 905 100 2588 100

0,993 1,076 z=1,0131 1,010

Tabel XV Justitiële cliënten van de LdH/ARV-commune full-time rmw's naar aantal contacten in
agendaweken, per fase van het hulpverleningsproces (laatste contact minder dan drie
maanden geleden)

vroeghulp voorlichting voorlichting fase rond de detentie ná voortgezette voortg.beg./ totaal
preventief niet preven- . rechtszit veroordeling begeleiding vroeghulp,

gedetineerden tief gedeti- ting (incl. TBR) voorlichting,
neerden - - rechtszitting

abs. % abs. % abs. :% abs. % abs. % abs. % abs. .% abs. %

0 • 6 22,2 10 16,2 90 . 39,3 20 .31,7 36 36,0 332 51,2 33 41,2 527 43,6

1 9 33,4 20 32,2 ' 70 30,6 23 36,6 38 38,0 172,- 26,5 30 37,5 362 29,9

2 6 22,2 - 16 25,8 41 17,9 , 14 22,2- .15 •15,0 95 14,6 13 16,3 200 16,5

3-5 rt6 22,2 15 24,2 -21 9,2 5 7,9 10 10,0 41 6,3 4 5,0 102 8,4

.6-18 0 0,0 1 1,6. 7 - 3,0 1 1,6 1 .1,0 9, 1,4 0 0,0 19 1,6

Totaal 27 100 62 100 229 100 63 100 100 100 649 100 . 80 100• • 1210 100

Tabel XVI Justitiële cliënten van de SPW Pull-time •rmw's naar aantal contacten in agendaweken,
per fase van het hulpverleningsproces (laatste contact minder dan drie maanden
geleden)

vroeghulp ' voorlichting
preventief.

voorlichting
niet preven-

fase rond de
• rechtszit-

detentie ná
veroordeling

voortgezette
begeleiding

voortg.bég./
vroeghulp,

totaal

gedetineerden tief gedeti- ting (incl. TBR) voorlichting,
'neerden - rechtszitting

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % . abs. % abs. % abs. %

0 100,0 2 15,4 . 5 35,7 1 25,0 10 47,6 83 45,9 0, 0,0 102 41,1

1 0 0,0 4 30,8 6 42,9 0 0,0 7 33,3 49 27,1 6 42,9 72 29,0
2 0,0 - 3 23,0 2. 14,3 2 50,0 • 3 14,3 29 16,0. 5 35,7 44 17,8

3-5 0,0 4 30,8 1 7,1 1 25,0 1 4,8 19 10,5 2 14,3 28. 11,3
6-18 0,0 0 0,0 0 0,0 - ` 0 0,0 0 0,0, 1 0,5 1 7,1 . 2 0,8

Totaal 1 100 13 100 14 100 4 100 21 100 181 100 14 .100 248 100
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Tabel XVII Justitiële cliënten van de CAD's full-time rmw's naar aantal contacten in agendawekén,
per fase van het hulpverleningsproces (laatste contact minder dan drie maanden
geleden) .

0
1
2
3-5
6-18

Totaal

vroeghulp voorlichting voorlichting fase rond de- detentie n8 voortgezette voortg.beg./ totaal
preventief niet preven- rechtszit- veroordeling begeleiding vroeghulp,

gedetineerden tiefgedeti-ting (incl. TBR) voorlichting,
neerden rechtszitting

abs. % abs. % abs. abs. % abs. % abs. °/u abs., abs. %

0 0,0 5 22,7 44 55,7 21 70,0 3 .30,0 103 64,8 43 57,3 219 •56,7
8 72,7 5 22,7 21 26,6 , 5 16,7 • 6 '60,0 40 25,2 19 25,3 104 26,9
2 18,2 9 40,9 9 11,4 3. 10,0 1 10,0 8 5,0 10 13,4 42 10,9
1 9,1 3 13,7 5 6,3 1 . 3,3 0 0,0 5 3,1 3 . 4,0 18 4,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 . 1,9 0 0,0 3 0,8

11 100 22 100 79 100 30 100 10 100 159 100 75 100 ' 386 100

Tabel XVIII `Ideale' tijdsbesteding vergeleken met de werkelijke tijdsbesteding van de full-time
rmw's

'ideale' tijdsbesteding (exclusief reistijd en wachttijd) 'ideale' werkelijke

tijdsbest. tijdsbest.

(incl. de (incl. reis-

werkelijke en wacht-

reis- en tijd)

wachttijd) -

LdH/ARV-
commune

SPW CAD totaal. totaal totaal

Contacten met
cliënten/groepen cliënten 43,4 45,2 45,8 44,3 48,5 35,7

Contacten en werkzaamheden
t.b.v. cliënten/groepen cliën-
ten .14,8 16,7 11,7 14,2 13,6 14,2

Rapporten en gesp,reksversla-
gen 12,0 11,4 10,6 11,6, 10,1 12,9

Teambesprekingen 7;0 6,4 9,2. 7,6 6,6 5,6

Werkbegeleiding, werkbespre-
king, teamtraining etc. 8,3 7,6 8,8 8,3 7,2 9,5

Externe vergaderingen,
besprekingen etc. 4,3 3,9 4,0 4,1 4,9 3,7

Werkzaamheden specifiek
lteamcoordinator 0,7 0,7 1,0 0,8

Studie en literatuur - 6,0 5,2 • 5,4 5,7 9,1 18,4

Diversen 3,5 2,9 3,5 . 3,4

Totaal 100% 100% 100% • 100% , 100% 100%
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