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1 Het onderzoek



1 . Inleiding

1.1 Opdracht en afspraken
In november 1975 bereikte de Minister van Justitie een tweetal brieven van de
Vereniging van Reclasseringsinstellingen (VvRI) waarin om sociaal-
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de reclassering werd ge-
vraagd. Het eerste verzoek betrof een onderzoek naar het tijds-
bestedingspatroon 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 inhoudelijke aspecten van de hulpverlening en de
steunpunten daarin en was met name voorbereid door de sectie Werkontwik-
keling en Onderzoek (WO&O) van de ARV. Deze verzoeken van de VvRI kwa-
men voort.uit een gevoel van onbehagen over het feit dat de verdeling van
werkers nog steeds steunt op de gegevens uit het inmiddels 10 jaar oude zgn.
OOR-rapport').

Op 20 april 1976 antwoordde de Minister dat hij bereid was het WODC met
deze onderzoeken te belasten, op voorwaarde dat beide onderzoeken geïn-
tegreerd 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 uitgevoerd zou moeten worden.

De opdracht werd tenslotte als volgt geformuleerd: nagaan hoe de reclas-
seringsmedewerkers 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
optimalisering 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 TBR/R in de com-
missie vertegenwoordigd.

1) Organisatie-onderzoek Reclassering. Verslag van een onderzoek naar de tijdsbesteding van
reclasseringsambtenaren, Nationaal Bureau voor Reclassering, 's Gravenhage, 1968.
2) Zie voor de leden van deze commissie: bijlage 1.
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Vervolgens benoemde de begeleidingscommissie uit haar midden een klei-
ner aantal personen die tesamen met de onderzoekers de werkgroep vormen.
De werkgroep heeft tot taak het onderzoek voor te bereiden, uit te voeren, de
rapportage te bespreken en regelmatig verslag uit te brengen aan de begelei-
dingscommissie. Aan de werkzaamheden van de werkgroep hebben, naast de
onderzoekers, gedurende langere of kortere tijd deelgenomen: drs. J. W.
Beljaars (ARV), drs. P. F. van Rens (ARV), A. J. van de Loo (ARV), L. A. Os-
seweyer (ARV), drs. A. J. Maris (LdH), drs. J. Liefhebber (FZA), mw. drs. P. A.
M. Eijkelhof-van der Lans (Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de
Directie TBR/R) en P. J. Linckens (WODC).

In onderling overleg werd besloten dat - gezien de. complexiteit van het 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 aanvullen.

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 hoofdonderzoek. Voorts werden afspraken gemaakt
over het bewaren en vernietigen van het materiaal.

1.2 De verschillende fasen van het onderzoek
Zoals boven. vermeld, werd, voorafgaand aan het hoofdonderzoek een voor-
onderzoek verricht. Dit vooronderzoek vond plaats in 7 teams en betrof zowel
het testen van de instrumenten voor het nagaan van de tijdsbesteding als ook
observaties en gesprekken met reclasseringsmedewerkers over de inhoud
van het werk. Het vooronderzoek vond plaats in 1976 - 1977 en daarover
werd - conform de afspraken - niet apart gerapporteerd.

De eerste fase van het hoofdonderzoek betrof vooral de tijdsbesteding. Dit
deel van het onderzoek werd uitgevoerd in 1977 - 1978 en eind 1978 gerap-
porteerd.3)

De tweede fase van het hoofdonderzoek - waarvan het rapport thans voor
u ligt - werd uitgevoerd in 1978. Aan de opzet van dit deelonderzoek werd
een grote bijdrage geleverd door drs. L. C. M. Tigges.

3) Brand-Kooien, dr. M. J. M., dr. A. Coster, drs. L. C. M. Tigges, drs. J. L. P. Spickenheuer, Het
Reclasseringswerk: De Tijdsbesteding, W.O.D.C.-reeks 'Onderzoek en beleid' no. 9, 1978. Een uit-
gebreidere versie verscheen in de WODC-reeks no. 25, 's-Gravenhage.
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2 Het onderzoek naar de houdingen
en meningen van de
reclasseringsmedewerkers

2.1 De centrale thema's
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op drie centrale thema's.
1. Uitgaande van de gedachte dat de hulpverlening aan de cliënten centraal

in het reclasseringswerk staat, werd de aandacht allereerst gecon-
centreerd op de doeleinden en de werkhoudingen van hulpverlening. Waar
richt de hulpverlening zich op, op welke wijze probeert men te werken en
wat zijn de normen en de verwachtingen die van belang zijn in de relatie
tussen de maatschappelijk werker en de cliënt?

2. De hulpverlening van de reclassering speelt zich grotendeels af binnen een
justitieel kader. Het lag dan ook voor de hand meer specifiek een aantal
vragen te stellen over de diverse justitiële fasen. Dit zijn: de vroeghulp, de
voorlichtingsrapportage, de periode rond de rechtzitting en de detentie.
Met betrekking tot het onderzoek rond de vroeghulp deed zich een bijzon-
dere coïncidentie voor. Tegelijk met dit onderzoek wordt nl. door het
WODC tevens een onderzoek naar de vroeghulp verricht. De tweede fase
van dat onderzoek, waarin eveneens de houdingen en meningen van de
reclasseringsmedewerkers werden nagegaan, werd in dezelfde periode
als het onderhavige onderzoek verricht. Het lag daarom voor de hand de
materiaalverzameling van beide onderzoeken te integreren. Daarom werd
aan de vroeghulp onevenredig grote aandacht gegeven.
In dit rapport zullen wij ons beperken tot enkele punten. Het overgrote deel
van de resultaten van de vragen over de vroeghulp zal afzonderlijk gerap-
porteerd worden.')

3. Het derde thema -waarop het onderzoek gericht werd betreft de steun-
punten in het werk. Het gaat hier met name om de diverse vormen van
begeleiding in het werk.
Dit thema was van meet af aan in de opdracht besloten (zie hoofdstuk 1).
Mede gezien de vrij aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan de werk-
begeleiding (zie het eerste deelrapport) en de variatie in de verschillende
vormen van begeleiding, leek het zeker van belang hier uitgebreid op in te
gaan.

Naast deze drie centrale thema's werden nog enige andere onderwerpen
kort in de studie betrokken. Dit zijn verwijzing van cliënten, werkverdeling
binnen de teams, (aanvullende) scholing en ideale tijdsbesteding.
Tenslotte nog een enkel woord over een belangrijk onderwerp dat niet
werd onderzocht. Wij doelen hier op de vraag naar de plaatsbepaling van
de reclassering t.o.v. justitie. Over dit onderwerp heeft recentelijk een zeer
uitvoerige discussie plaatsgevonden, waaruit een doelstellingbepaling re-
sulteerde. Het leek daarom niet zinvol dit onderwerp nu weer opnieuw in
de studie te betrekken.

1) Drs. L. C. M. Tigges: Opvattingen over de reclasseringsvroeghulp, binnenkort te publiceren.
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2.2 Methodologische aspecten
Met betrekking tot onderzoek naar meningen, houdingen, doelstellingen e.d.
kunnen een aantal niveaus onderscheiden worden. In de eerste plaats is daar
het 'wens- of streefniveau': wat denkt, wil, vindt men? Wat ziet men als be-
langrijk en waarom? In de tweede plaats is er het niveau van het 'doen', het
handelen in de dagelijkse praktijk. Tussen wens- of streefniveau en het prak-
tisch handelen kunnen allerlei belemmeringen optreden, redenen waarom men
niet kan doen wat men eigenlijk zou willen.

In dit onderzoek is geprobeerd de houdingen van de reclasse-
ringsmedewerkers op beide niveaus te benaderen. Enerzijds zijn over de
verschillende thema's 'wens'-vragen gesteld: wat vindt men juist, wat vindt
men belangrijk waarom wel, waarom niet? Anderzijds is gevraagd naar dat-
gene wat men in de praktijk doet en welke belemmeringen men bij het werk
ondervindt. Het niveau van het'doen' is dus benaderd via het'zeggen dat men
het doet'.

Verder kon in deze deelstudie niet worden gegaan. Ter vergelijking zijn
evenwel ook de gegevens uit het eerste deelonderzoek - de tijdsbesteding,
het echte doen - beschikbaar.

Een tweede belangrijk aspect betreft de operationalisering van de verschil-
lende thema's, d.w.z. het 'vertalen' van de algemeen gestelde onderwerpen in
vragen in de vragenlijst. Als voorbeeld kan de vraag naar de doelstellingen en
werkhoudingen genoemd worden. Welke doelstellingen en houdingen moeten
in de vragenlijst betrokken worden? Teneinde dit te kunnen vaststellen werd
gebruik gemaakt van de gegevens van het vooronderzoek, in het bijzonder
van de interviews van de onderzoekers met de reclasseringsmedewerkers en
de observaties en ervaringen van deze onderzoekers. Daarnaast leverde de
werkgroep, waarin medewerkers uit verschillende geledingen van de reclas-
sering zitting hadden, een aanzienlijke bijdrage bij het aangeven en om-
schrijven van de verschillende concrete formuleringen.

Teneinde tegemoet te komen aan eventuele lacunes die ook bij deze uit-
gebreide verkenning vooraf nog eventueel konden optreden, werd in de vra-
genlijst aan het einde van elk onderwerp nog een extra vraag opgenomen,
waarbij aangegeven kon worden welke aspecten naar de mening van de
respondent nog niet aan de orde waren geweest.

2.3 Methode van onderzoek .
Als methode van onderzoek werd de half-gestructureerde vragenlijst geko-
zen. Gestructureerde vragen werden gebruikt voor een aantal algemene vra-
gen en een groot aantal concrete werkactiviteiten van de reclassering. Open
vragen werden vooral gebruikt indien om een toelichting werd gevraagd en
om ruimte te geven voor opmerkingen over onderwerpen die in de beantwoor-
ding van de lijst naar de mening van de respondenten wellicht onvoldoende
tot uitdrukking kwamen. De definitieve vragenlijst werd vastgesteld nadat in
twee teams, die niet in de steekproef vielen, de vraagstelling was getest.

De vragenlijsten werden individueel ingevuld tijdens bijeenkomsten van de
teams in aanwezigheid van één van de leden van de werkgroep, die in voor-
komende gevallen verduidelijking kon geven.

De definitieve vragenlijst werd in het algemeen door de reclasserings mede-
werkers als adequaat ervaren; men vond dat de vragen het werk goed bena-
derden. Wel had men soms moeite met het kiezen tussen de verschillende
antwoordmogelijkheden, vooral omdat men vond dat de situatie van cliënt tot
cliënt zo verschillend kon zijn. Uit het feit dat verschillende vragenseries ge-
lijke resultaten opleverden, blijkt evenwel dat de reclasseringsmedewerkers
meer consistent in hun denken en handelen zijn dan zij zelf vermoeden.

2.4 Steekproef en response
Voor dit deel van het onderzoek werd wederom een beroep gedaan op de
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teams die ook in het tijdsbestedingsonderzoek waren betrokken. Dit waren 28
teams die zo waren getrokken, dat zoveel mogelijk alle verschillende
werksoorten en variaties die binnen de V.v.R.l. bekend zijn, weerspiegeld wor-
den.2) Hoewel dus dezelfde teams in het tweede deelonderzoek betrokken
werden, geldt dit niet noodzakelijkerwijs voor alle individuele respondenten.
Door wisselingen in het personeelsbestand traden n.l. enige verschuivingen
op. Het totaal aantal medewerkers dat gedurende het tweede deelonderzoek
werkzaam was binnen de 28 teams bedroeg 273. Daarvan hebben 18 mede-
werkers - soms vanwege langdurige ziekte of verlof - de lijsten niet ingevuld.
Hieronder zijn 13 specialisten; deze medewerkers waren nogal eens van me-
ning dat de vragen onvoldoende van toepassing waren op hun werk. Sommige
van hen hebben de vragenlijsten wel ingevuld, maar uitsluitend 'niet van toe-
passing' vermeld. Deze zijn ook als 'non-response' geteld.

Het uiteindelijke aantal medewerkers dat aan het tweede deelonderzoek
deelnam bedraagt 255, t.w. 164 maatschappelijk werkers, 24 stagiaires, 35
leidinggevenden en 32 specialisten. Met uitzondering van de specialisten wij-
ken deze aantallen nauwelijks af van het aantal medewerkers dat aan het
eerste deelonderzoek deelnam.

2.5 Bewerking en presentatie
Anders 'dan bij het eerste deelonderzoek is in dit deel van de studie geen
gedetailleerd onderscheid gemaakt tussen de totale steekproef enerzijds en
diverse deelgroepen anderzijds. De reden hiervoor is dat in het algemeen in
de houdingen en meningen zeer duidelijke hoofdlijnen te ontdekken zijn, die
door praktisch iedereen gedeeld worden. Bij een dergelijke betrekkelijk grote
unanimiteit lijkt het zinvoller deze houdingen en meningen zo goed mogelijk
te analyseren dan na te gaan welke (kleine) groepen wellicht nog enigszins
afwijken van het algemene beeld. Niettemin zijn, gedeeltelijk ter controle, met
betrekking tot enkele onderwerpen wel een aantal nadere onderscheidingen
gemaakt. Dit betreft met name de doelstellingen en werkhoudingen (zie Besluit
deel II) en de begeleiding in het werk (zie deel IV).

De presentatie van de resultaten geschiedt volgens de drie centrale thema's
die in paragraaf 2.1 vermeld werden. Eerst zal worden ingegaan op de hulp-
verlening, in het bijzonder de doeleinden van de hulpverlening en de waar-
dering van de verschillende werkhoudingen (hoofdstuk 3, 4 en 5) Vervolgens
komen de verschillende justitiële fasen ter sprake (hoofdstuk 6) en daarna de
ondersteuning in het werk (hoofdstuk 7 en 8). Afgesloten wordt met een eva-
luatie m.b.t. de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

De resultaten zullen vooral in algemene termen beschreven worden, waarbij
met name wordt ingegaan op de verbanden tussen de antwoorden op de
diverse vragen. Uitgebreider cijfermateriaal, waaronder de volledige be-
antwoording van de vragenlijst, alsmede een aantal gegevens van meer tech-
nische aard vindt men in de bijlagen. Voorts vindt men in de kantlijn van de
tekst regelmatig één of meer sterretjes. Onderaan dezelfde pagina treft men
bij het corresponderende aantal sterretjes de nummers van de vragen aan,
waarop de tekst is gebaseerd. De vragen - en de beantwoording daarvan -
treft men aan in bijlage II.

2) zie voor een uitvoeriger beschrijving van de populatie en de steekproef de paragrafen 1.3.2 en
1.3.3 van het eerste deelrapport, uitgebreide versie.
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1 Doeleinden en werkhoudingen

Het eerste thema van dit onderzoek is de hulpverlening aan cliënten. In het
kader van dit onderzoek, waarbij nagegaan wordt hoe deze hulpverlening er
inhoudelijk vanuit het gezichtspunt van de reclassering uitziet, is het van be-
lang de vraag te stellen welke doeleinden men binnen deze hulpverlening
nastreeft. Daarnaast richt de aandacht zich op de wijze waarop men deze
doeleinden tracht te realiseren, d.w.z. op de werkhoudingen en de methoden.

Strikt genomen zijn doeleinden, methoden en houdingen in het hulpver-
leningsproces niet absoluut van elkaar te scheiden. Zo kan een activiteit
enerzijds als doel op zichzelf gesteld worden, anderzijds kan het ook als
middel voor een ander (hoger) doel fungeren. Voor de analyse is het evenwel
duidelijker een en ander te scheiden; op onderlinge verbanden wordt later
nog teruggekomen.
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3 Doeleinden

Bij het opstellen van de vragenlijst werd getracht de verschillende mogelijke
doelstellingen binnen de hulpverlening zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
Dit leidde tot de volgende zes doelstellingen:
- werken aan de oplossing van praktische problemen
- werken aan de problematiek van de cliënt zelf
- werken aan het cliëntsysteem (cliënt met primaire relaties)
- werken aan de beïnvloeding van de verdere sociale omgeving
- cliënten leren zichzelf te redden in contacten met instellingen en andere

sociale situaties
- cliënten bewust maken van hun maatschappelijke positie

Deze doelstellingen zijn in twee vormen in de vragenlijst voorgelegd.
Enerzijds werden ze vertaald in een aantal (24) concrete hulpverleningsac-
tiviteiten. Deze activiteiten dienden ter operationalisering van de abstract ge-
formuleerde doeleinden.

Van elk van de zes doelstellingen werden vier hulpverleningsactiviteiten
voorgelegd. De vraag die gesteld werd, was hoe vaak het (in voorkomende
gevallen) voorkomt dat aan die specifieke activiteiten met de cliënt gewerkt
wordt. Dit kon worden aangegeven op een vijfpuntsschaal die als volgt loopt:
altijd/erg vaak (1), vaak (2), regelmatig (3), soms (4), zelden/nooit (5).

** Anderzijds werd van eik van de zes doelstellingen in zijn algemeenheid ge-
vraagd naar: het belang dat er aan toegekend wordt, de reden waarom men
het belangrijk dan wel onbelangrijk vindt, voorts of men aan deze zaken in de
praktijk voldoende toekomt en zo niet wat daarvan de reden is.

Zoals reeds vermeld, is het tweede centrale thema van dit onderzoek de
begeleiding door het justitiële systeem. Over. de begeleiding door de diverse
justitiële fasen zijn aparte vragenseries opgenomen. Dit zal behandeld wor-
den in hoofdstuk 6. Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de plaats die de
begeleiding door het justitiële systeem in de hulpverlening inneemt, is dit
thema bij de algemene vragen, zoals boven aangegeven, als zevende doel
opgenomen.

3.1 De concrete activiteiten
De veronderstelling was dat in dè voorgelegde concrete activiteiten een
patroon te herkennen zou zijn dat parallel zou lopen met de voorgelegde zes
doeleinden. Teneinde deze veronderstelling te toetsen werd factoranalyse
toegepast op de 24 hulpverleningsitems. De waarde van een factoranalyse ligt
voornamelijk in het feit dat de mogelijkheid geboden wordt een groot aantal
indicatoren met een specifieke inhoud - hier de hulpverleningsactiviteiten - te
vervangen door een kleiner aantal concepten van meer algemene strekking -
hier de doeleinden -.') De verwachting was dat met behulp van de fac-
toranalyse zes factoren getrokken zouden worden die men dusdanig zou

1 a t/m x
"2t/m36
1) Voor een uitgebreidere uiteenzetting zie bijlage IV.
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kunnen interpreteren dat zij de zes geformuleerde doeleinden zo goed moge-
lijk inhoudelijk zouden benaderen.

Dit bleek echter bij nadere beschouwing niet het geval te zijn. Uit de 24
items konden slechts drie duidelijk te identificeren en te interpreteren factoren
getrokken worden2).

Tabel la. Gemiddelde scores items 'Hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren'.

- proberen het zelfinzicht van de cliënt te bevorderen 1,92
- de cliënt leren zijn praktische problemen zelf te regelen 2,07
- de cliënt stimuleren op te komen voor zijn eigen belangen 2,23
- de cliënt leren met anderen om te gaan 2,28
- de cliënt helpen in zijn relatie met zijn levenspartner 2,44
- de cliënt duidelijk maken dat hij zichzelf moet veranderen 2,45
- de cliënt helpen beter in zijn gezin te functioneren 2,66
- de cliënt helpen meer vertrouwen in anderen te krijgen 2,80
- de cliënt voorhouden dat hij zichzelf moet aanvaarden zoals hij is 3,35
- de cliënt stimuleren meer te doen aan sport, ontspanning e.d. 3,43
- het gezin begrip vragen voor het gedrag van de cliënt 3,44
- de cliënt zeggen dat hij de problemen vooral bij zichzelf moet zoeken 3,45

Totaal gemiddelde score 2,71

Tabel ib. Gemiddelde scores items 'Hulpverlening gericht op materiële zaken'.

de cliënt leren om te gaan met zijn inkomsten en uitgaven 3,55
huisvesting zoeken voor de cliënt 3,72
proberen werk te zoeken voor de cliënt 3,81
de schulden van de cliënt regelen 3,89
naar de sociale dienst gaan om een uitkering te regelen 3,94

- met de werkgever praten om begrip voor de cliënt te kweken 4,22
- een goed kostgezin voor de cliënt zoeken 4,23

Totaal gemiddelde score 3,91

Tabel 1c. Gemiddelde scores items 'Hulpverlening gericht op de maatschappelijke be-
wustwording'.

- de cliënt bewust maken van zijn maatschappelijke positie 3,33
- de cliënt politiek bewust maken 4,28
- de cliënt activeren mee te doen aan sociale acties 4,36

Totaal gemiddelde score 3,99

De interpretatie van een factor geschiedt vooral door na te gaan welk al-
gemeen concept (hier doelstelling) de factor vertegenwoordigt. Daartoe beziet
men alle activiteiten die op de factor een hoge lading hebben en probeert men
na te gaan welk het gemeenschappelijk element van die activiteiten is. In
Tabel 1 is aangegeven welke activiteiten op de drie afzonderlijke factoren een
hoge lading hebben. (N.B. de daar vermelde scores hebben een andere bete-
kenis waar dadelijk nog op teruggekomen wordt).

Beziet men de variabelen in Tabel la, dan blijkt dat de eerste factor vooral
bepaald wordt door activiteiten die gericht zijn op de problematiek van de
cliënt zelf en zijn manier van omgaan met zijn directe omgeving. Het zijn
activiteiten. die zich typisch in de gesprekssfeer afspelen en waarbij de
maatschappelijk werker de cliënt probeert. te helpen in zijn persoonlijk func-

2) Zie bijlage V.
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tioneren. Deze factor noemen we daarom de hulpverlening gericht op het
persoonlijk - functioneren. De tweede factor (activiteiten in Tabel 1 b) wordt
voornamelijk bepaald door activiteiten waarbij de maatschappelijk werker aan
de slag gaat om (met de cliënt) praktische en materiële zaken te regelen. We
noemen deze factor daarom de hulpverlening gericht op materiële zaken.

Tenslotte wordt de derde factor (activiteiten in Tabel 1 c) vooral bepaald
door activiteiten die erop gericht zijn de cliënt maatschappelijk bewust te
maken en te activeren. We noemen deze factor daarom de hulpverlening
gericht op de maatschappelijke bewustwording
Kortheidshalve zullen we deze factoren aanduiden als:
1 persoonlijk functioneren
2 materiële zaken
3 maatschappelijke bewustwording.
Uit dit alles blijkt dat de reclasseringsmedewerkers in feite drie dimensies in
de doeleinden van de hulpverlening (afgezien van de justitiële begeleiding)
onderscheiden en dat de onderzoekers een té grote detaillering voor ogen
stond.

Zowel op inhoudelijke gronden als op basis van de factoranalyse kunnen
in de drie door de medewerkers genoemde doeleinden, de zes door de on-
derzoekers veronderstelde doeleinden aldus ondergebracht worden:

Factor I. persoonlijk functioneren loopt grotendeels samen met de volgende
doeleinden:
- werken aan de problematiek van de cliënt zelf
- werken aan het cliëntsysteem
- de cliënt leren zichzelf te redden in contacten met instellingen en in andere

sociale situaties.
Factor II. materiële zaken met:

- werken aan de oplossing van praktische problemen
- werken aan de beïnvloeding van de verdere sociale omgeving.

Factor III. maatschappelijke bewustwording met:
cliënten bewust maken van hun maatschappelijke positie.

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de in-
houdelijke betekenis van deze hulpverleningsdimensies.

Het relatieve belang van de verschillende doeleinden
Het belang dat aan de onderscheiden doeleinden wordt toegekend laat zich
eveneens op twee manieren beschrijven. Allereerst bezien wij daartoe de
zojuist beschreven factoren. Van elke concrete hulpverleningsactiviteit is na-
gegaan bij welke factor hij het duidelijkst thuishoort.3) Daarna is voor iedere
activiteit de gemiddelde score van de antwoorden berekend. Deze scores
kunnen variëren van 1 tot 5, waarbij 1 betekent altijd/erg vaak en 5 zel-
den/nooit. Alle activiteiten zijn vervolgens per factor geordend in volgorde van
de gemiddelde antwoordscore (eveneens van 1 tot 5). Deze gegevens vindt
men in de tabellen la t/m ic. Op de onderste regel van iedere tabel staat de
totaal gemiddelde score voor de activiteiten van de desbetreffende factor. Het
blijkt dat in de praktijk de hulpverlening gericht op het persoonlijk func-
tioneren voorop staat en dat de materiële hulpverlening en de maatschap-
pelijke bewustwording een minder zwaar accent krijgen.

3.2 De algemene vragen
Tevens was aan de reclasseringsmedewerkers de vraag voorgelegd de
oorspronkelijk geformuleerde zeven doelstellingen te ordenen in volgorde van

' 37
3) Twee hulpverleningsactiviteiten werden hierbij buiten beschouwing gelaten t.w.:

proberen de vriendenkring van de cliënt te wijzigen
de cliënt leren hoe te handelen in contacten met GAB's, huisvesting, sociale dienst etc.

Dit gebeurde op grond van het feit dat zij een niet voldoende hoge lading hadden op één enkele
factor, maar zich over meerdere factoren verdeelden.
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belangrijkheid. Deze ordening (hoe lager het cijfer hoe hoger de prioriteit) ziet
er dan als volgt uit:

Tabel 2. Gemiddelde score doelstellingen, in volgorde van belangrijkheid

1. werken aan de problematiek van de cliënt zelf
2. cliënten leren zichzelf te redden in sociale situaties
3. werken aan het cliëntsysteem
4. oplossen van praktische problemen
5. cliënten begeleiden door het justitiële systeem
6. beïnvloeding van de verdere sociale omgeving van de cliënt
7. cliënten maatschappelijk bewust maken

x

1.89
3.29
3.51
3.76
4.45
5.22
5.87

Het is duidelijk dat ook hier dezelfde ordening terugkeert als die welke wij
zagen bij de ordening van de drie factoren. Wanneer men namelijk doelstel-
ling 5, die ook niet in de factoranalyse werd gebruikt, buiten beschouwing laat,
dan blijken doelstellingen 1, 2 en 3 overeen te komen met factor 1: persoonlijk
functioneren; doelstellingen 4 en 6 met factor 2: materiële zaken en tenslotte
doelstelling 7 met factor 3: maatschappelijke bewustwording.

3.3 De drie hulpverleningsdimensies nader bezien

Hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren
Zoals reeds vermeld kunnen de volgende drie door de onderzoekers gefor-
muleerde doelstellingen in de algemene factor persoonlijk functioneren on-
dergebracht worden:
- werken aan de problematiek van de cliënt zelf
- werken aan het cliëntsysteem
- de cliënt leren zichzelf te redden in contacten met instellingen en in andere

sociale situaties.
Over het algemeen wordt de hulpverlening gericht op het persoonlijk func-

tioneren zeer belangrijk gevonden.
Tussen de oorspronkelijke doelstellingen zijn nog wel enige kleine accent-

verschillen te constateren. Het grootste belang wordt namelijk toegekend aan
het werken aan de problematiek van de cliënt zelf. De voornaamste reden
hiervoor is dat het als voorwaarde dient voor een beter functioneren van de
cliënt: het geeft hem zelfvertrouwen en een grotere zelfstandigheid. Een an-
dere, eveneens belangrijke reden die genoemd werd,is dat de problematiek
de aanleiding voor het contact was. Voorts werd ook als reden genoemd dat
het werken aan deze problematiek het (hoofd)doel van het werk is. Een en-
keling noemde nog dat er een preventieve werking van uitgaat. Gevraagd naar
de praktische verwezenlijking van deze doelstelling blijkt dat het merendeel
van de respondenten vindt dat zij er voldoende in de praktijk aan toekomen.
Ongeveer een derde van hen vindt evenwel dat er nog een aantal belem-
meringen in de praktijk zijn. De belangrijkste belemmering vormt een gebrek
aan tijd. Verder wordt ook nog relatief vaak genoemd het feit dat de cliënt niet
voldoende meewerkt. Een enkele keer zoekt men de reden bij zichzelf, het
gaat dan om methodische problemen of gebrek aan eigen deskundigheid.

Eveneens van groot belang is cliënten leren zichzelf te redden in contacten
met instellingen en in andere sociale situaties. Ook hier wordt het aspect van
de zelfstandigheid van de cliënt weer benadrukt: het bevordert diens zelfstan-
digheid en mondigheid, hij wordt minder afhankelijk en functioneert beter.
Ongeveer driekwart van de respondenten vindt dat zij aan dit aspect in de
praktijk voldoende kunnen werken. De overigen, die deze mening niet zijn toe-

7 t/m 11
22t/m26
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gedaan, leggen enerzijds de belemmerende factoren bij de cliënt: er is te
weinig basis aanwezig, de cliënt heeft te weinig mogelijkheden en zijn sociale
vaardigheden zijn gering. Anderzijds zoekt men ook de belemmeringen bij
zichzelf: men heeft tijdgebrek of methodische problemen.

' De laatste in de rij van doelstellingen die gerangschikt. kan worden ondér
de hulpverlening gericht of het persoonlijk functioneren is het werken aan het
cliëntsysteem.

Onder het cliëntsysteem verstaan wij de cliënt en zijn primaire relaties,
waaronder gezin, verloofde, enz. Ook deze doelstelling wordt als zeer be-
langrijk gezien, hoewel de mate van het belang dat er aan toegekend wordt
iets minder groot is dan bij de voorgaande twee doelstellingen. De reden
waarom men het van belang acht te werken aan het cliëntsysteem is in de
eerste plaats dat de cliënt niet los te zien is van dat systeem: hij maakt er deel
van uit. Ook wordt wel gezegd dat het cliëntsysteem een negatieve invloed
heeft op de cliënt: daar ligt de oorzaak van zijn problematiek. Anderen menen
dat het cliëntsysteem te beïnvloeden is, zodanig dat de cliënt daardoor gehol-
pen wordt. Op de vraag of men vindt dat er in de praktijk voldoende gewerkt
kan worden aan het cliëntsysteem antwoordt iets meer dan de helft van de
respondenten positief. Dit is aanzienlijk minder dan geconstateerd werd bij de
twee eerder genoemde doelstellingen. Wat zijn nu redenen waarom men er
niet voldoende aan toekomt? In de eerste plaats wordt als reden gegeven een
gebrek aan tijd en de praktische problemen die zich bij deze werkzaamheden
voordoen. Vervolgens noemt men de afhankelijkheid van het cliëntsysteem:
het werkt niet mee, is ongemotiveerd of onbereikbaar. Voorts blijken er ook
methodische belemmeringen te zijn.

Hulpverlening gericht op materiële zaken
Bij de algemene factor materiële zaken kunnen de volgende twee doelstel-
lingen op inhoudelijke gronden ondergebracht worden:
- werken aan de oplossing van praktische problemen
- werken aan de beïnvloeding van de verdere sociale omgeving.

Wanneer het bij de hulpverlening gaat om het oplossen van praktische
problemen, dan wordt het over het algemeen (tamelijk) belangrijk gevonden
om hieraan te werken. Men vindt voornamelijk dat het oplossen van prak-
tische problemen een voorwaarde is voor het beter functioneren van de cliënt.
Men dient eerst te voldoen aan de basisbehoeften alvorens te gaan werken
aan andere problemen.

Hoewel men vindt dat het oplossen van praktische problemen van belang
is, geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat zij er in de praktijk
niet voldoende aan toekomen en wel om de volgende redenen. In de eerste
plaats onderkent men extrinsieke problemen, zoals daar zijn lage uitkeringen,
woningnood, een krappe arbeidsmarkt, enz. Daarnaast geeft men ook nogal
eens als reden dat de afhankelijkheid van andere instanties belemmerend
werkt: zij werken op een burocratische wijze en zijn soms moeilijk bereik-
baar.

Strekt de praktische hulpverlening zich meer uit naar de directe verdere
sociale omgeving van de cliënt, waarbij men kan denken aan het praten met
de werkgever om begrip voor de cliënt te krijgen, of het zoeken naar een
goed kostgezin, dan wordt het wat minder belangrijk gevonden aan deze
taken te werken. Ongeveer een kwart van de respondenten vindt het zelfs een
onbelangrijke taak.

Degenen die dit wél van belang achten wijzen onder meer op het feit dat
de cliënt en zijn verdere sociale omgeving een geheel vormen en daarnaast
is men de mening toegedaan dat de sociale omgeving van de cliënt wel dege-
lijk te beïnvloeden is.

" 12 t/m 16
2 t/m 6
17 t/m 21
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Komt men dan ook wel voldoende in de praktijk toe aan deze zaken te
werken? Tweederde van de respondenten vindt van niet en wel vooral van-
wege gebrek aan tijd of omdat zich praktische problemen voordoen. Voorts
vindt men dat de sociale omgeving niet erg bereid is haar medewerking te
verlenen; zij is bovendien moeilijk bereikbaar.

Wanneer men het werken aan de verdere sociale ongeving van de cliënt als
een onbelangrijk aspect van het werk ervaart, komt dat omdat men vindt dat
de cliënt hieraan zelf dient te werken. Verder wordt ook aangegeven dat het
probleem van de cliënt zich niet op dit niveau afspeelt, maar eerder op in-
dividueel niveau of in zijn naaste omgeving.

Maatschappelijke bewustwording
Iets minder dan driekwart van de respondenten vindt het werken aan de
maatschappelijke bewustwording van de cliënten een (tamelijk) belangrijke
zaak. Als belangrijkste reden hiervoor wordt gegeven dat de cliënten op deze
wijze zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ongeveer de helft van deze medewerkers vindt dat zij voldoende aan deze
maatschappelijke bewustwording kunnen doen. De overigen die in de praktijk
belemmeringen ondervinden schrijven deze vooral toe aan tijdgebrek en het
feit dat zich praktische problemen voordoen. Overigens is dit niet de enige
reden die genoemd wordt. Volgens een aantal medewerkers gebeurt het na-
melijk ook dat de cliënt er geen behoefte aan heeft, niet mee wil werken of
niet voldoende gemotiveerd is.

Wanneer medewerkers stellen dat zij het onbelangrijk vinden aan de
maatschappelijke bewustwording van cliënten te werken dan geven zij hier-
voor als reden in de eerste plaats dat de cliënt zich al bewust is van zijn
maatschappelijke positie. Anderen stellen dat het de cliënt geen goed zal
doen omdat zijn frustraties daardoor enkel maar vergroot zullen worden.
Tenslotte worden ook als redenen aangevoerd dat het werken aan de
maatschappelijke bewustwording van cliënten niet de taak is van de reclas-
sering dan wel dat deze taak niet de hoogste prioriteit verdient.

De doelstelling: cliënten begeleiden door het justitiële systeem werd bij
de factoranalyse buiten beschouwing gelaten; hierop zal namelijk later
(hoofdstuk 6), bij de beschrijving van de verschillende justitiële fasen
nader teruggekomen worden. In dit stadium wordt evenwel toch een
beschrijving gegeven van het belang dat aan deze doelstelling wordt
toegekend.

De overgrote meerderheid van de respondenten vindt deze begeleiding
van de cliënt (erg) belangrijk en wel vooral omdat de cliënt daarbij steun
en bijstand gegeven kan worden. Bovendien kan men de cliënt duidelijk
maken wat hem in de verschillende justitiële fasen te wachten staat,
mede omdat het systeem ingewikkeld en ondoorzichtig is. Voorts wordt
het ook als (hoofd)doel van het werk gezien. Van de medewerkers vindt
het merendeel ook dat zij in de praktijk voldoende aan deze taak kun-
nen werken. De overigen die deze mening niet zijn toegedaan schrijven
dit toe aan tijdgebrek of praktische problemen ofwel zij ondervinden
belemmeringen in de toegankelijkheid van het justitiële systeem.

3.4 Overige doeleinden
Ter afsluiting van de paragraaf over de doeleinden die gesteld worden in het
reclasseringswerk is aan de medewerkers de vraag gesteld of zij, buiten de
doeleinden die al eerder genoemd werden nog andere doeleinden belangrijk

'27t/m31
32t/m36

...w
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vinden. 65 medewerkers beantwoorden deze vraag bevestigend. Een aantal
van de hier genoemde doeleinden kunnen evenwel ondergebracht worden bij
eerder genoemde; zij dienen. eigenlijk slechts ter onderstreping van wat al
eerder werd vermeld. Daarnaast is er toch een aantal doeleinden genoemd
die nieuwe aspecten naar voren brengen.

Het is niet de bedoeling deze uitputtend op te sommen, maar enkele zijn
interessant genoeg om hier speciaal vermeld te worden. Als doeleinden in het
reclasseringswerk worden meer dan eens genoemd (waarbij de absolute
aantallen tussen haakjes zijn vermeld):
- het geven van voorlichting b.v. over alcohol en drugverslaving (4)
- verslavingsprobleem oplossen door o.m. zorg te dragen voor verbetering

van de lichamelijke toestand van de cliënt b.v. door het regelen van op-
name (m.n. genoemd door C.A.D.-medewerkers) (8)

- beïnvloeding van het justitiële apparaat (2)
- justitiële beslissing beïnvloeden met behulp van de voorlichtingsrapportage

(3)
- beïnvloeding van politieke organisaties en (aanzet tot) politieke actie (4)
- het bevorderen van het zelfinzicht van de cliënt (5)
- het zelfstandig maken van de cliënt (5)
- het fungeren als praatpaal voor de cliënt (4)
- het samenwerken met/doorverwijzen naar andere instanties of personen

(4)
- het scheppen van een vertrouwensrelatie (4)
- groepswerk, groepstherapie (3).
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4 Werkhoudingen

Zoals vermeld, werden naast de doeleinden ook de werkhoudingen en
methoden in de studie betrokken. Gewezen werd reeds op het feit dat
doeleinden, houdingen en methoden niet altijd scherp te scheiden zijn. Na
bestudering van de resultaten moet gezegd worden dat ook de methoden en
werkhoudingen door elkaar lopen. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd naar de
mening over het 'outreaching' werken. Velen zullen dit als een methode be-
schouwen. Moeilijker evenwel is de begripsaanduiding wanneer het gaat over
'partij kiezen voor de cliënt'. Men kan dit een methode noemen, doch ook een
wijze van opstellen tegenover de cliënt. Deze aantekeningen in gedachte hou-
dend zullen wij, om de tekst niet nodeloos gecompliceerd te maken, in het
vervolg voor al deze begrippen spreken van 'werkhoudingen'.

De werkhoudingen zijn eveneens op twee wijzen nagegaan. Enerzijds wer-
den 23 activiteiten voorgelegd die alle handelen over het omgaan met cliënten.
Anderzijds werden een aantal algemene vragen voorgelegd. In het volgende
zullen wij eerst ingaan op de analyse van de concrete activiteiten, vervolgens
op de beantwoording van de algemene vragen en daarna op het verband
tussen deze beide vragenseries. Tot slot volgen dan nog de beschrijvingen
van enige kleinere vragenseries.

4.1 De concrete activiteiten
Aan de reclasseringsmedewerkers werden in totaal 23 items voorgelegd die
een indruk moesten geven van de wijze waarop zij staan tegenover een aantal
werkhoudingen. Voor ieder item konden zij op een vijfpunts schaal aangeven
of zij deze houding meer of minder juist vinden. De vijfpunts schaal loopt als
volgt: helemaal juist (1), tamelijk juist (2), niet juist/niet onjuist (3), tamelijk on-
juist (4), helemaal onjuist (5).

Met behulp van factoranalyse is nagegaan of het mogelijk is de 23 items te
reduceren tot een kleiner aantal nieuwe concepten of variabelen die deze
afzonderlijke items zo goed mogelijk beschrijven.')

Uit deze factoranalyse komen vijf factoren naar voren:
f - de cliënt activeren tot zelfstandigheid/eigen verantwoordelijkheid
II - partij kiezen voor de cliënt/solidariteit
III - de cliënt vrij laten/openheid
IV - doen wat goed is voor de bestwil van de cliënt
V - de cliënt moet zelf initiatief tonen.

Om de vraag te beantwoorden welke van deze houdingen men. meer of
minder juist vindt, is eenzelfde procedure gevolgd als beschreven werd bij de
doeleinden. Ook hier is nagegaan door welke items de factoren bepaald
worden. Daarna zijn eveneens de gemiddelde scores per item en per factor
berekend. Het resultaat vindt men in de tabellen 3a t/m 3e.2)

'41at/mw
1) Zie hiervoor bijlagen IV en VI.
2) Drie methode-items werden hierbij buiten beschouwing gelaten, t.w.:
- de cliënt uitleggen hoe hij zelf een uitkering kan bemachtigen
- aan de cliënt overlaten hoe vaak en wanneer hij contact wil
- als de cliënt niet meer komt opdagen hem thuis bezoeken
Dit gebeurde op grond van het feit dat zij een onvoldoende hoge lading hadden op één enkele
factor, en zich over meerdere factoren verdeelden.
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Tabel 3a. Gemiddelde scores items 'Cliënt activeren tot zelfstandigheid/eigen verantwoor-
delijkheid'

- de cliënt activeren zelf zijn problemen op te lossen 1,28
- de cliënt die zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, daarop wijzen 1,36
- de cliënt inzicht geven in zijn situatie 1,36
- als de cliënt hem allerlei klusjes wil laten opknappen hem duidelijk maken dat

hij zijn loopjongen niet is 1,62
- de cliënt stimuleren tijdens de zitting zelf zijn positie zo goed mogelijk uiteen

te zetten 1,73
- een ongemotiveerde cliënt duidelijk proberen te maken dat hulp echt nodig

voor hem is 2,25

Totaal gemiddelde score 1,60

Tabel 3b. Gemiddelde scores items 'Partij kiezen voor de cliënt/solidariteit'

- in conflictsituaties met justitie kiezen voor de cliënt 2,55
- tegenover justitie volledig achter de cliënt gaan staan 2,93
- tegen de cliënt zeggen dat hij volledig solidair met hem is 3,63

Totaal gemiddelde score 3,04

Tabel 3c. Gemiddelde scores items 'Cliënt vrijlaten/openheid'

- de cliënt duidelijk maken dat hij vrij is zijn hulp al dan niet te accepteren 1,49
- alles volledig met de cliënt bespreken 1,78
- wachten tot de cliënt zich zelf tot hem wendt 2,86

Totaal gemiddelde score 2,04

Tabel 3d. Gemiddelde scores Items 'Doen wat goed Is voor de bestwil van de cliënt'

- als de cliënt onhebbelijk is, dit accepteren om de relatie met hem niet in
gevaar te brengen 3,64

- doen wat de cliënt vraagt om een goede relatie op te bouwen 3,92
- in bepaalde gevallen, buiten medeweten van de cliënt, stappen ondernemen

om zijn problemen op te lossen 3,97
- indien de cliënt de situatie onvoldoende kan overzien, zonder zijn

toestemming een voorlichtingsrapport uitbrengen 4,21

Totaal gemiddelde score 3,94

Tabel 3e. Gemiddelde scores Items 'Cliënt moet zelf Initiatief tonen'

tegen de cliënt zeggen dat hij niet meegaat naar het huisvestigingsbureau,
omdat hij moet leren dit zelf te doen 2,63
een contact beëindigen als hij merkt dat de cliënt alleen komt omdat hij zich
daartoe verplicht voelt 2,72
het contact beëindigen als hij vindt dat er onvoldoende vooruitgang is 2,92

- als de cliënt zelf geen initiatief meer toont, het contact beëindigen 3,06

Totaal gemiddelde score 2,83

Indien aldus de gemiddelde scores per factor berekend zijn, dan kan daarna
een ordening worden aangebracht in de vijf factoren. Deze ordening vindt
men in tabel 4.
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Tabel 4. Ordening van de factoren naar gemiddelde scores

1 - de cliënt activeren tot eigen verantwoordelijkheid
III - cliënt vrijlaten/openheid
V - de cliënt moet zelf initiatief tonen
II - partij kiezen voor de cliënt/solidariteit
IV - doen wat goed is voor de bestwil van de cliënt

z

1.60
2.04
2.83
3.04
3.94

Op de vijfpunts schaal geeft een score van 3 dus een neutrale opstelling aan
t.a.v. een bepaalde werkhouding: zij wordt over het algemeen noch als juist,
noch als onjuist beschouwd. Een totaal gemiddelde score kleiner dan 3 geeft
aan dat een dergelijke houding als (tamelijk of helemaal) juist wordt gezien
terwijl een score hoger dan 3 aangeeft dat genoemde werkhouding als (tame-
lijk of helemaal) onjuist ervaren wordt.

4.2 De algemene vragen
Naast de voornaamste 5 factoren is nog een aantal algemene vragen op-
genomen over de wijze waarop de reclasseringsmedewerker zich kan opstel-
len tegenover zijn cliënten. Bij deze vragen werd de respondenten de moge-
lijkheid geboden hun voorkeur uit te spreken over de volgende 4 werk-
houdingen.
- een afwachtende versus een 'outreaching' opstelling
- een opstelling als deskundige vs. opstelling als persoon
- een vertrouwelijke opstelling vs. een gedistantieerde opstelling
- een toegevende vs. een niet toegevende houding terwille van een goede

relatie.

Ten aanzien van een toegevende vs. een niet toegevende houding hebben de
medewerkers de meest uitgesproken mening. De meesten (92%) staan (zeer)
afwijzend tegenover een werkhouding waarbij men een cliënt toegevend be-
handelt terwille van een goede relatie, wanneer de cliënt misbruik van de
reclasseringsmedewerker tracht te maken.

Vervolgens valt een voorkeur te constateren voor een 'outreaching' opstel-
ling tegenover de cliënten. 60% spreekt een voorkeur voor deze opstelling uit,
terwijl een minderheid (17%) een afwachtende houding prefereert. De overige
medewerkers tonen noch voor de ene, noch voor de andere houding een
voorkeur. Voorts kan men constateren dat over het algemeen een ver-
trouwelijke houding de voorkeur verdient boven een houding met wat meer
distantie. Ongeveer de helft van de respondenten spreekt zich uit voor de
vertrouwelijkheid in het contact, een kwart van hen is meer geporteerd voor
distantie in het contact en de overigen spreken geen voorkeur uit.

Wat betreft enerzijds het belang van deskundigheid in de relatie met de
cliënt, anderzijds het belang van een persoonlijke opstelling daarbij is een
meerderheid (65%) de mening toegedaan dat beide houdingen even be-
langrijk zijn. Daarnaast is een kleine 30% van mening dat de opstelling als
persoon nogal of zelfs erg belangrijk is. De overigen zien meer in een speci-
fiek deskundige houding tegenover de cliënt.

4.3 De vijf factoren nader bezien
Bij een nadere beschouwing van de 5 in paragraaf 4.1 genoemde factoren zal
aandacht besteed worden aan de relatie van die factoren met de voorkeuren

42 t/m 45
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die t.a.v. de 4 in paragraaf 4.2 besproken werkopstellingen zijn uitgesproken.
Hiertoe zijn correlaties berekend die aangeven of er een samenhang is, hoe
sterk deze is en in welke richting de samenhang gezocht moet worden (posi-
tief of negatief)3). Hoewel de verbanden die hierna beschreven worden niet
sterk zijn, geven zij toch inzicht in de vraag of en op welke wijze de verschil-
lende werkhoudingen met elkaar samenhangen. Tevens zullen in dit kader
aanvullende vragen, die direct verband houden met bepaalde werkhoudingen,
besproken worden.

De meest uitgesproken mening hebben de medewerkers over de houding 'het
activeren van de cliënt tot eigen verantwoordelijkheid : De afzonderlijke items
die tot deze factor bijdragen geven *eveneens een zeer uitgesproken beeld.
Men vindt over het algemeen deze activering van de cliënt een juiste werk-
houding. Een positieve instelling tegenover het activeren van cliënten blijkt in
de eerste plaats samen te gaan met een meer 'outreaching' opstelling van de
medewerkers. Bovendien gaat dit activeren samen met een niet-toegevende
houding (ter wille van een goede relatie) tegenover de cliënt.

Het wordt eveneens juist gevonden 'een cliënt vrij te laten en openheid te
betrachten': de cliënt wordt vrijheid geboden in zijn relatie met de reclas-
seringsmedewerker en geen dwang. Uit tabel 3 kan afgelezen worden dat ook
twee van de afzonderlijke items zeer duidelijk in deze richting wijzen, terwijl
één item naar een wat neutralere houding tendeert.

De belangrijkste samenhang van deze factor met de overige werk-
houdingen is voorkeur voor een vertrouwelijke benadering van de cliënt. Bo-
vendien geldt in zekere mate ook dat wanneer men de cliënt vrijlaat men
tevens de neiging heeft een wat meer afwachtende houding aan te nemen,
niet te veel toe te geven ter wille van de relatie en tenslotte niet zo zeer de
deskundigheid tegenover de cliënt te benadrukken, maar wel de opstelling als
persoon.

Illustratief voor deze houding zijn de meningen die gegeven worden bij
een aantal aanvullende vragen over vrijheid en dwang van cliënten. Al-
hoewel de reclasseringsmedewerkers tamelijk verdeeld zijn over de
vraag of cliënten onder alle omstandigheden volledig vrijgelaten moeten
worden de geboden hulp al of niet te accepteren, heeft. men de neiging
toch meer te kiezen voor die volledige vrijheid van de cliënt. Wel moet
hierbij onmiddellijk aangetekend worden dat de medewerkers er zich
over het algemeen wel degelijk van bewust zijn dat er altijd een zekere
dwang in de contacten besloten ligt. Bovendien is een meerderheid van
hen de mening toegedaan dat sommige cliënten tegen zichzelf be-
schermd dienen te worden.
Ondanks de vrijheid van de cliënt die over het algemeen door de mede-
werkers onderstreept wordt vindt men wél dat een reclas-
seringsmedewerker toch zou moeten trachten cliënten te overreden om
noodzakelijk geachte hulp te accepteren.

In aansluiting op het bovenstaande is het dan ook niet zo verwonderlijk dat
men een bevoogdende werkmethode: 'doen wat goed is voor de cliënt zijn
bestwil' als onjuist beschouwt. _Ook de afzonderlijke items tonen aan dat men
deze houding in het algemeen afwijst.

Vrij sterk is de samenhang van deze factor met een toegevende behan-
deling van de cliënt terwille van een goede relatie. Voorts blijkt er ook een
neiging te bestaan meer nadruk te leggen op de specifieke deskundigheid
dan op de persoonlijke opstelling tegenover de cliënt. Tenslotte is er nog een
licht verband te constateren met een wat meer gedistantieerde houding bij de
benadering van cliënten.

48 f, g, h, i.
3) Zie hiervoor bijlage VII
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Bevoogding van cliënten en het controleren van hun gedragingen zijn
zaken die wellicht nauw met elkaar verweven zijn. In de vragenlijst zijn
t.a.v. deze controlefunctie nog een aantal supplementaire vragen op-
genomen die in dit verband nog wat meer inzicht kunnen verschaffen.
Over het algemeen vindt men een controlefunctie van de reclassering
(tamelijk) onjuist. Toch is er in de houdingen van de reclasse-
rings-medewerkers t.a.v. deze controle wel wat variatie te bespeuren,
afhankelijk van de soort controle en het doel waartoe deze dient. Het
meest negatief staat men ten opzichte van controle van alcoholgebruik
van de cliënt en het controleren van hem tijdens weekendverlof. Ook
staat men, zij het wat minder, negatief tegenover een oogje in het zeil
houden tijdens strafonderbreking en het in de gaten houden van een
gevaarlijke cliënt. De meest uiteenlopende houding bij de medewerkers
valt te constateren daar waar het gaat om een toezegging aan de O.v.J.
van actieve begeleiding 'in ruil voor' preventieve hechtenis. Bij dit laatste
.moeten we ons echter de vraag stellen of deze actieve begeleiding in
de vorm van controle moet plaatsvinden.

Zoals we al zagen lagen de meningen t.a.v. de drie eerder genoemde werk-
houdingen of factoren vrij duidelijk. Minder duidelijk is de houding van de
reclasseringsmedewerkers bij de laatste twee werkhoudingen: 'partij kiezen
voor de cliënt/solidariteit' en 'de cliënt moet zelf initiatief tonen'. Men be-
schouwt deze werkhoudingen over het algemeen noch als juist, noch als
onjuist. Deze gemiddelde score kan enerzijds betekenen dat de gemiddelde
houding zich daadwerkelijk rond deze neutrale houding concentreert, ander-
zijds kan het gemiddelde even goed opgebouwd zijn uit een grote spreiding
in houdingen of zelfs zeer extreme houdingen.

Wanneer voor de afzonderlijke items die bijdragen tot de factoren ge-
constateerd zou worden dat er een grote spreiding in de antwoorden gegeven
is, dan zou als verklaring voor deze 'neutrale' houding een verschil in houding
onder de medewerkers gegeven kunnen worden. Dit is evenwel niet het geval
en een verklaring dient dan ook in een andere richting gezocht te worden.
Mogelijk hebben de medewerkers moeite gehad deze vragen in hun al-
gemeenheid te beantwoorden omdat het voor henzelf (nog) niet duidelijk is
hoe zij zich t.o.v. deze werkhoudingen zouden moeten opstellen.

Voor de afzonderlijke items die de factor `partij kiezen voor de cliënt/solidari-
teit' bepalen geldt dat ook daar geen duidelijke keuze tussen juist of onjuist
gemaakt wordt. Een persoonlijke opstelling en een wat, meer afwachtende
houding van de medewerkers hangen samen met . deze., solidariteitsfactor. Bo-
vendien is er een neiging tot een meer toegevende benadering van de cliënt
te constateren.

Voor de factor `de cliënt moet zelf initiatief tonen' geldt dat alle vier de items
rond het gemiddelde (noch juist/noch onjuist) scoren.

Vindt men deze aanzet tot het eigen initiatief van de cliënt een juiste aanpak
van het werk, dan gaat dit samen met een afwachtende houding, een
persoonlijke en een niet toegevende opstelling van de reclasserings-
medewerker.

'46at/me
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5 Enkele andere aspecten van de
hulpverlening

5.1 Vertrouwensrelatie
Zoals in paragraaf 3.4 reeds werd aangegeven gaven enkele medewerkers
aan dat het scheppen van een vertrouwensrelatie tussen henzelf en de cliënt
doel van het werk is. Vervolgens bleek ook in paragraaf 4.2 dat men over het
algemeen een vertrouwelijke opstelling tegenover de cliënt als werkhouding
prefereert boven een meer gedistantieerde opstelling.

* Men wil daarbij echter niet zo ver gaan dat reclasseringsmedewerker en
cliënt als vrienden met elkaar omgaan. Eerder vindt men dat de cliënt op zijn
rmw moet kunnen rekenen, dan wel dat er een duidelijke vertrouwensrelatie
moet zijn.

** Rest nog de vraag waarom men een vertrouwensrelatie van belang acht. Een
vertrouwensrelatie met de cliënt dient vooral als werkinstrument voor de re-
classeringsmedewerker en zij vormt tevens de basis voor het hulpver-
leningsproces. 'Bovendien wordt opgemerkt dat een vertrouwensrelatie een
opening biedt naar de cliënt.

Afsluiten van contacten
Hoe worden de contacten afgesloten? De meest toegepaste methode is dat
contacten tussen medewerkers en cliënten in gezamenlijk overleg afgesloten
worden. Het komt ook regelmatig voor dat de reclasseringsmedewerker de
cliënt langzaamaan loslaat. Minder vaak eindigen contacten doordat de cliënt
verdere hulp afwijst, niets van zich laat horen of door de reclas-
seringsmedewerker wordt doorverwezen naar andere instellingen.

Hulpverleningsplan en gespreksverslagen
Een hulpverleningsplan en gespreksverslagen worden door vrijwel alle reclas-
seringsmedewerkers gemaakt. In tegenstelling tot de geluiden die binnen de
reclassering wel eens worden vernomen, blijkt zelfs dat meer dan 60% van
de medewerkers erg vaak tot altijd gespreksverslagen maakt. Ook een hulp-
verleningsplan, hoewel niet altijd vastgelegd, wordt in het algemeen regelmatig
tot vaak gemaakt. Het opstellen ervan hoeft volgens de meesten niet verstar-
rend te werken.

Vrij consistent zijn de medewerkers bij de beantwoording van de vragen
over de functie van gespreksverslagen en evaluaties. In de eerste plaats
dienen gespreksverslagen en evaluaties voor een beter inzicht in het eigen
werk. Gespreksverslagen worden daarbij gezien als een belangrijk hulpmid-
del om het proces met de cliënt te kunnen overzien; men heeft dus niet de
pretentie een overzicht van dit proces uit het hoofd te kennen.

• 47
39, 40
73at/me
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In de tweede plaats dienen gespreksverslagen en evaluaties ter beoor-
deling door of overdracht aan anderen. Zo worden deze verslagen be-
schouwd als een belangrijk hulpmiddel voor zowel praktijk- en/of werk-
begeleider om de werkzaamheden van de rmw te kunnen overzien als ook
voor anderen, die zich eventueel met de zaak zullen bezighouden om inzicht
in de voortgang van het proces met de cliënt te verkrijgen.

5.4 Speciale hulpverlening aan verslaafden
Voor wat meer inzicht in de doeleinden en. methoden die nagestreefd worden
bij de behandeling van alcohol- en drugverslaafden is m.b.t. deze speciale
behandeling een aantal vragen opgenomen. Globaal beschouwd is de variatie
bij de beantwoording van de meeste vragen niet erg groot en wijzen de
meningen van de medewerkers in één en dezelfde richting.

* Zo is bijna 90% van de respondenten van mening dat de CAD's zich niet
uitsluitend moeten wijden aan de ontwenning, maar dat zij zich ook bezig
moeten houden met andere problemen van de cliënt, zoals het zoeken naar
oplossingen voor de persoonlijke problematiek. Slechts een enkeling is deze
mening niet toegedaan. Voorts beschouwt men over het algemeen het ont-
giften van verslaafden niet als hoofddoel van een behandeling met In ver-
gelijking met de voorgaande vraag over de taak van de CAD's zijn de menin-
gen over de ontgifting echter wel wat meer gedifferentieerd. Over de vraag
naar de noodzaak van medicijnen bij de ontwenning van verslaafden zijn de
meningen van de medewerkers sterk verdeeld: 42% is van mening dat het
toedienen van medicijnen slechts in een enkel geval noodzakelijk is.

* * Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de medewerkers vindt dat
het regelmatig of zelfs (erg) vaak noodzakelijk is met behulp van medicijnen
het ontwenningsproces te bevorderen.

Eveneens meer dan de helft van de reclasseringsmedewerkers denkt dat
het zelden of nooit mogelijk is hulpverlening aan zware drugverslaafden am-
bulant te laten geschieden en iets meer dan een derde van hen meent dat
deze ambulante behandeling slechts in een enkel geval mogelijk is. Ruim 10%
daarentegen is van mening dat een ambulante behandeling van zware drug-
verslaafden wel degelijk mogelijk is.

Tot slot werd in het kader van de speciale hulpverlening aan de CAD mede-
werkers de vraag voorgelegd naar de hulpverlening in RIAGG-verband in de
toekomst. De meesten van hen konden niet aangegeven of zij vinden dat de
hulpverlening in dit nieuwe verband efficiënter zal gaan verlopen. Meer dan
een kwart van de CAD medewerkers denkt dat de hulpverlening op deze wijze
veel efficiënter zal zijn terwijl de overigen niet meer efficiëncy van het RI-
AGG-verband verwachten.

'49c,d,e
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Besluit

Doeleinden en werkhoudingen

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de reclasserings-
medewerkers drie doeleinden in de hulpverlening onderscheiden t.w.: hulp-
verlening gericht op het persoonlijk functioneren van de cliënt, hulpverlening
gericht op materiële zaken en tenslotte de maatschappelijke bewustwording
van cliënten.

Hoewel de reclasseringsmedewerkers over het algemeen deze doeleinden
alle drie belangrijk vinden, blijkt dat aan de hulpverlening gericht op het
persoonlijk functioneren van de cliënt toch het meeste belang wordt gehecht.
Tevens blijkt dat aan deze hulpverlening in de praktijk ook de meeste aan-
dacht wordt besteed. Binnen deze hulpverlening staat het werken aan de
problematiek van de cliënt zelf voorop en zij is daarbij vooral gericht op het
zelfstandig maken van de cliënt: men probeert hem inzicht te geven in zijn
eigen functioneren en in de mogelijkheden dit te verbeteren. Daarbij is het
eveneens van belang de cliënt te activeren om eigen verantwoordelijkheid te
dragen en hem te leren zich te redden in sociale situaties.

Dit alles vindt voor het overgrote gedeelte plaats in de gesprekssfeer. Aan-
wijzingen in dezelfde richting werden ook reeds gevonden in het eerste
deelonderzoek naar de tijdsbesteding van de reclassering. Daaruit bleek na-
melijk dat contacten met cliënten zich vooral op het bureau- in de gespreks-
sfeer- afspelen. Belemmeringen die men bij deze activiteiten ondervindt zijn
niet alleen gebrek aan tijd maar ook en waarschijnlijk vooral onvoldoende
gemotiveerdheid bij de cliënt, ook wel genoemd onvoldoende mogelijkheden
van de cliënt.

In dit verband moet gewezen worden op een aantal vragen die aan de
medewekers met betrekking tot hun cliënten gesteld zijn. Uit de be-
antwoording van deze vragen blijkt dat men de cliënten nogal eens als
ongemotiveerd ervaart. Dit neemt niet weg dat men het toch vaak zinvol
vindt om met ongemotiveerde cliënten verder te gaan. Voorts blijkt dat
men het gevoel heeft dat de cliënten vooral geïnteresseerd zijn in prak-
tische hulpverlening en/of in voorlichtingsrapporten.

Desondanks wordt door de-reclassering veel tijd besteed aan de gesprek-
ken met cliënten. Niet alleen beschouwt men deze hulpverlening - in ver-
gelijking met andere werkzaamheden - als meer relevant, maar ook, ondanks
alle belemmeringen, als nogal vaak voldoening gevend en minder vaak men-
taal belastend.

Bij deze hulpverlening gaat men ervan uit dat de cliënt vrij moet zijn de hulp
al dan niet te accepteren. Over het algemeen worden controlerende taken
afgewezen. Wel oordeelt men positief over 'outreaching' werken en vindt men
dat het juist is een ongemotiveerde cliënt duidelijk te maken dat hulp echt
nodig is. Wel beïnvloeding dus, maar zonder dwangmiddelen.

Tenslotte dient nog gewezen te worden op de verbanden die gevonden

•48at/me
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zijn tussen de verschillende doeleinden en de werkhoudingen zoals in de vo-
rige hoofdstukken beschreven.') Gebleken is dat het hulpverleningsdoel 'de
hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren van de cliënt' duidelijk
samenhangt met de werkhouding 'het activeren van de cliënt.' Voorts blijkt dat
er een licht verband is met de factor de 'cliënt moet initiatief nemen.' Hieruit
blijkt dat degenen die de hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren
belangrijk vinden tevens meer geneigd zijn te zeggen dat zij het activeren van
de cliënt als een juiste werkhouding beschouwen en dat zij ook iets sterker
dan de anderen geneigd zijn er vanuit te gaan dat de cliënt zelf initiatief moet
nemen.

2 Hoewel meer dan de helft van de reclasseringsmedewerkers vindt dat de cli-
enten uitsluitend hulp wensen bij de oplossing van praktische zaken vinden zij
zelf de hulpverlening gericht op materiële zaken over het, algemeen wat min-
der belangrijk dan de hulpverlening gericht op het persoonlijk functioneren.
Voorts blijkt dat in de praktijk de hulpverlening gericht op materiële zaken ook
minder aandacht krijgt. Dit komt overeen met de gegevens uit het eerste
deelonderzoek waarin bleek dat aan contacten met diverse instellingen in de
sfeer van de praktische hulpverlening (bijv. arbeidsbureau's) betrekkelijk wei-
nig tijd besteed wordt.

Bovendien werden deze activiteiten relatief als de minst relevante en het
minst vaak voldoening gevend aangemerkt. Hoewel men over het algemeen
bij dit soort van hulpverlening vrij veel belemmeringen ervaart, bleken de me-
dewerkers bij het uitvoeren van deze werkzaamheden niet erg vaak mentaal
belast te worden.

De belemmeringen waar het bij deze praktisch gerichte hulpverlening om
gaat betreffen vooral factoren die buiten de medewerkers gelegen zijn: er zijn
weinig huizen, weinig banen e.d. vooral voor bepaalde groepen, en instanties
die er zich mee bemoeien zijn vaak moeilijk bereikbaar, bureaucratisch etc.
Opvallend is overigens dat gebrek aan motivatie van de cliënt in het geheel
niet genoemd wordt. Het is denkbaar dat men aan dit soort hulp betrekkelijk
weinig aandacht besteedt omdat men van meet af aan van mening is dat er
toch niet veel te bereiken zal zijn.

Tenslotte dient, in het kader van de materiële hulp, nog gewezen te worden
op het verband tussen doeleinden en werkhoudingen. Met betrekking tot de
hulpverlening gericht op materiële zaken blijkt een zekere samenhang te
bestaan met de factor 'bestwil van de cliënt', dat wil zeggen dat degenen die
een hogere prioriteit geven aan. de praktische hulpverlening ook iets sterker
de neiging hebben te werken volgens het principe dat datgene wat zij goed
vinden voor de cliënt ook gedaan moet worden. Voorts blijkt dat degenen die
de praktische hulpverlening belangrijk vinden minder geneigd zijn de cliënt
'vrij te laten' en ook minder belangrijk vinden dat het 'initiatief van de cliënt'
uitgaat.

3 De derde doelstelling die wij konden onderscheiden, de maatschappelijke
bewustwording, wordt door de reclasseringsmedewerkers minder belangrijk
gevonden dan de twee hiervoor genoemde doeleinden. Toch vindt 71 % van
de medewerkers dit doel van belang. Opgemerkt dient te worden dat bij het
begrip maatschappelijke bewustwording de meeste reclasseringsme-
dewerkers in eerste instantie blijken te denken aan het duidelijk maken van
de keuzemogelijkheden die de cliënt maatschappelijk gezien heeft, en pas in
veel latere instantie aan vormen van sociale actie of iets dergelijks.2)

Bij het werken aan de maatschappelijke bewustwording blijkt men nogal
eens op wat belemmeringen te stuiten. In de eerste plaats is dit het tijdgebrek.

1) Zie voor de correlatiemátrix bijlage viii.
2) Zowel uit de open vragen die gesteld waren bij de doeleinden alsook bij de vragen over de
behoefte aan verdere scholing is gebleken dat slechts een betrekkelijk klein percentage belang
hecht aan diverse vormen van sociale actie.
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Daarnaast geeft men ook aan dat de cliënt er geen behoefte aan heeft of dat
hij ongemotiveerd is. Voorts stuiten de medewerkers hierbij ook nogal eens
op methodische problemen.

Degenen die de maatschappelijke bewustwording van belang vinden blijken
wat sterker geneigd te zijn 'partij te kiezen voor de cliënt' en wat minder sterk
te werken volgens het principe van de 'bestwil van de cliënt'.

Zoals in paragraaf 2.5 reeds werd aangegeven zijn m.b.t. een aantal
onderwerpen nadere onderscheidingen gemaakt. Zo is wat betreft de
doeleinden een drietal onderscheidingen gemaakt 3) In de eerste plaats
zijn daarbij de verschillende functies van de medewerkers on-
derscheiden. Behoudens enkele kleine variaties blijken de verschil-
lende functionarissen wat betreft de doeleinden niet zeer van elkaar te
verschillen. Ook de mate van ervaring in het maatschappelijk werk bleek
niet van grote invloed te zijn op de prioriteiten die m.b.t. de doeleinden
gesteld worden. Wel leverde een onderscheid naar werksoort binnen de
reclassering enige verschillen op. Het betreft hier niet alleen de
doelstellingen maar ook de werkhoudingen van de medewerkers.
Evenals in het eerste deelrapport werden onderscheiden: het com-
mune-reclasseringswerk van de ARV en het LdH, het sociaal-
psychiatrisch werk (SPW) en het werk van de Consultatiebureaus voor
Alcohol en Drugs (CAD's).
Bekeken is of er t.a.v. doeleinden en werkhoudingen verschillen zijn
tussen genoemde drie werksoorten. Globaal gezien zijn de gevonden
verschillen tussen de drie werksoorten niet groot: men houdt ongeveer
dezelfde volgorde van doelstellingen en werkhoudingen aan. Wanneer
men echter de cijfers wat gedetailleerder bekijkt dan kan men wel enige
verschillen constateren.
Het meest opvallend is dit voor de SPW-werkers. In verhouding tot de
anderen vinden zij de hulpverlening gericht op materiële zaken van gro-
ter belang. Voorts blijkt dat zij minder geneigd zijn partij te kiezen voor
de cliënt, de cliënt vrij te laten en het initiatief bij hem te leggen.
Het lijkt niet te ver gezocht aan te nemen dat deze houdingen samen-
hangen met het type cliënten waarmee zij zich bezig houden. Hun cliën-
ten vertonen vaker psychische stoornissen, waardoor zij minder in staat
zijn verschillende problemen - ook op het praktische vlak - zelf op te
lossen.
Daarnaast blijken er enige verschillen te zijn voor de CAD-werkers.
Allereerst leggen zij een minder zwaar accent op de begeleiding van
cliënten door het justitiële systeem. Dit hangt ongetwijfeld samen met
het feit dat zij veel minder justitiële cliënten hebben. Vervolgens blijkt
dat zij relatief gezien een minder groot belang hechten aan de hulpver-
lening gericht op materiële zaken en dat zij minder geneigd zijn te wer-
ken volgens het principe van de bestwil van de cliënt. Of beide laatst-
genoemde verschillen eveneens verklaard kunnen worden uit verschil-
len in het cliëntenbestand is niet duidelijk.
Met betrekking tot de commune-reclassering kan nog opgemerkt wor-
den dat bij haar de meest duidelijke voorkeur gevonden wordt voor de
werkhouding partij kiezen voor de cliënt/solidariteit.

3) Zie bijlage III tabel 1 t/m 5
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III De justitiële fasen
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6 De hulpverlening in de verschillende
justitiële fasen

In dit hoofdstuk zullen de verschillende justitiële fasen en de begeleiding van
de cliënt door die fasen besproken worden. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 is
deze begeleiding door de reclasseringsmedewerkers al eerder aan de orde
geweest. Daar kon geconstateerd worden dat de overgrote meerderheid van
de respondenten vindt dat deze begeleiding een (erg) belangrijke zaak is,
voornamelijk om cliënten steun en bijstand te kunnen geven in een ingewik-
keld en ondoorzichtig systeem. Het merendeel van de medewerkers is overi-
gens van mening dat zij in de praktijk voldoende aan deze taak toekomen.
Indien men belemmeringen bij deze werkzaamheden ervaart dan worden die
vooral toegeschreven aan tijdgebrek en praktische problemen in het werk en
daarnaast aan de moeilijke toegankelijkheid van het justitiële systeem.

Achtereenvolgens zullen hierna een aantal specifieke vragen over de vol-
gende justitiële fasen aan de orde komen: de vroeghulp'), de voorlichtings-
rapportage de periode rond de rechtzitting en de detentie.

6.1 De vroeghulp
* Vrijwel alle medewerkers zien de vroeghulp als een taak voor de reclassering.

Slechts een kleine 5% van hen spreken hun twijfel uit over de vraag of
vroeghulp wel tot het terrein van de reclassering zou moeten behoren.

** De vraag of iedere inverzekeringgestelde vroeghulp zou dienen te krijgen
wordt door een grote meerderheid eveneens bevestigend beantwoord. In de
vroeghulp worden vaak een drietal doelstellingen onderscheiden, te weten:
- steun inzake directe problemen
- het starten van een hulpverleningsproces
- het leveren van een bijdrage aan de beslissing over de voorlopige hech-

tenis
`** Hoewel de reclasseringsmedewerkers over het algemeen alle drie de

doelstellingen als belangrijk beschouwen, is er toch een duidelijke voorkeur
te constateren voor de 'steun inzake directe problemen'. Voor de beide an-
dere doelstellingen die overigens een vrijwel gelijke prioriteit krijgen ligt de
beantwoording van de vragen wat gedifferentieerder. Ook hierbij onderkent
driekwart van de respondenten het belang van zowel de 'start van het hulp-
verleningsproces' alsook de 'bijdrage tot een beslissing over de voorlopige
hechtenis', maar een kwart van hen is met betrekking tot het belang van deze
twee doelstellingen wat terughoudender.

6.2 De voorlichtingsrapporatge
Het uitbrengen van voorlichtingsrapporten aan de rechterlijke macht is een
belangrijk aspect van het reclasseringswerk. Aan de reclasserings-
medewerkers zijn een aantal vragen m.b.t. deze voorlichtingsactivi-

• 54
55-55

*** 52 a t/m c, 53 a t/m c
1) Uitgebreider in: L. C. M. Tigges, Opvatingén over de reclasseringsvroeghulp, binnenkort te pu-
bliceren
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teiten voorgelegd. Enerzijds zijn de vragen gericht op het doel van de rappor-
tage, anderzijds worden een aantal onderwerpen ter sprake gebracht die een
rol spelen bij het tot stand komen van een voorlichtingsrapport en de betrok-
kenheid van de cliënt daarbij.

Doel

* Bij het samenstellen van een voorlichtingsrapport kunnen de reclas-
seringsmedewerkers een aantal doeleinden voor ogen staan. De doeleinden
die hen in de vragenlijst werden voorgelegd zijn: het verschaffen van zoveel
mogelijk juiste informatie, het bewerkstelligen van een zo gunstig mogelijke
justitiële beslissing, het belichten van de belevingswereld van de cliënt en
tenslotte het uiteenzetten van de hulpverleningsmogelijkheden. Gevraagd
werd aan te geven of men deze vier aspecten als doel van de voorlichtings-
rapportage ziet.

Twee van de vier doeleinden springen er bij nadere beschouwing direct uit
en wel omdat vrijwel alle reclasseringsmedewerkers ze als doel van de voor-
lichtingsrapportage onderkennen. Dit zijn in de eerste plaats'het belichten van
de belevingswereld van de cliënt' en voorts het 'geven van een uiteenzetting
van de hulpverleningsmogelijkheden'.

Daarnaast meent ongeveer 80% van de respondenten dat een voor-
lichtingsrapport 'zoveel mogelijk juiste informatie dient te bevatten'.

Wat betreft de invloed op de justitiële beslissing die mede naar aanleiding
van het rapport genomen wordt, zijn de meningen nogal verdeeld. Iets minder
dan de helft van de medewerkers ziet als doel van het uitbrengen van voor-
lichtingsrapporten de mogelijkheid de justitiële beslissing gunstig te beïn-
vloeden, terwijl ongeveer een kwart van hen dit niet als een doel van het
voorlichtingsrapport ervaart. De overigen laten hun mening hierover in het
midden.

** Vervolgens werd gevraagd de doeleinden die bij de voorlichtingsrapportage
nagestreefd worden te ordenen in volgorde van belangrijkheid.

Het belichten van de belevingswereld van de cliënt wordt ook in deze or-
dening als het belangrijkste doel aangegeven. Als tweede doel wordt ge-
noemd zoveel mogelijk juiste informatie te verschaffen en als derde het
uiteenzetten van de hulpverleningsmogelijkheden. Vergeleken met wat hier-
boven werd gezegd over deze laatste twee doeleinden, ziet men een wis-
seling in volgorde.

Tenslotte blijkt de bewerkstelliging van een zo gunstig mogelijke justitiële
beslissing bij de rangschikking als doeleinde relatief de laagste prioriteit te
krijgen.

* * * Ter afsluiting van de vragen over de doeleinden bij de voorlichtingsrapportage
werd de respondenten de mogelijkheid geboden aan te geven of zij nog
andere dan de reeds genoemde doeleinden hierbij onderscheiden.

Inderdaad ziet een groot aantal medewerkers nog andere doeleinden. Het
meest genoemd wordt dat de voorlichtingsrapportage een ingang biedt tot het
hulpverleningsproces. Voorts wordt ook nog genoemd dat het voorlichtings-
rapport ertoe bijdraagt met de cliënt tot een overzicht van de situatie te ko-
men.

Betrokkenheid cliënt

Naast de doeleinden die de reclasseringsmedewerkers voor ogen staan bij
het maken van voorlichtingsrapporten wordt in deze paragraaf ook aandacht
besteed aan de wijze waarop en in hoeverre zij de cliënten betrekken bij de
opstelling van deze rapporten.

"58at/md
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Er blijken nogal wat verschillen in de wijze waarop de reclas-
seringsmedewerkers cliënten betrekken bij de voorlichtingsrapportage. Som-
migen staan de cliënt vaker invloed op de inhoud van het rapport toe dan
anderen. Over het geheel gezien is men bij het opstellen van voorlichtingsrap-
porten evenwel geneigd voor de mening van de cliënt een vrij grote plaats in
te ruimen.

Het gebeurt vrij regelmatig dat de reclasseringsmedewerker de cliënt laat
beslissen over hetgeen wel of niet aan justitie gerapporteerd zal worden.
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij deze methode vaak tot
zeer vaak hanteren.

Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van het voorlichtingsrap-
port, is men ook eerder geneigd beide meningen in het rapoort op te nemen
dan de eigen mening de doorslag te laten geven.

* * Informatie geven aan de rechtbank, buiten medeweten van een cliënt wordt
door de meeste medewerkers een onjuiste handelwijze genoemd, ook als de
cliënt de situatie niet kan overzien. Betreft het evenwel advisering tegen de
wens in van deze cliënten, dan vinden minder medewerkers dit onjuist.

* * * Het is geen algemeen gebruik dat men de cliënt laat beslissen over de in-
houd van het voorlichtingsrapport terwille van een goede relatie met hem.
Voor de ene helft van de reclasseringsmedewerkers speelt de relatie met de
cliënt een grotere rol bij het opstellen van een rapport dan bij de anderen die
er geen gewoonte van maken de inhoud van het rapport zodanig te for-
muleren dat de relatie niet geschaad wordt.

Dat men de uiteindelijke versie van het voorlichtingsrapport aan de cliënt
laat lezen is een zeer gebruikelijke gang van zaken. Slechts bij een tiende van
de medewerkers is het geen gebruik de cliënt op deze wijze op de hoogte te
stellen van de inhoud van het rapport.

Tenslotte wordt de periode waarin aan het voorlichtingsrapport gewerkt wordt
vaak gebruikt om met de cliënt alvast de mogelijke afloop van de berechting
te bespreken.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de invloed van de cliënt op de inhoud
van het voorlichtingsrapport niet gering is. De reclasseringsmedewerkers blij-
ken over het algemeen sterk geneigd te zijn rekening te houden met de
wensen van hun cliënten m.b.t. de rapportage en de voorlichting in een open
sfeer met hen te doen plaatsvinden, ook al overziet een cliënt zijn eigen
situatie niet zo best.

In dit kader is een terugblik op hetgeen in hoofdstuk 4 over de werk-
houdingen vermeld werd wellicht zinvol. Daar kon geconstateerd worden dat
men het een juiste werkhouding vindt de cliënt te activeren en openheid te-
genover hem te betrachten. Voorts werd het minder juist geacht de cliënt be-
voogdend te benaderen en bovendien bleek dat de medewerkers niet alles
van de cliënt slikken teneinde de relatie in stand te houden.

Met betrekking tot de voorgaande vragen over de voorlichtingsrapportage
kan men eveneens tot gelijkluidende conclusies komen: men laat de cliënt vrij
en ontneemt hem niet zijn eigen verantwoordelijkheid. Zelfs wanneer het gaat
om cliënten die hun situatie niet voldoende kunnen overzien is men toch nog
terughoudend met bevoogdend optreden. Ook blijkt dat bij de voorlichtings-
rapportage de reclasseringsmedewerker niet met zich laat sollen: hij geeft
niet onder alle omstandigheden toe aan de cliënt terwille van hun relatie.

*56bt/md
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6.3 De rechtzitting
* De vraag of de reclasseringsmedewerkers naar de zitting gaan van die straf-

zaken waarvoor zij een rapport hebben uitgebracht, werd als volgt be-
antwoord:

**

***

Tabel 6.

reclasseringsmedewerker gaat: abs. 0/0

bijna altijd 126 53.8
in ± 75% van de gevallen 22 9.4
in ± 50% van de gevallen 31 13.2
in ± 25% van de gevallen 29 12.4
bijna nooit 26 11.1
geen antwoord 21

totaal 255 100

Deze tabel toont aan dat meer dan de helft van de medewerkers vrijwel altijd
naar de zitting gaat. Aan deze respondenten werd een aantal redenen voor-
gelegd waarom zij het van belang vinden er zelf naar toe te gaan; meerdere
antwoorden waren daarbij mogelijk. Sommige redenen blijken voor de reclas-
seringsmedewerkers belangrijker te zijn dan andere.

Veruit de belangrijkste reden om naar de rechtzitting te gaan is vanwege de
steun die de cliënt daar geboden kan worden. Voorts is men ook zeer be-
nieuwd om te weten of en op welke manier de rapporten tijdens de zitting
gebruikt worden. Van veel minder belang vindt men het feit dat de rechtbank
het op prijs zou stellen dat de reclasseringsmedewerker aanwezig is. Dat zijn
aanwezigheid mogelijk een betere afloop voor de cliënt zou kunnen inhouden,
wordt eveneens door de medewerkers als een reden van minder belang ge-
zien. Een andere belangrijke reden die de respondenten spontaan noemen is
dat zij het van belang vinden dat er tijdens de zitting een nadere toelichting
op het voorlichtingsrapport gegeven kan worden.

Diegenen die weliswaar niet vrijwel altijd, maar tenminste in een kwart van
de gevallen naar de rechtzitting gaan - in totaal 35% - is gevraagd aan te
geven in welke gevallen men eerder gaat en in welke gevallen niet zo snel.
Ook hier konden meerdere antwoorden gegeven worden.

Indien men meent dat er zo nodig een toelichting of aanvulling op het voor-
lichtingsrapport gegeven moet worden tijdens de zitting, beschouwt men dat
als een uiterst belangrijke reden om te gaan. Wanneer de cliënt het zelf
vraagt, of als men vindt dat de cliënt het nodig heeft willen de meesten ook
wel naar de zitting. Een meerderheid van de reclasseringsmedewerkers die
keuzes maakt bij het bijwonen van zittingen vindt het eerdere contact dat tot
aan de zitting heeft plaatsgevonden voldoende belangrijk om daar naar toe te
gaan.

Minder aanleiding om te gaan is voor deze medewerkers te weten of en hoe
hun rapporten gebruikt worden ofwel het feit dat de partner van de cliënt het
mogelijk nodig zou hebben. Ook het gedetineerd zijn van de cliënt of het feit
dat hij 'first offender' is, betekent niet een zwaarwegende reden om de zitting
bij te wonen. Slechts voor een zéér kleine groep van medewerkers is een
poging tot herstel van een verslapt contact aanleiding om naar de zitting te
gaan.

• 62" 63
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Ruim 1'0% van de reclasseringsmedewerkers gaat bijna nooit naar de
rechtzitting in die gevallen waarvoor zij een rapport hebben uitgebracht. Voor
ongeveer de helft van hen zijn de twee redenen die in de vragenlijst waren
voorgelegd om (bijna) nooit te gaan wel van belang. Deze redenen zijn: tijd-
gebrek en vervolgens stelt men zich terughoudend op om de cliënt niet nog
onmondiger of afhankelijker te maken.

Andere - minder belangrijke - redenen zijn: vanwege het delict (voor-
namelijk art. 26 wvw) is het niet noodzakelijk te gaan; als het voorlichtingsrap-
port volledig is is de aanwezigheid niet noodzakelijk; de cliënt is zelf
verantwoordelijk; heeft bovendien een advocaat.

6.4 De detentie
Tijdens de detentieperiode van cliënten onderhoudt de reclassering ook con-
tacten met hen. Vrijwel alle medewerkers vinden het (erg) belangrijk de cliën-
ten tijdens die periode te bezoeken. Slechts een enkeling ziet deze bezoeken
niet zo erg zitten.

Door degenen die het een belangrijke zaak vinden worden hiervoor een
aantal redenen genoemd. In de eerste plaats menen zij het contact te moeten
continueren en tevens de relatie met de cliënt verder te kunnen uitbouwen.
Een tweede argument is dat men de cliënt niet in de steek kan laten en dat
door toedoen van de reclassering het contact met de buitenwereld gehand-
haafd blijft. Vervolgens acht men het contact tijdens de detentie zeer geschikt
om de cliënt voor te bereiden op de periode na zijn ontslag en eventueel ook
als voorbereiding op een verdere behandeling in de toekomst.

Tweederde van de respondenten die het een belangrijke zaak vinden de
cliënt tijdens de detentieperiode te bezoeken, beantwoorden de vraag of zij
er in de praktijk dan ook voldoende aan toekomen bevestigend. De' anderen
komen er naar hun mening onvoldoende aan toe en zij zien als allergrootste
belemmering hierbij het tijdgebrek dat zij hebben. Enkelen noemen ook nog
als belemmering de praktische problemen die zij m.b.t. deze bezoeken onder-
vinden.

De vraag naar het belang van de bezoeken tijdens de detentie is een
andere dan de vraag hoe vaak het voorkomt dat bepaalde argumenten reden
tot bezoek zijn, aan welke van die argumenten een zwaarder gewicht wordt
toegekend en aan welke een minder zwaar.

Indien er sprake is van een hulpverleningsrelatie bezoekt bijna driekwart
van de medewerkers de cliënt, vaak to zeer vaak. Licht het in de verwachting
dat na de detentieperiode de begeleiding van de cliënt voortgezet zal worden,
dan legt men over het algemeen tamelijk vaak bezoeken af.

Vergeleken met de situatie waarin sprake is van het feit dat men midden in
een hulpverleningsrelatie zit wordt aan deze latere begeleiding echter een wat
minder zwaar gewicht toegekend als argument om de cliënt te bezoeken.

Het is mogelijk dat tijdens de detentieperiode het initiatief tot een bezoek
uitgaat van de reclasseringsmedewerker, anderzijds kan de cliënt ook vragen
hem te bezoeken.

Tweederde van de reclasseringsmedewerkers gaat (erg) vaak op bezoek
op verzoek van de cliënt zelf. Een enkeling doet dat zelden of nooit en de
overigen leggen weliswaar minder vaak bezoeken af, maar toch nog wel met
een zekere regelmaat.

Betreft het een bezoek op eigen initiatief van de medewerker dan komt dit
weliswaar ook bij meer dan de helft van de medewerkers vaak voor, bij een
kwart nog wel regelmatig, maar een vijfde komt er niet zo vaak of zeer zelden
aan toe.
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"68t/m72

66at/mf

31



Zoals we reeds zagen acht men het van belang een intermediërende rol te
vervullen tussen cliënt en de buitenwereld. In de meeste gevallen zal dit neer-
komen op contacten met partner en/of gezin van de cliënt. Meer dan 40% van
de medewerkers onderhoudt inderdaad dit soort van contacten vaak tot erg
vaak.

Een kwart van hen heeft regelmatig contact met partner en/of gezin en de
overige medewerkers komen er vrijwel allemaal slechts zo nu en dan aan toe.
Regelmatig worden deze contacten met partner en/of gezin gebruikt om hen
voor te bereiden op de invrijheidsstelling van de cliënt. Meer dan 40% doet
dit tijdens die contacten (erg) vaak; 22% regelmatig en de overigen slechts af
en toe of helemaal niet.

Ter afsluiting van de vragen over de detentieperiode werd de reclas-
seringsmedewerkers gevraagd een viertal activiteiten die betrekking hebben
op het werk tijdens die fase te ordenen in volgorde van belangrijkheid.

Als belangrijkste activiteit is genoemd: het verder uitbouwen van de relatie
met de cliënt en als tweede het helpen vinden van oplossingen voor de tijd na
de detentieperiode.

Relatief wat minder belangrijk vindt men het regelen van praktische zaken
tijdens de detentie en als minst belangrijke van de vier voorgelegde ac-
tiviteiten beschouwt men het vervullen van een bemiddelende rol in geschillen
tussen cliënt en gevangenispersoneel of gevangenisautoriteiten.

• 67
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Besluit

De begeleiding door het justitiële systeem

Bijna alle reclasseringsmedewerkers vinden de begeleiding door het justitiële
systeem erg belangrijk. Dit geldt voor alle justitiële fasen van de vroeghulp tot
en met het bezoek tijdens de detentie en de nazorg.

In hoofdstuk 2 werd reeds uiteengezet dat de vraag in hoeverre de reclas-
sering binnen Justitie moet blijven werken niet in de vraagstelling betrokken
was, omdat daarover kortgeleden door de reclassering een standpunt is be-
paald. Van meer belang is de vraag: hoe stelt men zich op ten aanzien van
Justitie en ten aanzien van de cliënt? Gebleken is dat ook de hulpverlening
binnen de justitiële begeleiding sterk gericht is op de cliënt').

Het gaat de reclasseringsmedewerkers in eerste instantie om een beter
functioneren van de cliënt en om de hulp bij diverse problemen. Zo wordt
bijvoorbeeld bij de vroeghulp 'de steun inzake de directe problemen' (zowel
praktisch als emotioneel) als belangrijkste doel beschouwd. Daarnaast is men
ook bij de voorlichtingsrapportage sterk gericht op de cliënt en zijn bele-
vingssfeer.

Voorts blijkt dat in deze voorlichtingsrapportage de stem en de mening van
de cliënt van zeer groot belang zijn. Toch is men wel degelijk bereid aan
Justitie zoveel mogelijk juiste informatie te verschaffen. Het zal wellicht duide-
lijk zijn dat door beide genoemde werkhoudingen t.a.v. de voorlichtingsrap-
portage de reclasseringsmedewerker een grote kans loopt in een spannings-
veld tussen cliënt en Justitie terecht te komen. In die gevallen zal het dan ook
bijzonder moeilijk zijn te beslissen wat uiteindelijk wel en niet gerapporteerd
wordt.

Dit is mogelijk een van de redenen dat het schrijven van voorlichtingsrap-
porten als vrij sterk mentaal belastend wordt ervaren (zie eerste deelonder-
zoek).

Opvallend is echter in dit verband dat nog geen 10% van de medewerkers
behoefte heeft aan scholing met betrekking tot het schrijven van rapporten.

Het blijkt dat de meeste medewerkers regelmatig tot vaak naar de vechtzit-
ting van hun cliënten gaan. Zij doen dit vooral als de cliënt dit nodig heeft of
om de cliënt te ondersteunen maar daarnaast ook om na te gaan hoe hun
rapporten gebruikt worden en of deze gebruikt worden. Er lijkt enige te-
genspraak te zijn tussen het gegeven dat de meeste maatschappelijk werkers
vaak of regelmatig naar de zitting gaan enerzijds en de gegevens uit het
eerste deelonderzoek waaruit bleek dat heel weinig tijd wordt besteed aan
het bezoeken van rechtzittingen anderzijds.

Bij nadere analyse van de gegevens blijkt dit echter geen werkelijke te-
genspraak te zijn. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat
slechts een zeer klein percentage van het aantal cliënten van de reclassering
verkeert in de fase rond de rechtzitting.

1) Dit bleek ook nog uit een factoranalyse, waarin naast de hulpverleningsactiviteiten die de doelein-
den concretiseerden, ook een aantal vragen over de begeleiding door het justitiële systeem werd
opgenomen (vragen 56a, 58b, 62, 66a, en 66e). Uit deze factoranalyse kwam naar voren dat de
vragen over de begeleiding door het justitiële systeem zich verspreiden over de eerder genoemde
drie factoren en dat er geen aparte justitiële factor ontstond.
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Iets dergelijks geldt voor het bezoeken van gedetineerden tijdens de de-
tentie. De meeste maatschappelijk werkers vinden dit belangrijk en een groot
deel van hen vindt dat zij er ook daadwerkelijk aan toe komen. Niettemin leek
ook ten aanzien van dit punt in het eerste deelonderzoek de tijdsbesteding
zeer gering. Dit kan eveneens verklaard worden uit het feit dat slechts een
zeer klein percentage van de clienten van de reclassering gedetineerd is.

Dit wil overigens niet zeggen dat ook een zeer klein percentage, van de
gedetineerden cliënt is van de reclassering. Zetten we de totale bezet-
ting van de penitentiaire inrichtingen af tegen het aantal reclasserings-
cliënten in detentie, dan blijkt dat 42% van de gedetineerden cliënt is
van de reclassering2). Overigens werd van de gedetineerde reclas-
seringscliënten tijdens de twee weken van het tijdsbestedingsonder-
zoek daadwerkelijk 70% één of meer malen bezocht, d.w.z. 30% van
de gedetineerden kreeg in die periode bezoek van de reclassering. Bij
de preventief-gedetineerden lag dit percentage hoger dan bij de af-
gestraften, respectievelijk 37 en 24% (in twee weken).

2) De totale bezetting van de penitentiaire inrichtingen tijdens het tijdsbestedingsonderzoek bedroeg
volgens de sterktestaten van de Directie Gevangeniswezen rond de 3400. Hiervan waren er naar
schatting 1425 cliënt van de reclassering (Dit aantal is gevonden na ophoging van het aantal gedeti-
neerde cliënten van de teams uit de steekproef).
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IV De steunpunten
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7

7.1

Overleg en begeleiding

Als derde thema in dit onderzoek krijgen de steunpunten die de reclas-
seringsmedewerkers bij het verrichten van verschillende werkzaamheden be-
hoeven de aandacht. Het gaat hierbij met name om de diverse vormen van
begeleiding. Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de resultaten is het
nodig over de wijze van presentatie hier een aantal opmerkingen te maken.
In de vorige hoofdstukken is bij de presentatie van het materiaal geen on-
derscheid gemaakt tussen de diverse functies van de reclas-
seringsmedewerkers. Een onderscheid gebaseerd op dit criterium leek min-
der zinvol waar het ging om houdingen en meningen t.a.v. doeleinden en
werkhoudingen in het reclasseringswerk: Hetzelfde gold o.i. ook voor de be-
geleiding door de verschillende justitiële fasen. Deze veronderstelling werd
ondersteund door het feit dat bij een aparte uitdraai van een groot aantal
vragen voor de maatschappelijk werkers de beantwoording ervan zeer sterk
overeenkwam met de beantwoording door de hele steekproef.

Voor de vragen m.b.t. de steunpunten in het werk is er wél een onderscheid
gemaakt voor de verschillende functies binnen de reclassering. Dit gebeurde
voornamelijk omdat voor bepaalde functionarissen zoals maatschappelijk
werkers en stagiaires geldt dat zij meer steun en begeleiding ontvangen,
terwijl anderen zoals werkbegeleiders en specialisten meer steun en begelei-
ding geven.

Een eerste serie van vragen is uitsluitend gesteld aan de maatschappelijk
werkers en de stagiaires over hun persoonlijke behoeften aan steun en bege-
leiding. Vervolgens werden t.a.v. de steunpunten en de begeleiding aan alle
medewerkers een reeks van vragen in algemene zin voorgelegd. Bij de be-
schrijving van de resultaten zullen deze vragen onderscheiden worden naar
de functie van de medewerkers.

Het overleg
Aan de maatschappelijk werkers en de stagiaires werden zeven min of meer
concrete gevallen voorgelegd waarbij men mogelijk behoefte aan overleg met
collega's of andere medewerkers zoals de werkbegeleider, de psycholoog,
de psychiater, de arts of anderen heeft. Bij de beantwoording van de vragen
konden maximaal twee soorten medewerkers aangegeven worden waarmee
men in de voorgelegde situaties in overleg zou treden. Aldus was het mogelijk
dat er verschillende combinaties van medewerkers bij de beantwoording naar
voren kwamen.

In alle zeven voorgelegde gevallen worden zowel collega en werk-
begeleider (vooral in combinatie) het meest genoemd als personen waarmee
overleg wordt gepleegd. Toch zijn er verschillende accenten te constateren.
Zo worden zaken van zeer praktische aard, zoals regelingen met huisvesting
en uitkeringen e.d. meer besproken met collega's. Nog sterker zien de
maatschappelijk werkers en stagiaires eerder collega's voor een gezamen-
lijke behandeling van een cliënt als aangewezen personen dan anderen.

* 78 t/m 84
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Werkbegeleiders daarentegen worden relatief wat meer ingeschakeld indien
het gaat om adviezen aan justitie en wanneer men het gevoel heeft dat het met
de cliënt niet wil klikken.

Met psychologen en psychiaters wordt in de voorgelegde gevallen over het
algemeen minder overleg gepleegd. Het feit dat hun aanwezigheid in het team
vaak beperkt is zal hieraan niet vreemd zijn. Als al met hen overlegd wordt,
dan gaat het daarbij merendeels over een gezamenlijke behandeling; soms
ook omwille van meer inzicht in de situatie van de cliënt, of om knelpunten in
de hulpverlening te helpen oplossen. Artsen worden weinig genoemd als
personen waarmee overleg gepleegd wordt. De beperkte aanwezigheid van
deze personen speelt hier een nog grotere rol.

In meerdere situaties werd door een (klein) deel van de respondenten onder
'anders, t.w.' ingevuld dat ook binnen het gehele team (casuïstiekbespreking,
intervisie) overleg wordt gepleegd.

Het komt uiterst zelden voor dat maatschappelijk werkers en stagiaires aan-
geven dat zij in geschetste situaties met niemand overleg zouden plegen en
de zaak alleen willen oplossen.

Een uitsplitsing tenslotte in maatschappelijk werkers enerzijds en stagiaires
anderzijds laat zien dat de stagiaires over het algemeen sterker geneigd zijn
de werkbegeleider te beschouwen als de meest aangewezen persoon met
wie in bepaalde situaties overleg gepleegd kan worden.

Ter afsluiting van de reeks vragen met wie maatschappelijk wer-
kers/stagiaires overleg plegen in bepaalde situaties werd hen de volgende
uitspraak. voorgelegd: "als het er op aankomt moet je het toch alleen opknap-
pen". Van de maatschappelijk werkers is ruim een derde het eens met deze
uitspraak (stagiaires 45,9%) en 42,3% van hen meent dat zij als het er op
aankomt niet helemaal alleen staan (stagiaires 37,5%). De overigen zijn het
noch eens, noch oneens met de uitspraak. Opvallend is dat bijna de helft van
de stagiaires het gevoel heeft dat zij het toch alleen moeten opknappen.

Hierbij mag evenwel niet onvermeld blijven dat de onderzoekperiode voor
het allergrootste deel van de stagaires samenviel met de laatste maand van
het stagejaar. Van de stagiaires wordt op dat moment een grotere mate van
zelfstandigheid verwacht dan in de eerste maanden.

7.2 De begeleiding
De vragen die in het onderzoek met betrekking tot de begeleiding in het werk
zijn opgenomen kunnen in twee soorten worden verdeeld. Als eerste werd de
maatschappelijk werkers en de stagiaires de vraag gesteld of zij al dan niet
persoonlijk behoefte hebben aan begeleiding bij een aantal activiteiten. Ver-
volgens is aan alle medewerkers de vraag gesteld of zij vinden dat deze
begeleiding over het algemeen nuttig is en zo ja, wie deze begeleiding dan wel
het beste zou kunnen geven.

Behoefte
Een overgrote meerderheid van de maatschappelijk werkers en stagiaires
blijken persoonlijk behoefte te hebben aan begeleiding bij:
- het regelmatig evalueren van de hulpverlening aan de cliënten (91,3%)
- het regelmatig bespreken van hun houding tegenover de cliënten (87,8%)

en
- het kritisch bekijken van al hun voorlichtingsrapporten (87,2%).

• 85
'• 74 t/m 77
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Iets minder behoefte aan begeleiding blijkt er te zijn bij:
- het periodiek evalueren van hun cliënten i.v.m. planning en werkbelasting

(77,6%).
De verschillen tussen maatschappelijk werkers en stagiaires zijn niet van

dien aard dat zij hier speciale vermelding verdienen: over het algemeen ko-
men hun meningen, waar het de persoonlijke behoefte aan begeleiding
betreft, vrij nauw met elkaar overeen.

Voor dezelfde vier activiteiten die hierboven genoemd zijn werd aan alle
medewerkers de vraag voorgelegd of zij begeleiding daarbij aan maatschap-
pelijk werkers in het algemeen nuttig vinden.

Vrijwel unaniem vindt men begeleiding aan maatschappelijk werkers op
deze terreinen nuttig en ook blijkt dat er tussen de diverse functies binnen de
reclassering bij de beantwoording van deze vragen nagenoeg geen verschil
van mening bestaat.

Begeleidingsfunctionarissen
Gevraagd naar de persoon of personen die deze begeleiding over het al-
gemeen het beste kunnen geven, menen de meeste medewerkers dat deze
bij alle vier de activiteiten het beste door werkbegeleiders en collega's gege-
ven zou kunnen worden. Bovendien benadrukt men hierbij dat het eveneens
afhankelijk is van de persoon zelf die de begeleiding geeft. Bij twee ac-
tiviteiten wordt een iets zwaarder accent gelegd op de begeleiding door de
werkbegeleiders met name bij het kritisch bekijken van de voorlichtingsrap-
porten en bij het periodiek evalueren van cliënten i.v.m. planning en werk-
belasting.

Naar aanleiding van de voorgaande vragen over de begeleiding bij een aantal
activiteiten zijn door een aantal medewerkers nog aanvullende opmerkingen
gemaakt. Gewezen wordt daarbij op de beperking die door de vragenlijst
werd opgelegd omdat slechts twee mogelijkheden konden worden aange-
kruist. Hierdoor zouden vooral de consulten van specialisten (psycholoog,
psychiater e.d.) bij de begeleiding onvoldoende uit de verf komen. Voorts
merkt men nogal eens op dat de begeleiding een teamaangelegenheid is en
niet zozeer geconcentreerd in bepaalde functies of personen.

Bovenstaande vragen hadden alle betrekking op de begeleiding van de
maatschappelijk werker, zonder dat daarbij de werkbegeleider of consulent
bepaalde activiteiten (tijdelijk) overneemt. Om na te gaan of ook in die richting
gedacht wordt, zijn de respondenten drie specifieke activiteiten voorgelegd.
Daarbij werd gevraagd aan te geven welke zinvol zouden kunnen zijn voor de
genoemde functionarissen.

Indien medewerkers moeilijk zicht kunnen krijgen op een cliënt lijkt het hen
zinvol dat met name de psycholoog en/of de psychiater één of verscheidene
gesprekken met die cliënt voert. Men beschouwt het voeren van deze
gesprekken ook wel als een zinnige bezigheid voor de werkbegeleiders, maar
duidelijk minder dan voor een psycholoog of een psychiater.

Voor een diepgaande therapeutische behandeling van een cliënt komen
volgens de medewerkers vrijwel uitsluitend een psychiater en/of een psycho-
loog in aanmerking Betreft het tenslotte het verlenen van medewerking aan
het geven van adviezen aan het O.M. en de rechtbank dan neigen de mede-
werkers er toe de werkbegeleider en psychiater te zien als de hiervoor meest
geschikte personen. In iets mindere mate ziet men deze medewerking voor
adviezen aan justitie als zinvolle werkzaamheden voor een jurist of een psy-
choloog.

91, 93, 95, 97
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Tot slot van de paragraaf over de begeleiding bij bepaalde activiteiten in het
werk zijn nog een paar losstaande vragen opgenomen.

De eerste hiervan richt zich op de verantwoordelijkheid voor de begeleiding
van de cliënt. Van alle medewerkers beschouwt tweederde deze begeleiding
als behorende tot de hoofdverantwoordelijkheid van de maatschappelijk wer-
ker en ruim een kwart van hen meent dat die verantwoording vooral ligt bij het
team. Slechts 4% ziet de werkbegeleider als hoofdverantwoordelijke voor de
begeleiding van de cliënt. De maatschappelijk werkers zelf benadrukken hun
eigen verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de cliënt nog wat sterker
en beschouwen de werkbegeleider hiervoor nauwelijks als verantwoordelijk.
Stagiaires leggen daarentegen iets meer accent op de verantwoordelijkheid
van het team en de werkbegeleider.

Met betrekking tot de deskundigen die bij het reclasseringswerk vaak nauw
betrokken zijn werden vervolgens twee vragen opgenomen. In de eerste
plaats werd gevraagd of men een duidelijk verschil ziet tussen een psycho-
loog en een psychiater. Ongeveer 70% van alle medewerkers ziet wel dege-
lijk een verschil tussen beide functies. Minder dan 10% meent daarentegen
geen enkel verschil tussen beide te kunnen constateren en de overigen geven
geen blijk van een duidelijke mening hieromtrent.

De tweede vraag die handelde over de deskundigen betreft de tijd die zij
aan hun specifieke taken kunnen besteden. Het behoort tot de uitzonderingen
dat men vindt dat de deskundigen te veel tijd aan hun taken besteden.

Ongeveer de helft meent dat er voldoende tijd voor hen beschikbaar is en
de andere helft vindt dat de tijd voor de taken van de deskundigen best voor
uitbreiding vatbaar is. Uitgesplitst over de verschillende functionarissen bin-
nen de reclassering kan bij elk van hen globaal dezelfde mening geconsta-
teerd worden.

Tenslotte werd de medewerkers gevraagd of zij regelmatig buiten het team
adviezen inwinnen en zo ja, bij welk soort instelling of deskundige. Tweederde
van hen doet dit niet regelmatig, de rest van hen echter wel. Voor de
maatschappelijk werkers ligt dit niet anders dan voor de totale groep van
medewerkers. Enkele van de meest genoemde instellingen of deskundigen bij
deze 'externe' advisering zijn: instellingen voor medisch en maatschappelijk
welzijn, instellingen voor arbeidsvoorziening, huisvesting en financiële hulp-
verlening, psychiater of psycholoog, de advocaat of een externe supervisor.
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8 Verwijzing, werkverdeling, scholing,
ideale tijdsbesteding

Dit deel van het onderzoek werd afgesloten met een aantal vragen waarin
verscheidene thema's aan de orde komen die niet direct onder te brengen
zijn in de voorgaande hoofdstukken. Het betreft hier onderwerpen als ver-
wijzing van cliënten, werkverdeling binnen de teams, behoefte aan (bij)-
scholing en tenslotte de tijdsbesteding aan verschillende werkzaamheden zo-
als die er volgens de medewerkers idealiter uit zou moeten zien.

8.1 Verwijzing
` Verdeeld zijn de meningen over de vraag of er in de praktijk voldoende moge-

lijkheden voor verwijzing van cliënten zijn: de ene helft van de respondenten
acht het aantal verwijzingsmogelijkheden voldoende, de andere helft be-
schouwt deze mogelijkheden als te beperkt. Iets meer dan de helft van de
medewerkers vindt overigens dat er in principe meer verwezen zou moeten
worden. Door driekwart van de medewerkers worden de CAD's gezien als die
instellingen die in principe zorg zouden moeten dragen voor alcohol- en drug-
verslaafden.

` Met betrekking tot een aantal zeer specifieke begeleidings- of behan-
delingsmethoden werd de vraag voorgelegd of de reclassering deze taken
zelf zou moeten verrichten of dat zij wellicht beter aan andere instellingen of
deskundigen overgedragen zouden moeten worden. Om en nabij de 60% van
de reclasseringsmedewerkers béschouwen zowel langdurige psychologische,
begeleiding als ook gezinsbehandeling en groepsbehandeling als behorend
tot de taak van de reclassering zelf. Ongeveer 40% daarentegen zou deze
typen van begeleiding en behandeling willen overdragen aan andere instel-
lingen of deskundigen.

8.2 Werkverdeling in het team
Wanneer men kijkt naar de reclasseringsteams dan kan binnen die teams al
een zekere werkverdeling geconstateerd worden. Zo zijn er de maatschap-
pelijk werkers die zich grotendeels met het uitvoerend werk bezighouden,
deskundigen voor het geven van adviezen, werkbegeleiders en team-
cobrdinatoren voor begeleiding van de maatschappelijk werkers en or-
ganisatorische zaken van het team en administratieve krachten.

Wellicht zal ook nu reeds in meerdere of mindere mate werkverdeling bin-
nen de teams m.b.t. het uitvoerend werk bestaan. In dit onderzoek noch in het
onderzoek naar de tijdsbesteding is aan de feitelijke situatie rondom die
werkverdeling echter aandacht besteed. Wel is de vraag hier gesteld of men
het nuttig vindt dat er werkverdeling is voor een aantal activiteiten in het re-
classeringswerk.

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de wensen die er zijn m.b.t.
werkverdeling in het team voor een aantal activiteiten.

99 t/m 101
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Tabel 7. (geordend)

wel geen

Werkzaamheden/ activiteiten werkverdeling

voorlichting en public relations 83,8 16,2
begeleiding van buitenlanders en bepaalde etnische groeperingen 80,3 19,7
groepsbehandeling 78,0 22,0
gezinsbehandeling 72,3 27,7
vroeghulp 64,8 35,2
sociale actie 61,7 38,3
behandeling van jongeren 57,3 42,7
onderhouden van contacten met justitiële autoriteiten 54,9 45,1
onderhouden van contacten met huisvestingsbureau, werkgever e.d. 38,1 61,9

Zoals uit deze tabel blijkt is er vooral behoefte aan werkverdeling op die ter-
reinen in het werk waar het gaat om zeer specifieke kennis en deskundigheid:
voorlichting en p.r., begeleiding van buitenlanders en gezins-
/groepsbehandeling. Tussen 72 en 83% van de medewerkers voelt bij deze
werkzaamheden voor een onderlinge verdeling van taken. Daarnaast ziet nog
altijd meer dan de helft meer specialisatie als nuttig voor: de vroeghulp, het
onderhouden van contacten met justitie, de behandeling van jongeren en so-
ciale actie. Enkel voor het onderhouden van contacten met huisvesting, werk-
gever e.d. ziet men minder nut voor een werkverdeling binnen het team.

8.3 Scholing
Op de vraag op welke gebieden men meer scholing zou wensen werd door
de medewerkers nogal gevarieerd geantwoord. Voor sommige gebieden geldt
dat meer dan de helft behoefte heeft aan scholing, voor andere zaken is deze
behoefte daarentegen veel minder sterk.

Tabel 8 geeft weer hoe de behoefte aan scholing voor een aantal werkter-
reinen bij de reclasseringsmedewerkers ligt.

Tabel 8. (geordend)

wel geen

Werkzaamheden/activiteiten of gebied: scholing

praktisch therapeutisch werk
gezinsbehandeling
crisisinterventie
groepsbehandeling
begeleiding van verslaafden
gesprekstechnieken
psychologische kennis
omgaan met cliënten
sociale wetgeving
sociale actie voeren
kennis van het leefmilieu van de cliënten
kennis van het strafrechtsysteem
rapporten schrijven

57,3 42,7
54,1 45,9
48,0 52,0
35,4 64,6
30,5 69,5
29,3 70,7
22,8 77,2
19,1 80,9
17,9 82,1
15,4 84,6
15,0 85,0
13,0 87,0
8,9 91,1

De grootste behoefte aan scholing blijkt bij de reclasseringsmedewerkers te
bestaan voor de meer therapeutisch gerichte werkgebieden, zoals gezins-
behandeling, crisisinterventie e.d. Wat minder groot is de scholingsbehoefte
op die terreinen die van nut kunnen zijn bij de relationele contacten met
cliënten, zoals gesprekstechnieken, psychologische kennis. Aan uitbreiding
van praktische kennis op het gebied van de sociale wetgeving en strafrecht-
syteem blijkt nog minder behoefte te bestaan. Een zeer kleine minderheid
geeft aan ook behoefte te hebben aan scholing in het kader van het rappor-
teren.
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8.4 Ideale tijdsbesteding
In aansluiting op de eerste fase van het reclasseringsohderzoek waarin werd
ingegaan op de feitelijke tijdsbesteding van de reclasseringsmedewerkers is
in dit onderzoek gevraagd hoe zij hun tijd idealiter zouden besteden. Het
eerste deelrapport vermeldde reeds enkele voorlopige tellingen voor de full-
time maatschappelijk werkers m.b.t. hun ideale tijdsbesteding.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij hier naar de tabellen. Zoals wij reeds
in het eerste deelrapport vermeldden, zouden de full-time maatschappelijk
werkers meer tijd aan hun cliënten willen besteden en minder aan de rubriek
'diversen' (exclusief studie en literatuur). Voorts gaven zij aan dat rappor-
tagewerkzaamheden en diverse vormen van werkbegeleiding ook nog wel
voor enige vermindering in aanmerking zouden kunnen komen.

Wanneer men nu de ideale tijdsbesteding bekijkt voor alle medewerkers,
dan valt min of meer hetzelfde beeld te' zien. Voor de totale groep geldt
eveneens dat de extra tijd die voor de cliënten beschikbaar komt voor-
namelijk af zou moeten gaan van de tijd voor 'diverse' werkzaamheden en
men is wat sterker dan de groep full-time maatschappelijk werkers geneigd
de tijd voor de diverse vormen van begeleiding te beperken. Men is daartegen
voor een geringere vermindering van de tijd besteed aan rapportagewerk-
zaamheden.')
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Besluit

Overduidelijk is gebleken dat de maatschappelijk werkers een bijzonder
grote behoefte hebben aan begeleiding in het werk. In een groot aantal con-
crete situaties waarbij gevraagd werd of men behoefte heeft aan begeleiding
en of men het in het algemeen nuttig vindt dat er een mogelijkheid is voor
begeleiding, werd zeer positief geantwoord. Daarbij bleek dat deze begelei-
ding vooral wordt gegeven door de werkbegeleiders en door de collega's al
dan niet in combinatie en al dan niet in de vorm van bepaalde besprekingen.

Contacten met de collega's zoekt men ook in grote mate indien het gaat om
praktische zaken zoals bijvoorbeeld het contact leggen met bepaalde externe
bureaus. Daarnaast bleek dat de werkbegeleiders in het bijzonder om advies
worden gevraagd wanneer het gaat om voorlichtingsrapportage en om ad-
visering aan de rechterlijke macht. De psychologen en psychiaters nemen een
aparte plaats in. Bij het gewone maatschappelijk werk blijken zij voor de
begeleiding niet van zo groot belang te zijn; daarentegen zijn zij weer wel van
belang voor meer specifieke problemen wanneer het bijvoorbeeld gaat om
zeer moeilijke cliënten of om meer langdurige sociaal-psychologische bege-
leiding of om de gezamenlijke behandeling van cliënten.

In het eerste deelonderzoek constateerden wij dat een vrij groot percentage
van de tijd besteed wordt aan begeleidingsactiviteiten. Deze activiteiten blij-
ken dus zeer duidelijk in een behoefte te voorzien . Niettemin hebben veel
maatschappelijk werkers het gevoel dat zij het uiteindelijk toch zelf moeten
opknappen. Gezien het accent dat in het werk ligt op de individuele gesprek-
ken, hoeft dit geen verbazing te wekken. De meesten vinden dan ook dat de
hoofdverantwoordelijkheid voor de begeleiding bij de rmw ligt.

Tevens kwam in het tijdsbestedingsonderzoek naar voren dat er nogal
wat verschillen zijn m.b.t. tijd besteed aan de begeleidingsactiviteiten.
Geconstateerd werd dat men bij de CAD's en in de grote randstadste-
den over het algemeen meer tijd besteedt aan deze categorie van
werkzaamheden.
Nu kan men zich afvragen of er aanwijzingen zijn die deze verschillen
mogelijk zouden kunnen verklaren.
In de eerste plaats zou het zo kunnen zijn dat men in de grote
randstadsteden en bij de CAD's te maken heeft met een moeilijker type
cliënt waardoor de mentale belasting voor de rmw's zwaarder is en zij
meer ondersteuning behoeven. Gemeten aan de mentale belasting die
de directe cliëntcontacten bij de maatschappelijk werkers veroorzaken,
blijkt dit echter niet zo te zijn. Noch in de grote randstadsteden, noch
bij de CAD's wordt de mentale belasting van deze directe cliëntcontac-
ten als groter ervaren. Daarna is nagegaan of er aanwijzigingen zijn dat
de werkwijze van de teams van invloed is op de hoeveelheid on-
dersteunende activiteiten.
Hiertoe zijn twee vragen uit het onderzoek nader geanalyseerd. Ten
eerste is dit de vraag waar men de hoofdverantwoordelijkheid voor de
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begeleiding van de cliënt legt en vervolgens de vraag of men vindt dat
als puntje bij paaltje komt men het toch alleen moet opknappen.
Gebleken is dat m.b.t. deze vragen de rmw's bij de CAD's en - in
mindere mate - in de grote randstadsteden anders beantwoord hebben
dan hun collega's elders. Bleek dat 25% van alle rmw's de hoofd-
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de cliënten bij de teams
leggen, voor de CAD's is dit 470/ó en voor de grote randstadsteden
37,7%. De verschillen zijn significant.
Voorts bleek dat 35,4% van alle rmw's het gevoel hebben dat als het
erop aankomt zij het toch alleen moeten opknappen.
Voor de CAD's is dit slechts bij 21 % van de rmw's het geval. Ook dit
verschil is'significant. Kleine verschillen werden ook nog gevonden tus-
sen de rmw's in de grote randstadsteden en de overige plaatsen; deze
verschillen zijn echter niet significant.
Uit dit alles mag worden aangenomen dat de verschillen in tijd besteed
aan begeleidingsactiviteiten voor een groot deel verklaard kunnen wor-
den uit de werkwijze van de teams.
Indien men de hulpverlening aan cliënten als een teamaangelegenheid
beschouwt, heeft dit als consequentie dat de tijd voor besprekingen (in
het team) aanzienlijk groter wordt. We constateerden ook al in het tijds-
bestedingsonderzoek dat de verschillen het grootst waren voor de in-
terne besprekingen (teambesprekingen, werkbesprekingen e.d.)

De resultaten laten voorts zien dat de reclasseringsmedewerkers ook een
grote behoefte hebben aan verdere scholing.

In de vragenlijst was de mogelijkheid gegeven maximaal 4 verschillende
onderwerpen van nascholing aan te geven. Opvallend is dat bijna iedereen
van die mogelijkheid gebruik gemaakt heeft en 4 verschillende onderwerpen
heeft aangestreept. Deze nascholing wordt vooral gevraagd voor praktisch
therapeutisch werk, groepsbehandeling, gezinsbehandeling, crisisinterventie,
behandeling van verslaafden e.d. Tenslotte is ook gebleken dat ten aanzien
van een aantal gebieden er betrekkelijk veel voorstanders zijn van werk-
verdeling en specialisatie.

Uit dit alles blijkt ons inziens dat de maatschappelijk werkers het gevoel heb-
ben hun werkzaamheden niet optimaal te kunnen verrichten en daarom om
veel steun en scholing-vragen. Vermeld werd reeds dat de activiteiten in de
sfeer van de begeleiding een betrekkelijk groot percentage van de tijd in
beslag nemen. Gezien de grote behoefte van de maatschappelijk werkers aan
deze begeleiding zou een eventuele vermindering van tijd hieraan besteed,
zoals ook wel gewenst wordt, zeker gecompenseerd moeten worden door
verhoging van efficiëncy op dit terrein.
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v Evaluatie

Het onderzoek waarvan de resultaten hierboven zijn gepresenteerd maakt,
zoals bekend, deel uit van een reeks studies op het terrein van de reclas-
sering. Hoewel het voorlopige sluitstuk daarvan - een onderzoek onder cliën-
ten - nog moet starten kunnen toch wel enige voorlopige conclusies worden
getrokken. Het is daarbij weinig zinvol de uitkomsten van dit onderzoek als op
zich zelf staand te beschouwen. Ze dienen.te worden geplaatst tegen de
achtergrond van het reeds eerder gerapporteerde tijdsbestedingsonderzoek
en te worden ingepast in het kader van de resultaten van eerder elders ver-
richt (reclasserings) onderzoek').

Wat zijn nu, in deze ruimere context, de algemene lijnen die - hetzij nogmaals
benadrukt - met enige voorzichtigheid kunnen worden aangegeven?

In de eerste plaats kan geconstateerd worden dat men op verbaal niveau
geen duidelijke keuzen maakt: alle doeleinden worden, zij het met enige nu-
ances, als belangrijk beschouwd. Hetzelfde bleek al eerder uit de eerste
onderzoeksfase alwaar alle werkzaamheden als relevant aangemerkt werden.
Toch wordt er in de praktijk wel degelijk een keuze gemaakt. In haar werk lijkt
de reclassering zich in hoge mate te concentreren op de psycho-sociale
hulpverlening en tracht deze te verwezenlijken d.m.v. gesprekken met de cli-
ent, gericht op verandering in diens persoonlijk functioneren.

Men krijgt de indruk dat de reclasseringsmedewerkers daarbij terecht ko-
men in een aantal spanningsvelden.

Een eerste spanningsveld treedt op door een verschil in verwachtingen tus-
sen cliënten en hulpverleners. Verschillende gegevens wijzen er op dat het
hulpaanbod slechts in beperkte mate afgestemd is op de hulpvraag. Cliënten
lijken over hét algemeen het meest geïnteresseerd in praktische hulpverlening
en in voorlichtingsrapportage. Opvallend is dat de reclasseringsmedewerkers
zelf zeggen dit zo te ervaren. Hoewel zij het belang van de praktische hulp-
verlening en de voorlichtingsrapportage wel degelijk zien, zijn de medewer-
kers toch voornamelijk gericht op de meer psycho-sociale hulpverlening. Het
werken aan de materiële problematiek is hieraan ondergeschikt en wordt
door velén beschouwd als 'opstap' tot de werkelijke hulpverlening.

Voorlopige resultaten van reclasseringsonderzoek in Groot-Brittannië wij-
zen in eenzelfde richting: cliënten benadrukken materiële problemen en re-

1) zie hiervoor o.m.:
Snel, G. Helpen (z)onder dwang, Van Gorcum, Assen, 1972.
Hageman-Smit, J. De cliënt en zijn hulpverlener, een paar apart, Proefschrift V.U., Amsterdam, 1976.
Thomassen, G.J. Hulpverleningsmethoden: een evaluatie, Justitiële Verkenningen, nr. 2, 1979, pp.
5-39. Dit artikel is gebaseerd op een literatuurstudie die speciaal i.v.m. dit onderzoek verricht werd.
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classeringsambtenaren zoeken de problemen eerder op het persoonlijke
vlak 2).

De geschetste discrepantie is alleszins begrijpelijk indien men bedenkt dat
de cliënten vaak ten tijde van of reeds voorafgaand aan de delictsituàtie in
allerlei problemen verzeild raken of al zitten, situaties waarin zij niet veel
uitzicht zien. Anderzijds zijn maatschappelijk werkers vooral opgeleid voor
het verrichten van case-work. Het zal duidelijk zijn dat met de toenemende
professionalisering van het reclasseringswerk juist dit aspect van de hulpver-
lening in hun opleiding grote aandacht heeft gekregen en dan ook zijn invloed
doet gelden. Mogelijk wordt mede hierdoor het consumentenperspectief uit
het oog verloren. Een tweede reden voor de beperkte aandacht voor de
materiële hulpverlening is wellicht gelegen in het feit dat de externe belem-
meringen die zich hierbij voordoen als bijzonder groot ervaren worden.

Bovendien willen wij hierbij wijzen op het eerder genoemde Engelse onder-
zoek waarin gesteld wordt dat cliënten in het reclasseringscontact een uiterst
passieve rol aannemen en geneigd zijn de situatie zoals deze gedefinieerd
wordt door de reclasseringsambtenaar te accepteren.

Een tweede spanningsveld hangt enigszins samen met het vorige. In de visie
van de reclasseringsmedewerkers zou de cliënt zo veel mogelijk vrij moeten
zijn en zelf tot bepaalde stappen moeten komen met behulp van de medewer-
ker. Outreaching werken en beïnvloeden van de cliënt worden hierbij als
werkmethoden geaccepteerd, maar controle en dwang in het algemeen af-
gewezen. Het is evenwel duidelijk dat de cliënten juist in de eerste fase van
de contacten ten tijde van de voorlichtingsrapportage toch, hoezeer men ook
probeert hen vrij te laten, enigszins in een dwangpositie terecht zijn gekomen.
Dat deze dwang in zekere mate inherent is aan het reclasseringscontact
wordt door de medewerkers wel degelijk onderkend.

Een derde spanningsveld kan gelokaliseerd worden rond de voorlichtingsrap-
portage. De reclassering beweegt zich hier in het spanningsveld tussen justi-
tie en cliënt.

Gebleken is dat in de voorlichtingsrapportage de stem van de cliënt zeer
duidelijk, wellicht naar de mening van verschillende justitiefunctionarissen té
duidelijk, doorklinkt.

Aangenomen mag worden dat justitie veel belang hecht aan het doel 'zoveel
mogelijk juiste informatie verschaffen'. Anderzijds zal de cliënt er alles aan
gelegen zijn dat de reclassering er een voor hem zo gunstig mogelijke justi-
tiële beslissing uitsleept. Uit de gegevens blijkt dat de reclas-
seringsmedewerker genegen is beide zijden tevreden te stellen. Enerzijds wil
men justitie wel de informatie geven, anderzijds geeft men de cliënt de nodige
inspraak in het rapport. Toch hecht de medewerker zelf echter nog het
meeste belang aan een ander doel, nl. 'het belichten van de belevingswereld
van de cliënt'. Daarnaast wordt nog een belangrijke functie toegekend aan
'het uiteenzetten van de hulpverleningsmogelijkheden'. Zal aldus de voor-
lichtingsrapportage voor justitie en cliënt - ieder op eigen wijze - vooral een
functie hebben in het proces van de berechting, voor de reclas-
seringsmedewerker lijkt de belangrijkste functie van het voorlichtingsrapport
gezocht te moeten worden in het kader van de.hulpverlening. Het is dus niet
onmogelijk dat de reclassering zowel in de ogen van justitie als in de ogen
van cliënten op dit terrein tekort schiet.

2) Gegevens ontleend aan nog niet gepubliceerd onderzoek verricht door Andrew Willis, University
of Cardiff. T.z.t. kan deze publicatie bij het WODC ter inzage worden gevraagd.
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Een tweede lijn die naar voren komt betreft de opleiding en scholing. Hoewel
de maatschappelijk werkers over het algemeen een volledige opleiding aan
de sociale academie hebben afgesloten, blijken zij toch een zeer sterke be-
hoefte te hebben aan veel begeleiding en veel nascholing. Dat aan begelei-
ding veel tijd wordt besteed, werd al duidelijk in de eerste deelstudie. Hieruit
kan o.i. geconcludeerd worden dat zij zich in hun werk nog niet geheel zeker
voelen en nog steeds bezig zijn te zoeken naar richtingen waarbij zij cliënten
beter kunnen begeleiden. Gezien de geuite behoeften aan scholing, blijkt dit
zoeken zich te bewegen in één zeer speciale richting, namelijk de psycho-
sociale.

De onzekerheid van de maatschappelijk werkers komt wellicht in een wat
ander licht te staan wanneer men bedenkt dat de laaste tijd in de anglo-
saksische literatuur veel studies zijn verschenen waaruit blijkt dat het psy-
cho-sociale hulpverleningsmodel niet of ten minste in veel te weinig gevallen
het gewenste effect sorteerti).

Niettemin blijkt dat de reclassering in Nederland haar heil tracht te zoeken
in dit psycho-sociale model. Mogelijk speelt hierbij de idee-dat nog niet alles,
tot in uiterste vorm, op dit gebied is uitgeprobeerd een rol.

Hoewel er altijd wel een zekere discrepantie tussen doeleinden van cliënten
en hulpverleners zal blijven bestaan en het ook niet gewenst is dat de hulp-
verleners zich uitsluitend richten op de vragen van hun cliënten, moet toch de
vraag gesteld worden of de kloof tussen cliënten en hulpverleners in de re-
classering niet té groot dreigt te worden. Daarom lijkt het ons juist erop te
wijzen dat, gezien de richting die de reclassering m.b.t. de hulpverlening in wil
slaan, het gevaar bestaat dat de afstand tussen hulpvraag en hulpaanbod op
deze wijze welhaast onoverbrugbaar dreigt te worden.

Aanbevelingen
De vraag is thans welke oplossingen in de gegeven situatie mogelijk zijn.
Zoals wij boven gezien hebben zoekt de reclassering de oplossing in meer
en beter van hetzelfde: meer opleiding, meer scholing in de psycho-sociale
richting. In dit verband moet evenwel de vraag gesteld worden of de reclas-
seringsmedewerkers hun doeleinden niet te hoog stellen. In het algemeen kan
gezegd worden dat cliënten van de reclassering een vrij moeilijke groep zijn:
zij behoren over het algemeen tot de sociaal zwakkeren en zijn dan binnen
die groepering nog weer eens degenen die het niet hebben kunnen redden.

Wanneer- men nu bedenkt dat het over het algemeen gesproken tenminste
twijfelachtig is dat therapieën altijd tot gunstige resultaten leiden, kan men
zich afvragen of het wel redelijk is te verwachten dat juist de reclassering wél
rendement zal sorteren bij een uitermate moeilijk groep van cliënten. Deze
vraag klemt des te meer wanneer men tevens bedenkt dat het niet volstrekt
duidelijk is wat nu eigenlijk de behoeften van de cliënten zijn en wie deze
behoeften het best kan bepalen, de reclassering of de cliënten zelf. Toch kan
men zich niet aan de indruk onttrekken dat de reclassering in dit opzicht haar
eigen keuze reeds in grote mate heeft vastgelegd. Het is zeer wel mogelijk dat
zij bij deze keuzebepaling de behoeften van de cliënt te weinig tot hun recht
laten komen en de cliënten op deze wijze een product leveren waaraan zij
hoogstwaarschijnlijk in veel gevallen nauwelijks behoefte hebben. Een ac-
centverschuiving waarbij de reclassering tracht nadrukkelijk aansluiting te
vinden bij de behoeften van de cliënten lijkt ons dan ook wenselijk.

Dit impliceert dan tevens dat de doeleinden wat lager gesteld kunnen wor-
den. In dit verband wijzen wij op het RBS-project in Groningen waar de cliënt
in grote mate gelegenheid geboden wordt zijn eigen behoeften te bepalen 4).

3) zie hiervoor: Thomassen, G.J.
4) zie hiervoor: Andriessen, M. Diversie op z'n Hollands, Proces, 58e jrg, nr. 1, januari 1979, pp.
17-22.

47



Een betere aansluiting van het hulpaanbod op de hulpvraag zal betekenen dat
een zwaarder accent zal komen te liggen bij de intake-procedure van cliën-
ten. Bij deze procedure kan, systematischer en gedetailleerder dan nu
waarschijnlijk meestal het geval is, worden nagegaan waar de problemen en
behoeften precies liggen en op welke wijze hieraan zo goed mogelijk tege-
moet kan worden gekomen. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat, indien voor deze
procedure gekozen wordt, de reclassering tot de ontdekking komt dat de
problemen en behoeftes veel gedifferentieerder liggen dan tot nu toe gedacht
wordt. Sommige cliënten zullen inderdaad een intensieve therapeutische be-
handeling behoeven, anderen zijn er wellicht meer bij gebaat iemand te vinden
die voor hen als praatpaal fungeert. Daarnaast zal men zeer waarschijnlijk
ook tot de ontdekking komen dat meer dan tot nu toe de aandacht gericht zal
moeten zijn op de materiële hulpverlening en het aanleren van sociale vaar-
digheden. Het eerder genoemde Engelse onderzoek wijst in dit verband op
het volgende: hoewel cliënten vaak teleurgesteld zijn over de wijze waarop
aan hun praktische problemen wordt gewerkt, ervaren zij de mogelijkheid om
met iemand te praten over hun persoonlijke en sociale problemen als po-
sitief.

Een praktische consequentie van dit alles zou voor de organisatie van de
reclassering het aanstellen van speciale intakefunctionarissen binnen de
teams kunnen zijn. Bovendien kan men denken aan meer specialisatie van de
teamleden. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de meeste
medewerkers voor dit laatste wel voelen.

Tenslotte willen wij nog wijzen op een aantal mogelijkheden voor de reclas-
sering binnen het strafrechtsysteem. Het lijkt nuttig de werkzaamheden bin-
nen dit systeem nader te bezien. Het gaat er, tenslotte om de cliënten binnen
dit systeem zo veel mogelijk hulp te bieden en tot steun te zijn. Een van deze
mogelijkheden die reeds in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is, is
de zogenaamde vroeghulp. In verband met deze vroeghulp kan de reclas-
sering tevens denken aan het ontwikkelen van aanvaardbare alternatieven ter
voorkoming of verkorting van de preventieve hechtenis en trachten d.m.v. de
vroeghulprapportage deze alternatieven te concretiseren.

Voorts kan in dit verband ook gedacht worden aan de mogelijkheid in een
aantal gevallen de duur van de preventieve hechtenis te bekorten door zo snel
mogelijk het voorlichtingsrapport af te ronden. Ook wijzen wij in dit verband
op de mogelijkheden die zich straks in het kader van de alternatieve sancties
zullen voordoen.

En tenslotte zijn er momenteel verschillende experimenten gaande in (open)
inrichtingen (bijvoorbeeld met weekendverloven). De reclassering zal ook op
deze experimentele terreinen zeker een aantal nuttige taken kunnen ver-
richten.

Wel dient hier opgemerkt te worden dat een aantal van deze mogelijkheden
wellicht een grotere controletaak voor de reclassering zal betekenen. Gezien
de resultaten van dit onderzoek vragen wij ons af of de reclassering wel
bereid zal zijn deze controle-dimensie aan haar taak toe te voegen.

Een nauwere betrokkenheid bij het strafrechtsysteem zal tevens betekenen
dat de contacten met justitiefunctionarissen uitgebreid en geïntensiveerd zou-
den moeten worden. Zoals uit het eerste deelonderzoek bleek, blijven deze
contacten tot nu toe tot een minimum beperkt. Het lijkt daarom gewenst dat
de reclassering zich gaat bezinnen op de vraag in hoeverre men bereid is
binnen het strafrechtsysteem een meer nadrukkelijke rol te spelen.

Bij alle resultaten die tot nu toe besproken zijn is het echter van groot belang
verder na te gaan wat de cliënten zelf van de hulpverlening zowel binnen het
strafrechtsysteem als daarbuiten vinden. Onderzoek naar hun wensen, be-
hoeften en ervaringen lijkt dan ook zeer dringend gewenst.
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medewerkers
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V. Factoranalyse doeleinden

VI. Factoranalyse werkhoudingen

VII. Correlaties somscores werkhoudingen en - opstellingen
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BIJLAGE I. 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 Reclasse-

ring

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, stafmedewerker 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

Algemene Reclasserings Vereniging

8. A.J. van de Loo, Sectie Werkontwikkeling en Onderzoek van de

'Algemene Reclasserings Vereniging

9. F.H. Budde, districtsco^rdinator van de Algemene Reclasserings

Vereniging

10. J. Markerink, districtscoordinator van de Algemene Reclasserings

Vereniging

ll. L.A. Osseweyer, maatschappelijk werkco^rdinator, regio Den Haag van

de Algemene Reclasserings Vereniging

12. A.D. van Strien, regio-coordinator, regio Arnhem van de Algemene

Reclasserings Vereniging

13. drs. A.J. Maris, staflid Leger des Heils, Afdeling Reclassering

14. P. Pulles, adjunct-directeur van het Consultatiebureau voor

Alcohol en Drugs, Breda

15. mevrouw drs. P.A.M. Eijkelhof-van der Lans, stafbureau Wetenschappelijke

Adviezen van de'Directie TBR en Reclassering, Ministerie van Justitie



BIJLAGE II : De beantwoording van de vragenlijst

Bijlage II geeft een' totaaloverzicht van de vragen en antwoorden.

Een groot aantal vragen over de vroeghulp is daarin niet opgenomen. Zoals eerder

in liet rapport is vermeld, zal n.l. aan de vroeghulp een aparte publicatie worden

gewijd.

Op deze bijlage is een nadere toelichting wenselijk. Het eenvoudigst kan dit aan

de hand van een voorbeeld. Achter vraag la is aangegeven dat 236 reclasserings-

medewerkers de vraag hebben beantwoord (n), waarvan 0,4 % zegt altijd/erg vaak

te "proberen werk te zoeken voor de cliënt" (1); 9,3 % doet dit vaak (2); 19,1 %

regelmatig (3); 50,8 % soms (4) en 20,3 % zelden/nooit (5).

De gemiddelde score wordt daarmee bepaald op 3,81 % (X 1. Van de 255 medewerkers

hebben er 19 geen antwoord gegeven (g.a). In de vragenlijst vonden soms doorverwijzingen

plaats. liet aantal respondenten dat op logische gronden een vraag niet heeft be-

antwoord, is vermeld in de kolom "niet van toepassing" (n.v.t.). Zie b.v. vraag 3.

Naast de schaaltjesvragen, waarvan vraag 1 een voorbeeld is, zijn ook. vragen met

een ander karakter opgenomen. In sommige gevallen waren daarbij in de oorspronke-

lijke vragenlijst keuze-antwoorden voorgedrukt. Dergelijke antwoorden zijn in deze

bijlage herkenbaar gemaakt m.b.v. een omlijning van de codes die v66r de antwoor-

den zijn geplaatst (zie b.v. vraag 63).

Bij de vragen met voorgedrukte keuze-antwoorden is, waar nodig, de gelegenheid

geboden een antwoord zelf te formuleren achter "anders, t.w.". ,

Deze antwoorden plus de antwoorden op de volledig open vragen konden nogal uiteen-

lopend zijn. Zoveel mogelijk is achteraf getracht ze in rubrieken onder te brengen.

Bij het rubriceren kon de restpost "anders, niet ingedeeld" evenwel niet vermeden

worden. Bovendien bevatten antwoorden soms elementen van twee onderscheiden ru-

brieken. Dergelijke antwoorden zijn met een combinatiecode in deze bijlage opgenomen.

Tot slot moet nog worden vermeld, dat bij een aantal vragen meerdere voorgedrukte

antwoorden konden worden aangekruist. Dit is in voorkomende gevallen aangegeven en

betrof voornamelijk de vragen over de begeleiding in het werk. klier zou opsomming

van alle antwoordcombinaties leiden tot' zeer uitgebreide reeksen. Daarom is alleen achter

ieder antwoord afzonderlijk aangegeven door hoeveel procent van de reclasserings-

medewerkers het is aangekruist. Aangezien per respondent meerdere kruisjes mogelijk

waren, betekent dit dat de som van de percentages in dat geval hoger wordt dan 100.



In de vorige fase van het onderzoek is vooral aandacht besteed aan de tijds-

besteding. In deze fase zullen we meer ingaan op de inhoud van die tijdsbesteding.

Daarbij ligt het accent op de hulpverlening.

We beginnen met een aantal hulpverleningsactiviteiten en vragen u daarover

tijdschaaltjes in te vullen. U hoeft hiervoor niet uw agenda's, dossiers e.d.

te raadplegen. U kunt gewoon op uw gevoel invullen en de cijfers omcirkelen.

1. Voor imw's: Hoe vaak komt het voor dat u in voorkomende gevallen met uw

cliënten aan de volgende taken werkt?

- Voor specialisten en merkbegeleiders:

Hoe vaak adviseert u of zou u willen adviseren dat de rmw met de cliënt aan

de volgende taken werkt?

N.B. Voorzover u zich nooit met dergelijke werkzaamheden bezighoudt, kunt u

de vraag doorhalen.

a. proberen werk te zoeken voor

de cliënt

b. met de werkgever praten om be-

grip voor de cliënt te kweken

c. de cliënt leren om te gaan met

zijn inkomsten en uitgaven

d. de cliënt helpen in zijn rela-
tie met zijn levenspartner

e. de cliënt duidelijk maken dat

hij zichzelf moet veranderen

f.

9•

de cliënt stimuleren op te

komen voor zijn belangen

de cliënt leren hoe,te hande-

len in contacten met GAB's,

huisvesting, sociale dienst etc.

h. de cliënt leren met anderen

om te gaan

i. huisvesting zoeken voor de

cliënt

j. de cliënt politiek bewust
maken

k. proberen de vriendenkring van

de cliënt te wijzigen

1. proberen het zelfinzicht van de
cliënt te bevorderen

m. de cliënt leren zijn praktische
problemen zelf te regelen

n. naar de sociale dienst gaan om

een uitkering te regelen

o. de cliënt helpen beter in zijn
gezin te functioneren

P.

4•

de schulden van de cliënt rege-
len

de cliënt voorhouden dat hij

zichzelf moet aanvaarden zoals

hij is

r. de cliënt stimuleren meer te

doen aan sport, ontspanning e.d.

2 3 4 5

altijd/ regel- zelden/

erg vaak vaak matig soms nooit

0,47. 9,3% 19,1% 50,8% 20,3%

2,1 0,4 9,0 49,8 38,6

1.2 10,3 31,0 46,7 10,7

13,8 44,1 28,7 11,3 2,0

21,5 36,8 21.9 15,4 4,5

24,2 40,7 23,8 10,9 0,4

9,5 37,4 35,0 15,2 2,9

18,7

0,8

46,3

9,5

25,2

23,1

8,1

50,0

1,6

16,5

2,2 4,7 7,8 33,2 52,2

0,4 9,1 14,0 43,6 32,9

37,1 40,3 16,5 5,6 0,4

26,8 47.6 18.7 5,7 1,2

1,3 7,5 13,8 50,6 26,8

9,1 38,8 31,0 19,4 1,7

0,8 7,1 14,7 56,7 20,6

6,6 17,6 21,3 43,0 11,5

2.0 16,7 26,4 J 45,9 8,9

x . n g.a.

3,81 236 19

4,22 233 22

3,55 242 13

2,44 247 8

2,45 247 8

2,23 248 7

2,65 243 12

2,28 246 9

3,72 242 13

4,28 232 23

4,00 243 12

1,92 248 7

2,07 246 9

3,94 239 16

2,66 242 13

3,89 238 17

3,35 244

3,43 246 9



1

s. de cliënt bewust maken van zijn

maatschappelijke positie

het gezin begrip vragen voor

het gedrag van de cliënt
t.

U. de cliënt zeggen dat hij de pro-
blemen vooral bij zichzelf,moet

zoeken

v. de cliënt helpen meer vertrou-

wen in anderen te krijgen

w. de cliënt activeren mee' te doen

aan sociale acties

x. een goed kostgezin voor de cliënt
zoeken

altijd/ regel-
erg vaak vaak matig

4,5 20,8 24,1 38,8, 11,8

3,7 15,8 24,9 44,0 11,6

4,5 15,4 24,4 42,3 13,4

6,5. 33,5 36,3 21,0 2,8

0,4 4,6 8,3 32,1 54,6

- 3,0 10,6 .46,8 39,6

4 5

zelden/

soms nooit x n g.a.

3,33 245 10

3,44 241 14

3,45 246 9

2,80 248 7

4,36 240 15

4,23 235 20

In het reclasseringswerk worden vaak verschillende doeleinden nagestreefd, die onderling

naar belangrijkheid kunnen variëren. Over deze doeleinden volgen nu een aantal

vragen.

kilt u per doel aangeven of u dat belangrijk of onbelangrijk, vindt door het cijfer

in het antwoord te omcirkelen.

I 2 3 4

2. Vindt u het belangrijk te
werken aan de oplossing van

praktische problemen, zoals

geldzaken, huisvesting e.d.

van de cliënten?

g. a.

erg tamelijk • tamelijk erg

belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

30,0 7 1 62,8 7 6,8 7 0,4 7

dur naar duux- naar
vraag 3 vraag 6

3. Ibarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk?

1 Voorwaarde voor het functioneren van de cliënt. Als praktische

problemen zijn opgelost kan de rmw aan andere problemen van de

cliënt werken ----------------- ----------- ----------- ---------- ------.50,0 7

2 Dringende problemen. In de basisbehoeften voor het bestaan moet

worden voorzien ------------------------------------------------------ 17,7 7

3 Voorwaarde voor een vertrouwens-, hulpverleningsrelatie.

Na hulp in praktische zaken, kan de cliënt meer gemotiveerd

worden voor verdere hulp --------------------------------------------- 3,9 7

12 --------------- ----------------- ----------- ----------------------- ----- 7,3 7

13 ----------------------------------------------------------------------- 4,3 7

23 ---------------------------- ------------------ --------------------- ---- 0,9 7

Anders ------------------------------------------------------------------- 15,9 7

4. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen?

1 Ja - door naar vraag 7-------------------------------------- 43,6 7

2 Nee ------ --------------------------------------------- 56,4 7

5.. káarom nièt? ,

Extrinsieke próblemen. ieinig aanbod woonruimte, uitkeringen

kunnen te laag zijn. Voor bepaalde cliënten erg moeilijk. om

praktische problemen op te lossen -------------------------------- --- 33,9 7

2 Afhankelijk van instanties. Zijn bureaucratisch, slecht

toegankelijk ------------------- ----------------`-------------- ----- 26,6 7

12 --------------------------------------------------------------------- 12,1 7

Anders ----------------- --------------------- ---------------- -------------- 27,4 7

Door naar vraag 7.

1,78 250 5

n.v. t

232 5 18

225 12 18

124 13 118



6. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk?

1 Cliënt moet het zelf doen ------------------------------------------ 61,1 %

Anders -------------------------------------- 38,9 2

7. Vindt u het belangrijk te

werken aan de problematiek
van de cliënt zelf?

1 2 3 4

erg tamelijk tamelijk erg

belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

77,2% 22,0%

door naar
vraag 8

0,8% -

door naar
vraag 11

8. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk?

1 Voorwaarde voor beter functioneren van de cliënt: Cliënt kan op goede

weg worden geholpen, moet tot zelfstandigheid worden aangezet en

zelfve^tróuwen krijgen -----------------------------------------------38,2 2

2 Problematiek is aanleiding van het contact. Problematiek is oorzaak

van het disfunctioneren van de cliënt in de maatschappij------------- 12,0 %

3 (Hoofd)doel van het werk ----------------- ---------------------------- 10,4 %

4 Problematiek vanuit cliënt staat centraal. De problemen zoals 'ze door

de cliënt worden uitgesproken zijn uitgangspunt --------------------- 7,9 %

5 Oplossen van problemen van de cliënt zelf werkt preventief----------- 1,7 2

12 --------------------------------------------------------------------- 2,9 %

13 . --------------------------------------------------------`------------ 1,2 2

14 --------------------------------------------------------------------- 0,4 %

15 --------------------------------------------------------------------- 2,9 2

25 --------------------------------------------------------------------- 0,4 %

Anders -------- ----------- ---------------^ .. ------ ----------------- 22,0 2

9. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen?

1 Ja C door naar vraag 12------------------------------------ 62,4 %

2 Nee ----------------------------------------------------------------- 37,6 %

10. Waarom niet?

1 Mankracht-, tijdgebrek----------------------------------------------- 27,4 %

2 Cliënt wil het niet, werkt niet mee, is niet gemotiveerd ------------- 15,5 %

3 Methodische problemen. Niet genoeg power, scholing,

deskundigheid ------------------------------------------------------- 7.,1 %

12 --------------------------------------------------------------------- 1,2'%

13 --------------------------------------------------------------------- 4,8 %

23 -------------------------------------------------------------------- 7,1 9

Anders ----------------------------------------------------=------------- 36,9 %

Door naar vraag 12

X n g. 1. n.v.t.

is 4 233

1.24 250 5

241 12 2

242 II

84 17 154

II. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk? 2 5 248

Niet ingedeeld -------------------------------------------------------- 100 %



1 2 3 4

12. Vindt u het belangrijk te

werken aan het cliëntensys-

teem (de cliënt met zijn

primaire relaties zoals ge-

zin, verloofde enz.)?

erg tamelijk tamelijk erg _

belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk x n g.a. n.v.t.

62,2 % 32,7 7 5.2 % 1,43 251 4

L. door naar door naar
vraag 13 vraag 16

13. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk? 234 8 _ 13

1 Cliënt is deel van het systeem. Er vindt een wisselwerking

plaats tussen de cliënt en zijn directe relaties

(neutrale formulering)~ --------------------------------- 41,9 %

2 Cliëntsysteem is te beinvloeden. Met het werken aan het

systeem wordt de cliënt geholpen. Het systeem helpt de cliënt

('positieve' formulering)-------------------------------------------- 13,2 %

3 Door het cliëntsysteem zijn de problemen (mede) veroorzaakt

('negatieve' formulering) ------------------------------------------- 11,1 %

12 --------------------------------------------------------------------- 9,4 %

13 --------------------------------------------------------------------- 2,1 %

23 -------------------------------------------------------------------- 7,7 %

Anders ----------------------------------------------------------------- 14,6 %

14. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen? 230 12 13

1 Ja >door naar vraag 1,'------------------------------------ 54,8 %

2 Nee --------------------------------------------------------------- 45,2 %

15. Waarom niet?

1 Mankracht-, tijdgebrek/ praktische problemen ------------------------ 21,8 %

2 Afhankelijk van cliëntsysteem. Systeem werkt niet mee,

is ongemotiveerd, onbereikbaar ----------- ----------------------- --- 14,9 %

3 Methodische problemen. Niet genoeg power, scholing,

deskundigheid ------------------------------------------------------- 12,9 %

4 De cliënt wil het niet ---------------------------------------------- 3,0 2

12 --------------------------------------------------------------------- 5,0 %

13 -------------------------------------------=-----------------------= 7,9 %

23 --------------------------------------------------------------------- 2,0 %

24 -------------------------------------------------------------------- -4,0 %

34 --------------------------------------------------------------------- 3,0 %

Anders ----------------------------------------------------------------- 32,8 %

Door naar vraag 17

16. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk?

Niet ingedeeld -------------------------------------------------------- 100 %

1 2 3 4

erg tamelijk tamelijk erg

belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

17. Vindt u het belangrijk te

werken aan de beinvloeding 25,8•% 52,4 % 21,0 % 0,8 %
van de verdere sociale omge-

ving (werksituatie, vrienden-
door naar door naar

kring, e.d.) van de cl iënten.
vraag 18 vraag 21

101 15 139

13 4 238

1,97 252 3



n g. a. n.v.t.

18. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk?

1 Cliënt maakt deel uit van verdere'sociale omgeving. Er vindt een

wisselwerking plaats tussen de cliënt en zijn directe relaties

('neutrale' formulering) ------------------------------------------------ 34,6 %

2 Sociale omgeving is te beinvloeden. Met het werken aan de

sociale omgeving wordt de cliënt geholpen. De sociale omge-

ving helpt de cliënt

('positieve' formulerin --------------------------- 30,2 %

3 Door de sociale omgeving zijn de problemen (mede) veroorzaakt

('negatieve' formulering)------------------------------------------------- 7,1

12 -------------------------------------------------------------------------- 3,8 %

13 -------------------------------------------------------------------------- 0,5 %

23 -------------------------------------------- ----------------------------- 4,9 %

Anders ---------------------------------------------------------------------- 18,9 %

19. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen?

1 Ja --► door naar vraag 22 ------------- --------------------- --------- 35,8 %

2 Nee -------------------------------------------------------------------- 64,2 %

182 18 55

182 18 55

20. Waarom niet? 115 17 123

1 Mankracht-, tijdgebrek/ praktische problemen--------------------------- 26,1 S

2 Afhankelijk van sociale omgeving. Sociale omgeving is niet

te bereiken ('practische' formulering) --------------------------------- 13,9 %

3 Afhankelijk van sociale omgeving. Sociale, omgeving is bevoor-

oordeeld t.o.v. cliënt, is ongemotiveerd

('inhoudelijke' formulering) ~ ------------------------------------------ 6,1

4 Methodische problemen. Niet genoeg power, scholing, des-

kundigheid ------------------------------------------------------------ 6,1 %

5 De cliënt wil het niet ---------------------------------------------- 4,3 %

12 ------------------------------------------------------------------------ 2,6 %

13 ------------------------------------ ------------------- ------------------ 1,7 %

14 --------------------------------------------------------- ---------- 3,5 %

15 ----------------------------------------------------------------------- 2,6 S

23 ----------------------------------------------------------------------- 4,3 7,

24 ------------------ ---------------------------------------------------- 2,6 %

25 -------------------------------- -------------------------------------- 2,6 %

34 ----------------------------------------------------------------------- 0,7 %

35 ----------------------------------------------------------------------- 0,9 %

45 --------------------- -------------------------------------------------- 0,9 7,

Anders ----------------------------------------- ----------------- -------- 20,9 %

Door naar vraag 22



n g.a. n.v.t.

21. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk?

1

2

Cliënt moet het zelf doen --------------------------------------------L-- 21,2%

Problemen liggen op een lager niveau de cliënt of het 1 1

cliëntsysteem --------------------------------------------------------- 15,4%

3 Sociale omgeving is moeilijk of zelfs onmogelijk te beinvloeden---------- 15,4%

4 Geen taak voor de reclassering ------------------------------------------ 9,6%

14 --------------------------------------------=--------------------------- 5,8%

Anders ----- ___--------- ---------------- ------ 32,6%

22. Vindt u het belangrijk de

cliënten te leren zichzelf te

redden in contacten met instel-

lingen en in andere sociale

situaties?

2 3 4
erg tamelijk tamelijk erg

belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

74,5%, 24,3% 1,2%

L door naar 1. door naar
vraag 23 vraag 26

23. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk?

52 6 197

1,27 251 4

240 12 3

1 Bevordert zelfstandigheid. Cliënt functioneert beter in de

maatschappij ---------------------------- ------------------------------- 58,7%

2 Bevordert zelfstandigheid. Cliënt wordt mondig, krijgt zelfvertrouwen,

wordt minder afhankelijk--------------------- --------------------- ---- 16,7%

3 Bevordert zelfstandigheid m.b.t. instanties ------------------------------ 4,2%

12 -------------------------------------------------------------------------- 7,1%

13 -------------------------------------------------------------------------- 4,2%

23 ----------------------------- - - 1,7%

Anders --`-------- --------------------- ------------`----------- ----------- 7,4%

24. Vindt u dat .u hier-in de praktijk voldoende aan kunt doen? 238 14 3

1 Ja ==^ door naar vraág 27 --------------------------------------- 72,3%

2 Nee ----------------- ------------------- -------------- -------------- ------ 27,7%

25. Waarom niet? - ' 61 19 175

1 Cliënt heeft vaak te weinig mogelijkheden, een gebrek aan sociale

vaardigheden ------------------------------------------------------------- 19,7%

2 Mankracht -, tijdgebrek ------- -------- -------------- ---------------------- 16,4%

3 Cliënt wil het niet, werkt niet mee, is niet gemotiveerd ----------------- 8,2%

4 Methodische problemen. Niet genoeg power, scholing,. deskundigheid -------- 8,2%

12 -------------------------------------------------------------------------- 1,6%

14 -------------------------------------------------------------------------- 1,6%

23 ----------------- --------------

34 -------------- -------------------------------------------------- 6,6%

Anders ----------------------------------------- 36,1%

Door naar vraag 27

26. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk? 3 4 - 248

Niet ingedeeld -------------------------------------------------------------- 100%



27. Vindt u het belangrijk cliënten

bewust te maken van hun maat-

schappelijke positie?

2 3 4 X u

erg tamelijk tamelijk erg
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 2,06 249 6

25,7 9

vraag 28

45,4 9, 26,5 9 2,4 %

oor naar j door naar .i
vraag 31

28. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) belangrijk? 167 16 72

1 Cliënt zicht geven op eigen (on)mogelijkheden, keuzemogelijk-

heden voorleggen, aanpassen -----------------------------------------

2 Cliënt maakt deel uit van de maatschappij

('neutrale' formulering) ---------------------------------------------

3 Door de maatschappij worden de problemen (mede)

veroorzaakt ('negatieve.' formulering) ---------------------------------

4 Cliënt aanzetten tot actie. Bewust maken van eigen

mogelijkheden om de maatschappij te veranderen -------------------------

12 -------------------------------------- --------------------------------

13 ---------------------------------------------------------------------

14 -----------------------------------------------------------------------

24 --------------------------------- ------------------ --------

Anders -------------------------------------------------------------------

29. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen?

1 Ja > door naar vraag 32 -----------------------------------------

2 Nee -----------------------------------------------------------------

30. Waarom niet? '

1 Mankracht-, tijdgebrek/ praktische problemen-----------------------------

2 Cliënt wil het niet, heeft er geen behoefte aan,

is niet gemotiveerd -----------------------------------------------------

3 Methodische problemen. Niet-genoeg power, scholing,

deskundigheid -------------------------------------------------------

13 ------------------------ -----------------------------=-----------------

Anders ------------------- ----- --------------------------------------

Door naar vraag 32 '

31. Waarom vindt u dit (erg, tamelijk) onbelangrijk? ' -

1 Cliënt is zich al bewust van maatschappelijke positie -----------------

2 Geen hoge prioriteit. Er zijn belangrijker zaken -----------------------

3 Frustraties van cliënten worden alleen maar groter ---.-----------------

4 Geen taak voor reclassering -----------------------------------------

5 Het gaat meer om de individuele (persoonlijke)

problemen -------------------------------------------------------------

13 - -- ---------------------------------------

15 --------------------------------------------------------------------

24 -----------------------------------------------------------------------

45 ----------------------------------------------------------------------

61,1 %

4,8 %

1,8 %

1,2 %

2,4 %

0,6 9

1,2 %

0,6 %

26,3 %

169 14 72

54,4 %

45,6 %

70 20 165

22,9 %

20,0 2

12,9 9,

7,1 %

37,1 %

71 7 177

18,3 2 '

11,3 %

9,9 %

8,5 %

5,6 %

1,4 %

1,4 2

2,8.%

1,4 %

Anders ------------------------------------------------------------------ 39,4 %



32. Vindt u het belangrijk de

cliënten te begeleiden
door het justitiële systeem?

erg tamelijk tamelijk erg -
belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk x n g.a. n.v.t.

53,3 % 6,9 % 0,8 3 1,55 246 939,0 %

door naar „--
vraag 33 vraag 36

door naar

33. Waarom vindt u dit.(erg, tamelijk) belangrijk? 218 18 19

1 Cliënt bijstaan, steun verlenen, voorlichting en

verduidelijking geven -------------------------------------------------- 22,0 %

2 Justitiële systeem is ingewikkeld, verwarrend,

ondoorzichtig --------------------------------------------------------- 6,9 %

3 Doel/taak van het reclasseringswerk ------------------------------------ 5,5 %

4 Schade voor onzekere, kwetsbare cliënt beperken ------------------------ 3,7 %

5 Justitiële systeem is autoritair, bedreigend,

frustrerend -------------- --'---'------------------ -------------------- 1,8 %

12 ----------------------------------------------- ------------ 6,9 %

13 ------------------------------------------------------------------------ 1,4 %

14 ------------------------------------------------------------------------ 6,0 %

15 ----------------------------------------------------------------------- 4,1 %

23 ------------------------------------------------------------------------ 0,5 %

24 ------------------------------------------------------------------------ 1,8 %

25 --------------------------------------- -------------------------------- 5,0 S

45 ------------------------------------------------------------------------ 1,4 %

Anders -------------------------------- -------------------------- 33,0 %

34. Vindt u dat u hier in de praktijk voldoende aan kunt doen? 212 24 19

1 Ja ---------->door naar vraag 37 --------------------------------------- 78,8 %

2 Nee -------------------------------------------------------------------- 21,2 %

35. Waarom niet?

1 Mankracht., tijdgebrek/praktische problemen----------------------------- 25,6 %

2 Systeem is moeilijk toegankelijk --------------------------------------- 16,3 %

3 Methodische problemen. Niet genoeg power, scholing,

deskundigheid ---------------------------------------------------------- 4,7 5

13 ------------------------------------------------------------------------ 4,7 %

Anders ---------- ----------------------------- ------------------------ ----- 48,7 %

Door naar vraag 37

43 26 186

36. Waarom vindt u dit erg, tamelijk) onbelangrijk? 19 8 228

Niet ingedeeld ---------------------=--------------------------------------100 %



37. Hierboven hebt u aangegeven hoe belangrijk u de verschillende genoemde doeleinden

vindt. Hieronder vindt u ze nog eens op een rijtje. Wilt u ze nummeren in volgorde

van belangrijkheid. Dus 1 voor het hoofddoel, 2 voor het volgende, daarna het

derde doel een 3, het vierde een 4 enz., tot en met 7.

Als u twee (of meer) doeleinden even belangrijk vindt, dan laat u dat doel preva-

leren dat naar uw gevoel het vaakst van,belang-is voor uw cliënten.

a. Oplossen van praktische problemen

b. Werken aan problematiek van cliënt
zelf

c. Werken aan cliëntsysteem

d. Beinvloeding van verdere sociale

omgeving van cliënten

e. Cliënten leren zichzelf te redden in

sociale situaties

f. Cliënten maatschappelijk bewust

maken

g. Cliënten begeleiden door het justi-

tiële systeem

X

38. Zijn er nog doeleinden die u belangrijk vindt in uw werk

met de cliënten en die hierboven niet genoemd zijn?

Zo ja, welke Graag met toelichting.

1 Nee ------------------------------------------------------------------- 73,6 7

2 Ja, niet ingedeeld ---------------------------------------------------- 26,4 7

39. Hoe belangrijk vindt u

een vertrouwensrelatie

voor een goede hulpver-

lening?

vraag 40a

n g. a.

240 IS

n g.a. n.v.t.

246 9

1,20 251 4

40. Waarom vindt u een vertrouwensrelatie (erg, tamelijk) belangrijk?

1 Zonder vertrouwensrelatie kan niet gewerkt

worden. Vertrouwensrelatie is werkinstrument -------------------------- 40,1 7

2 Vertrouwensrelatie is basis van de hulpverlening ---------------------- 33,1 7

3 Vertrouwensrelatie is middel tot het tot stand-

komen van de hulpverlening. Het biedt openingen

naar de cliënt--------------------------------------------------------- 9,5 7

12 '----------------------------------------------------------------------- 3,7 7

13 ----------------------------------------------------------------------- 2,5 7

23 ----------------------------------------------------------------------- 0,4 %

Anders ------------------------------------------------------------------- 10,7 7

40 a. Hierboven is een aantal vragen gesteld over de doeleinden van uw werkzaamheden.

Het kan zijn dat uw visie hierin niet voldoende tot zijn recht is gekomen.

Hieronder is ruimte open gelaten waarin u aanvullende opmerkingen kunt maken.

2 3 4

erg tamelijk tamelijk erg
belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

80,1 19,5 7 0,4 7

L door naar door naar
vraag 40

le

doel

2e

doel

3e

doel

4e

doel

5e
doel

6e

doel

7e

doel

10,07, 16,2%, 23,7% 15,0% 16,2% 10,47 8,3% 3,76

54,2 21,2 14,2 5,4 2,1 2,5 0,4 1,89

8,3 29,2 14,6 17,1 17,5 8,3 5,0 3,51

0,4 3,7 10,8 13,3 18,8 36,2 16,7 5,22

12,1 18,8 24,6 22,9 15,8 5,8 3,29

2,5 2,9 3,7 7,5 12,5 20,8 50,0 5,87

12,5 7,9 8,3 18,8 17,5 15,8 19,2 4,45

242 12 1

54 respondenten hebben opmerkingen gemaakt.



Dan volgt hier weer een aantal vragen over de activiteiten van een rmw.

41. Wilt u aangeven of u het juist of onjuist vindt als een =w de volgende

dingen doet?

a. de cliënt die zich niet aan de
gemaakte afspraken houdt,.daar-

op wijzen

b. de cliënt uitleggen hoe hij

zelf een uitkering kan bemach-

tigen

c. de cliënt inzicht geven in

zijn situatie

d. alles volledig met de cliënt
bespreken

e. wachten tot de cliënt zich

zelf tot hem wendt

f. de cliënt duidelijk maken dat

hij vrij is zijn hulp al.dan

niet te accepteren

g. het contact beëindigen als

hij vindt dat er onvoldoende

vooruitgang is

h. een ongemotiveerde cliënt dui-
delijk proberen te maken dat

hulp echt nodig voor hem is

i. de cliënt stimuleren tijdens

de zitting zelf zijn positie

zo goed mogelijk uiteen te

zetten

j. als de cliënt onhebbelijk is,

dit accepteren om de relatie

met hem niet in gevaar te

brengen

k. tegen de cliënt zeggen dat hij

volledig solidair met hem is

1. als de cliënt'niet meer komt
opdagen hem thuis bezoeken

m. doen wat de cliënt vraagt om

'een goede relatie op te bouwen

n. aan 'de cliënt overlaten hoe

vaak en wanneer hij contacten

wil

o. tegen de cliënt zeggen dat hij

niet meegaat naar het huisves-

tingsbureau, omdat hij moet

leren dit zelf te doen

p. tegenover justitie volledig

achter de cliënt gaan staan

q. in bepaalde gevallen, buiten

medeweten van de cliënt, stap-

pen ondernemen om zijn proble-

men op te lossen

r. als de cliënt zelf geen initia-

tief toont, het contact be-

eindigen

s. de cliënt activeren zelf zijn

problemen op te lossen

t. een Contact beëindigen als hij

merkt dat de cliënt alleen komt
omdat hij zich daartoe verplicht

voelt

u. indien de cliënt de situatie on-
voldoende kan overzien, zonder

zijn toestemming een voorlich-

tingsrapport uitbrengen

v. als de cliënt hem allerlei klus-

sen wil laten opknappen hem dui-

delijk maken dat hij zijn loop-

jongen niet is

w. in couflictsitaatios ,liet justi-
Lie kiezen voor de cliënt 1

2 .3 4 5

helemaal tamelijk niet juist/ tamelijk

juist juist niet.omjuist onjuist

helemaal

onjuist
n g.a.-

69,3 7 25,9 i 4,4 7 0,4 i. 1,36 251

72,0 22.4 5,2 0,4 1,34 250 5'

69,6 24,4 6,0 1,36 250 5

45,0 36,1 15,3 3,2 0,4 1,78 249 6

5,2 26,9 47,8 16,5 3,6 2,86 249 6

63,2 27,6 6,8 2,0. 0,4 1,49 250 5

12,0 21,1 38,6 19,1 9,2 2,92 251 4

26,7 35,9 26,7 7,6 3,2 2,25 251 4

46,4 36,4 14,4 2,8 1,73 250 5

2,8 8,0 30,3 40,2 18,7 3,64 251 4

1,2 9,6 37,8 27,5 23,9 3,63 251 4

17,5 48,2 27,9 6,0 0,4 2,24 251 4

0,4 3,6' 29,5 37,1 29,5 3,92 251

2,0 18,0 46,8 23,6 9,6 3,21 250 • 5

8,4 35,2 43,2 11,6 1,6 2,63 250

5,6 26,6 41,5 21,4 4,8 2,93 248 7

0.8 7,3 20,2 37,5 34,3 3,97 248 7

5,6 23,6 36,4 27,6 6,8 3,06 250 5

73,6 24,8 1,6 1,28 250 5

11,2 28,0 40,0 18,8 2;0 2.,72 250 5

0,4 7,7 13,7 27,4 50,8 4,21 248 7

54,4 35,6 5.6 2,4 2,0 1,62 250 5

11,3 28,2 56,0 3,2 I 1,2 I 2,55' 248 7



Nu volgen enkele. vragen over de wijze waarop een rmw zich tegenover een cliënt

kan opstellen.

Wilt u zoveel mogelijk aangeven welke mening het meest met de uwe overeenkomt?

2 3 4

42. Vindt u het beter als
een rmw zich afwachtend

opstelt t.o.v. zijn
cliënten of vindt u het

beter als er meer "out-

reaching" te werk wordt

gegaan?

43. Denkt u dat het in het

werk vooral.aankomt op

de specifieke deskundig-

heid van de rmw of gaat
het er naar uw mening

vooral om hoe een rmw

zich als persoon tegen-

over zijn cliënten op-

stelt?

44. Vindt u het belang-

rijk vertrouwelijk te
zijn met de cliënten of

vindt u het beter een

zekere distantie te

houden?

45. Vindt u het wel of

niet juist als een rmw

een cliënt die misbruik

van hem probeert te ma-

men, toegevend behandelt
terwille van een goede

-relatie?

5

sterke voor- voorkeur voorkeur sterke voor-

keur afwach- afwachtende geen methode keur methode

tende houding houding voorkeur outreaching outreaching

0,4 % 16,9 %

2

23,3 2

3

54,2 7.

4

5,2 2

5

x n g.a.

3,47 249 6

specifieke des- specifieke beide opstelling opstelling als

kundigheid erg deskundigheid even als persoon persoon erg

belangrijk nogal belang- belangrijk nogal belang- belangrijk

rijk rijk

2,0 % 6.8 % 62,8 16.4 % 12.0 2

2 3 4 5
sterke voor-

keur vertrou-

welijk

5,8%

helemaal

juist

voorkeur geen voorkeur sterke

vertrouwe- voorkeur distantie voorkeur

lijk distantie

43,2 2

2

24,7 7,

3

25,9 %

4

0,4 7.

5
tamelijk niet juist/ tamelijk helemaal

juist niet onjuist onjuist onjuist

0,4 % 7,2 7. 50,8 %

46. Wilt u aangeven in hoeverre u het juist of onjuist vindt als een rmw de

3,30 250 5

2,72 243 12

4,34 250 5

volgende. dingen doet: 1 2 3 4 5
niet
juist

helemaal tamelijk
niet

tamelijk helemaal

juist juist onjuist onjuist
onjuist

a. De OvJ een stuk ac-

tieve begeleiding toe-
zeggen "in ruil voor"

preventieve hechtenis

b. tijdens strafonderbre-
king een oogje in het

zeil. houden

7,9 2

3,7

c. poolshoogte nemen bij

een gedetineerde die 0,8
met weekendverlof is

d. een gevaarlijke cliënt

in de gaten houden 4,6

e. alcoholgebruik van een
cliënt controleren 2`1

23,3 7.

19,9

8,0

21,7

11,4

32,5 %

33,2

28,2

24,2

21,1

23,7 7,

26,6

32,8

22,1

30,4

12,5 i

16,6

30,3

27,5

35,0

3,10 240 15.

3,32 241 14

3,84 238 17

3,46 240 IS

3,85 237 18



47. Welke van de onderstaande uitspraken komt het meest met uw mening overeen?

(één hokje aankruisen)

.1 een cliënt moet op zijn rmw kunnen rekenen-------------------------- 47,0 i

2 er moet een echte vertrouwensrelatie zijn tussen

rmw en cliënt --=-------------------------------------------------- 51,4 8

3 rmw en cliënt moeten als vrienden met elkaar omgaan --------------- 1,6 7

Hierboven is een aantal vragen gesteld over werkmethoden van een rmw.

Voor het geval uw visie hierover niet voldoende tot zijn recht gekomen is, is

hieronder ruimte overgelaten waarin u aanvullende opmerkingen kunt maken.

53 respondenten hebben opmerkingen gemaakt.

48. Hieronder vindt u een aantal uitspraken die betrekking hebben op de cliënten.

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken?

1 2 3 4

sterk
eens. eens

a. sommige cliënten moeten eerst vast-

lopen en kunnen dan pas geholpen

worden 18.4 56,4 %

b. regelmatig contact met een ongemo-

tiveerde cliënt kan zinvol zijn

c. cliënten zijn vaak slecht gemoti-
veerd tot echte hulpverlening

d. veel cliënten willen alleen maar
hulp in praktische zaken

e. veel cliënten willen alleen

maar een voorlichtingsrapport

en verder niets

f. alle cliënten moeten onder alle
omstandigheden volledig vrijge-
laten worden de geboden hulp al

dan niet te alcepteren

g. cliënten zijn nooit helemaal vrij,

er ligt altijd een zekere dwang
in de contacten besloten

h. als rmw moet men wel proberen

de cliënten te overreden nood-

zakelijk geachte hulp te accep-

teren

i. sommige cliënten moeten tegen

zichzelf beschermd worden

7,6

3,2

5,6

52,0

32,1

44,6

4,1 1 32,2

15,7

10,8

6,4

10,0

36,5

niet

eens/niet

oneens

20,0 %

29,2

32,1

31,7

38,4

19,7

60,8 1 20,8

45,6

56,4

28,4

25,2

oneens

4,4 8

10,0

29,3

16,5

23,3

25,3

6,0

16,0.

6,4

Hierboven is een aantal uitspraken gedaan over cliënten en hun motivatie. Als

naar uw eigen mening uw visie niet voldoende naar voren is gekomen, kunt u uw

aanvullende opmerkingen hieronder noteren. _

251 4

5

sterk

oneens

X n ga.

0,8 8 2,13 250' 5

1,2 2,45 250 5

3,2 .2,97 249. 6

1,6 2,64 249 6

2,0 2,87 245 10

2,8 2,63 249 6

1,6 2,27 250 5

3,6 2,65 250 5

2,0 2,34 250 5

17 repondenten hebben opmerkingen gemaakt.



De volgende vraag handelt over de behandeling van alcohol-en drugverslaafden.

49. Vindt u dat:
1 2 3 4 5

a. bij ontwennen medicijnen nood-

zakelijk zijn?

b. hulpverlening aan zware drug-

verslaafden ambulant kan

geschieden?

altijd/

erg
vaak

5,6 %

0,9

In hoeverre bent u het eens of oneens met
1

sterk
eens

c. ontgiften is het hoofddoel

van de behandeling van een

verslaafde

d. CAD's moeten uitsluitend wer-

ken aan de ontwenning en an-

dere problemen van de cliënt
doorverwijzen

e. het zoeken naar oplossingen

voor de persoonlijke proble-

matiek van de cliënt is even-
eens een taak voor CAD's

0,9

0,8

36,0.

Alleen door CAD-ers te beantwoorden:

f. In de toekomst zal de hulp-

verlening door de CAD's in

RIAGG-verband veel effi-
ciënter verlopen 7,0

regel- zelden/

vaak matig soms nooit

x n g.a. n.v.t.

32,5 %

3,9

19,2 %

7,4

40,6 %

36,2

2,1 %

51,5

3,01 234 21

de volgende uitspraken:

4,34 229 26

2 3 4 5

niet eens/
sterk

niet
eens oneens oneens

oneens

7,7 19,6 52,8 19,1 3,82 235 20

2,9. 8,3 56,4 31,5 4, 15 '_,.1 14

52,9 6,6 2,9 1,7 1,81 242 13

20,9 52,3 12,8 7,0 2,92 86 10 159

Hierboven is een aantal vragen gesteld over de behandeling van alcohol-

en drugverslaafden. Indien u nog aanvullende opmerkingen wilt maken is

daarvoor hieronder ruimte opengelaten.

29 respondenten hebben opmerkingen gemaakt.

Hierna volgen een aantal uitspraken m.b.t. het hulpverleningsplan en gespreks-

verslagen.

Wilt u bij vraag 50 aangeven hoe vaak u genoemde activiteit verricht en bij

vraag 51 in hoeverre u het eens of oneens bent met de uitspraak.

50 a. ik maak een hulpverleningsplan

b. ik leg mijn hulpverleningsplan
vast

c. in de beginfase van het contact

werk ik systematisch een aantal

punten af

d. ik maak gespreksverslagen

e. ik evalueer de stand van zaken

van mijn cliënten

2 . 3 4 5

altijd/
erg vaak

regel- zelden/
vaak matig soms nooit

27,1% 30,8% 23,7% 14,2% 4,2% 2,38 240 15

19,2 20,5 19,2 25,9 15,1 2,97 239 16

18,3 37,9 17,1 20,4 1 6,3 2,58 240 15

62,1 13,7 9,6 10,0 4,6 1,81 240 IS

35,0 29,2 26,7 8,7 0,4 2,10 240 15



niet

s te rk' eens/niet

51..a. het maken van een hulpverlenings-

plan heeft weinig zin

b. het van te voren maken van hulp-

verleningsplannen werkt verstar-

rend

c. gespreksverslagen en evaluaties

zijn belangrijke hulpmiddelen

voor de praktijk- (of werk-) be-

geleider om het werk te kunnen

overzien

d. het maken van gespreksverslagen

is een belangrijk hulpmiddel om

het proces met een 'cliënt te kun-.

nen overzien

e. om het proces met een cliënt te

kunnen overzien, heb ik geen ge-

spreksverslagen nodig, dat weet ik

wel uit mijn hoofd

f. het maken van gespreksverslagen

is in van belang voor anderen die

zich eventueel met de zaak bezig

zullen houden

sterk

eens eens oneens oneens oneens

n g.a.

1,6 6,9 10,5 56,7 24., 3 3,95 247 8

2,4 9,3 24,2 55,6 8,5 3,59 248 7

28,9 54,9 13,0 2,8 0,4 1,91 246 9

21,2 55,6 13,3 2,4 0,4 1,91 248 7

1,6 9,7 22,6 43,1 23,0 3,76 248 7

25,0 58,1 8,9 6,5 1,6 2,02 248 7

Hiervoor hebt u een aantal vragen beantwoord over het hulpverleningsplan'

en de gespreksverslagen.

Indien naar gevoel uw eigen mening niet voldoende naar voren kon komen,

is voor aanvullende opmerkingen hieronder ruimte opengelaten.

22 respondenten hebben opmerkingen gemaakt.

52. Hieronder staan een drietal doelstellingen die vaak aan de vroeghulp onderscheiden

worden.

Wilt u nu bij elke doelstelling aankruisen in hoeverre u haar belangrijk of on-

belangrijk vindt?

a.'steun inzake directe problemen

b. het starten van een hulpver-
leningsproces

e. bijdrage leveren aan de beslis-

sing over de voorlopige hechte-
nis

2 3 4

tamelijk tamelijk
erg be- be- niet bel. onbe-

langrijk langrijk niet onb. langrijk

62,3 %

33,6

30,9

34,8 9,

40,6

45,3

2,0 %

16,8

0,4

6,6

4,5

5

erg

onbe-

langrijk

0,4 % 1,42 247 8

2,5 2,04 244 11

1,2 2,00 243 12

53. Hierboven hebt u aangegeven hoe belangrijk u de verschillende genoemde doeleinden

vindt. Hieronder vindt u ze nog eens op een rijtje. Wilt u ze nummeren in volgorde

van belangrijkheid? Dus 1 voor het belangrijkste doel, 2 voor het volgende en.3

voor het minst belangrijke. Als u twee (of meer) doeleinden even belangrijk vindt,

dan laat u dat doel prevaleren dat naar uw gevoel het vaakst van belang is voor uw

cliënten. 1 2 3

Eerste doel Tweede doel Derde doel

a. bijdrage leveren aan de beslis-

sling over de voorlopige hech-
tenis

b. steun inzake directe problemen

c. het starten van, een hulpverle-

ningsproces

14,6 7, 43,8 % 41,7 %

71',7

13,7

22;5

33,7

5,8

52,5

2,27 240 15

1,34 240 15

2,39 240 15



1 2 3

54. Vroeghulp is een taak voor de

reclassering

3

26,9

L_r door naar 4J
vraag 56

55. Iedere in verzekering-gestelde

dient vroeghulp te krijgen

sterk tamelijk tamelijk sterk

eens eens oneens oneens

54,1%

43,0%

33,6

56. In deze vraag kunt u aangeven hoe vaak u als rnw genoemde handelingen

verricht (voor specialisten en werkbegeleiders:adviseert of zou willen

adviseren tot het doen van die handelingen).in het kader van de voor-

lichtingsranoortage.

a. met de cliënt de mogelijke afloop

van de berechting bespreken

b. de cliënt laten beslissen

over wat wel of niet aan justitie

gerapporteerd wordt

c. bij verschil van mening over de

inhoud van het loorlichtings-

rapport de mening van uzelf
de doorslag laten geven

d. bij verschil van mening over de

inhoud van het voorlichtings-
rapport beide meningen opnemen.

e. de uiteindelijke versie van het

voorlichtingsrapport aan de cliënt

laten lezen

f. de inhoud van het voorlichtings-
rapport zo formuleren dat de relatie
met de cliënt niet geschaad wordt

1 2 3 4 5

41,4%

43,9%

altijd/
erg regel- zelden/
vaak vaak matig soms nooit

28,3% 36,5% 18,51 1 11 2% 5,6%

20,6 24,9 15,9 26,6 12,0

2,6 14,5 11,9 38,3 32,6

31,4 31,0 1 12,7 18,8 6,1

59,4 20,1 9,4 7,3 3,8

13,2 18,0 13,6 30,3 25,0

57. Vindt u het juist of onjuist als een rmw de volgende dingen doet?

1 2

a, in bepaalde gevallen, als de

cliënt de situatie niet kan

overzien, adviseren tegen de

wens van hem in

b. in bepaalde gevallen, als de

cliënt de situatie niet kan

overzien, buiten zijn mede-

weten informatie aan de recht-
bank geven

58. Het doel van een voorlichtingsrapport

4 5
niet juist/

helemaal tamelijk niet tamelijk helemaal
juist, juist onjuist onjuist onjuist

5,9

11,3

is:

4,5%

11,3%

33,6

32,4

1 2 3
niet

4

22,3

18,5

4

11,3

4,2

5

x

1,50

n g. a.

244 Il

n.v.t.

1,72 230 14 II

2,29 233 22

2,85 233 22

3,84 227 28

2,37 229 26

1,76 234 21

3,36 228 27

3,06 238 17

3,84 '237 18

sterk eens/niet sterk
eens eens oneens oneens. oneens

a. zoveel mogelijk juiste infor-

matie verschaffen 31,9 48,7 11,3 6,7 1,3 1,97 238 17

b. een zo gunstig mogelijke jus-

titiël li l-b i b k t. ss ewer se es ng e
ligen 11,3 33,6 32,4 18,5 4,2 2,71 238 17

c. de belevingswereld van de
cliënt belichten 38,6 57,7 3,7 1,65 241 14

d. de hulpverleningsmogelijkheden

uiteen zetten 40,0 55,8 3,7 0,4 1,65.240 15



59. Hiervoor hebt u aangegeven in hoeverre u het eens bent met de verschillende

genoemde doeleinden.

Wilt u ze hieronder vervolgens nummeren in volgorde van belangrijkheid. Dus 1

voor het meest belangrijke doel, 2 voor het volgende, 3 voor het derde, 4 voor

het.minst belangrijke doel.

Als u twee (of meer) doeleinden even- belangrijk vindt, dan laat u dat doel

prevaleren dat naar uw mening het vaakst voorkomt.

Het voorlichtingsrapport heeft als doel:

2 3 4

le doel 2e doel 3e doel 4e doel

a. zoveel mogelijk juiste infor

matie verschaffen 36,7 7, 19,8 % 24,1 7, 19,4 %

b. een zo gunstig mogelijke

justitiële beslissingbe-

werkstelligen

c. de belevingswereld van de

cliënt belichten

8,4

43,0

118

8,9 62,9

d. de hulpverleningsmogelijk-
heden uiteen zetten

1

60. Is er naar uw mening nog een ander doel van het voorlichtingsrapport?

1 nee -------> door naar vraag 62------------------------------------ 55,3 %

2 ja -------------------------------------------------------------- 44,7 %

61. Zo ja, welk?

1 Ingang tot hulpverleningsproces ---------------------------------- 23,7 %

2 Met de cliënt tot overzicht van de situatie komen -------------- ~- 8,2 %

12 ----------------------------------------------------------------- 3,1 %

Anders --------------------------------------------------- ----------- 65,0 %

9,4 %

1

62. Gaat u naar de zitting van die

strafzaken waarin u rapport

heeft uitgebracht?

(voor specialisten en werk-
begeleiders: adviseert u of
zou u willen adviseren te gaan?)

19,8

36,7 16,0

X g. a. n.v.t.

2,26237 18

3,37 237 18

1,81, 237 18

2,55 237 18

4,2

34,6 40,1 13,5

2 3 4 5

bijna in 75% van in 50% van in 25% van bijna

altijd de gevallen de gevallen de gevallen nooit

53,8

door naar
vraag 63

13,2 % 12,4 7, 11,1

219 36

97 36 122

2,18 234 21

door naar vraag 64 door naar
(een gedeelte van deze vraag 65
respondenten is doorge-

gaan met vraag•63).

63. Waarom gaat u naar de zitting? Graag de reden aankruisen;
meer kruisjes mogelijk. _

Ik ga naar de zitting (voor specialisten et werkbegeleiders:

ik adviseer/ik zou willen adviseren te gaan):

1 Om de cliënt te steunen ------------------------------------------ 97,9 %

2 Omdat het beter kan uitpakken voor de cliënt --------------------- 29,9 %

3 Omdat de rechtbank het op prijs stelt ---------------------------- 32,6 %

4 Om te weten of en hoe mijn rapporten gebruikt worden ------------- 66,0 %

5 Anders, t.w. om een nadere toelichting te kunnen geven ----------- 34,7 %

6 Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------- 9,3 %

Door naar vraag 66 (een gedeelte is doorgegaan met vraag 64).

144 19 92



64. In welke gevallen gaat u naar de zitting?, Graag de reden aankruisen;

meerdere kruisjes mogelijk.

Ik ga naar de zitting (voor specialisten en werkbegeleiders:

ik adviseer/ik zou willen adviseren te gaan):

1 Van gedetineerden ------------------------------------------------ 44,7 7,

2 Van "first offenders-- -------------------------------------------- 33,3 i

3 Van degenen met wie ik contact onderhield tot

aan de zitting --------------------------------------------------- 56,7 9.

4 Als de cliënt het vraagt ----------------------------------------- 83,0 9,

5 Als de cliënt het m.i. nodig heeft ------------------------------- 77,3 7

6 Als de partner het m.i. nodig heeft ------------------------------ 31.9 %

7 Om zo nodig een toelichting en/of aanvulling. op het

rapport te geven ------------------------------------------------- 85,1 7,

8 Om te weten of en hoe mijn rapporten gebruikt worden ------------- 44,0 7,

9 Om zo mogelijk een verslapt contact met

de cliënt te herstellen ------------------------------------------ 10,6 Z

10 Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------- 7,8'%

Door naar vraag 66. (Twee respondenten hebben ook vraag 65 beantwoord)

x n g.a. n.v.t.

65. Waarom gaat u (bijna) nooit naar de zitting? Graag reden aankruisen; meer 28 18 209

kruisjes mogelijk.

Ik ga (bijna) nooit naar de zitting (voor specialisten en werkbegeleiders:

ik adviseer/ik zou willen adviseren niet te gaan):

1 Omdat het mij te veel tijd kost ---------------------------------- 46,4 7,

2 Om de cliënt niet nog onmondiger/

afhankelijker te maken ------------------------------------------- 46,4 7,

3 Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------- 32,1 %

66. Wilt u aangeven hoe vaak u als rmw de volgende activiteiten tijdens de detentie-

periode verricht? (Specialisten en werkbegeZeiders:adviseert/zou u willen advi-

seren te verrichten).
1 2 3 4 5

altijd

erg regel- zelden/
vaak vaak matig soms nooit

a. bezoeken van een cliënt

op eigen initiatief

b. de cliënt bezoeken omdat

er sprake is van een

voortgezette begeleiding
na de detentie

c. de cliënt bezoeken omdat

er sprake is van een

hulpverleningsrelatie

d. de cliënt op verzoek van

hemzelf bezoeken

e. partner (gezin) voorbe-

reiden op de invrij-

heidstelling van de

cliënt

19,2%

23,3

30,8

30,0

10,0

34,2%

39,5

42,9,

36,8

32,3

26,5%

24,2

19,2

16,1

22,3

13,7%

9,0

4,9

15,2

24,5

f. contact onderhouden met

partner (gezin) van de

cliënt 8,6 34,7 25,7 27,9

6,4%

4,0

2,2

1,8

10,9

3,2

2,54 2i9

141 19 95

36

2,31 223 32

2,05 224 31

2,22 223 32

2,94 220 35

2,82 222 33



67. Wilt u de volgende activiteiten die betrekking hebben. op het werk tijdens de de-

tentieperiode nummeren in volgorde van belangrijkheid; de belangrijkste een 1,

de volgende een 2, de derde een 3, en tenslotte de minst belangrijke een 4.

a. het verder uitbouwen van de

relatie met de cliënt

b. het regelen van praktische

zaken voor de cliënt

c. het bemiddelen, in geschillen

tussen cliënt en gevangenis-

personeel of- autoriteiten

d. het helpen met het vinden van

oplossingen voor de tijd na de

detentieperiode van de cliënt

2 3 4

Ie bèlang 2e belang 3e belang 4e belang x n g.a. n.v.t.

. 59,4 7 21,8 % 14,0 % 4,8 7 1,64 229 26.

8,3 29,7 57,6 4,4 2,58.229 26

0,4 3,5 8,7 87,3 3,83 229 26

31,9 45,0 19,7 3,5 1,95 229 26

Met de beantwoording van de volgende drie vragen hadden de medewerkers veel,

problemen. Ze zijn daarom niet in het rapport besproken en ook niet genummerd.

Als er gekozen zou moeten worden, wie'zouden dan volgens u als eersten in aanmerking,

komen voor regelmatig contact tijdens de detentie?

1 first offenders

2 recidivisten

Als er gekozen zou moeten worden, wie zouden dan volgens u als eersten in aanmerking

komen voor regelmatig contact tijdens de detentie?

1 kortgestraften

2 langgestraften

Als er gekozen zou moeten worden; wie zouden dan volgens u als eersten in aanmerking

komen voor regelmatig contact tijdens de detentie?

1 buitenlanders

2 nederlanders

1 2 3 4

erg tamelijk tamelijk erg

belangrijk ' belangrijk onbelangrijk onbelangrijk

68. Vindt u het belangrijk
cliënten tijdens de de-
tentie te bezoeken? 60,0 % 37,9 7 1,7 % 0,4 7,

door naar door naar*J L.
vraag 69 vraag 72

69. Waarom vindt u het (erg, tamelijk) belangrijk?

1 Contact in stand houden, relatie uitbouwen ---------------------- 13,9 Z

2 Cliënt niet in de steek laten, contact met

de buitenwereld houden ------------------------------------------ 9,4,%

3 Cliënt voorbereiden op (periode na) ontslag,

werken aan toekomst --------------------------------------------- 6,7 7

4 Detentieperiode is moeilijke periode,

(crisisperiode) -------------------------------------------------- 5,4 7

12 ----------------------------------------------------------------- 9,4 9

13 ----------------------------------`------------------------------ 14,3 7

14 ----------------------------------------------------------------- 3,6 7

23 ------------------------------------------------------------------ 3,,1 7

24 ----------------------------------------------------------------- 6,7 Z

34 ----------------------------------------------------------------- 1,8 7

Anders ------------------------------------------------------------- 25,7 7

1,43 235 20

223 27 5



x n g.a. n.v.t.

70. Vindt u dat u het in de praktijk voldoende kunt doen? 215 35 5

Ja -* door naar vraag 73 -------------------------------------- 67,4 1

Nee------------------------------------------------------------- 32,6 %

71. Waarom niet? 68 37 150

1 Tijdgebrek ----------------------------------------------------- 60.,6 1

2 Praktische problemen ------------------------------------------- 5,9 1

12 --------------------------------------------------- 1
14,7 1

Anders ------------------------------------------------------------

Door naar vraag 73

8,8 1

72. Waarom vindt u het (erg, tamelijk) onbelangrijk? - 5 20 230

Niet ingedeeld --------------------------------------------------- 100 1

In de volgende vraag worden enkele wijzen aangegeven waarop contacten kunnen

worden afgesloten; wilt u bij elke wijze aangeven hoe vaak die in uw werk voorkomt:

1 2 3 4 5'

altijd/
erg regel- zelden/

vaak vaak matig soms nooit

73. a. de cliënt laat niets van
zich horen . 0,9% 13,87, 28,0% 44,0% 13,3% 3,55 225 30

b verwijzen naar a d r i -. n ee n

stellingen 0,5 6,8 14,0 61,7 17;1 3,88 222 33

c. de cliënt langzaamaan
loslaten 1,3 30,4 31,1 29,9 6,3 3,09 224 31

d. samen afsluiten van het
contact 10,5 42,1 30,3 14,0 3,1 2,57 228 27

e. de cliënt wijst verdere
hulp af 0,9 8,3 21,4 59,4 10,0 3,69 229 26

Hierboven is een aantal vragen gesteld over voorlichtingsrapportage, zitting, de-

tentie en het afsluiten van contacten. Indien naar uw mening uw eigen visie over-

deze onderwerpen niet voldoende naar voren kon komen, is hieronder ruimte open-
gelaten voor aanvullende opmerkingen.

13 respondenten hebben opmerkingen gemaakt.

Nu volgen een aantal vragenlover.de begeleiding van het werk van de rmw.
Wilt u steeds uw keuze aangeven door een kruisje in het betreffende hokje

te zetten?

Rno's: alle vragen beantwoorden

Specialisten en werkbegeleiders: door naar vraag 86.

Hebt u persoonlijk behoefte aan begeleiding bij: 1

ja

2

nee

74. het periodiek evalueren van uw cliënten i.v.m.

planning en werkbelasting 77,6% 22,4% 196 7 52

75. het regelmatig evalueren van de hulpverlening
aan de cliënten 91,3% 8,7% 195 8 52

76. het critisch bekijken van al uw voorlichtings-

rapporten 87,2% 12,8% 195 8 52

77. het regelmatig bespreken van uw houding tegen-
over de cliënten 87,8% 1 12,2% 196 7 52



Met wie zou u in de volgende gevallen overleg plegen? (vraag 78 t/m 84).
(maximaal.,. aankruisen)

n g.a. n.v.t.

78. Als u meer inzicht in de situatie van een cliënt wil krijgen, met wie

overlegt u dan? 196 7 52

1 collega ------------------------------------------------------------- 64,3 %

2 werkbegeleider ------------------------------------------------------ 64,8 %

3 psycholoog --------------------------------------------------------- 22,4 %

4 psychiater --------------------------------------------------------- 18,4 %

5 arts ------------= -------------------------------------------------- 1,0 %

6 niemand ------------------------------------------------------------

Anders, t.w.: team ----------------- -------------- ------------------ 12,2 %

Anders, t.w.: supervisor ----------------------------------------------- 2,0

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 4,6 %

79. Als u een knelpunt ervaart, met wie overlegt u dan?

1 collega ------------------------------------------------------------- 67,2 %

2 werkbegeleider ------------------------------------------------------ 67,2 %

3' psycholoog ---------------------------------------------------------- 21,0 %

4 psychiater ---------------------------------------------------------- 13,8 %

5 arts -------------------------------------------------------------- 1,0 %

6 niemand ------- ------------- ----------- ----------- ----- ---------- ---- --

Anders, t.w.: team ----------------------------------------------------- 11,8 %

Anders, t.w.: supervisor ----------------------------------------------- 1,5 %

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 0,5 %

195 8 52

80. Als u samen met iemand een cliënt wil behandelen, wie vraagt u dan erbij te komen? 191 12 52

1 collega ------------------------------------------------------------ 77,5 %

2 werkbegeleider ------------------------------------------------------ 29,3 %

3 psycholoog ---------------------------------------------------------- 23,6 7,

4 psychiater --------------------------------------------------------- 27,2 %

5 arts ---------------------------------------------------------------- 2,1 %

6 niemand ---------------- ---- -`------------- ------ ----------- ----- --- --

Anders, t.w.: team --------------------------- --

Anders, t.w.: supervisor ----- ------------------ ----------------------- --

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 5,8 %

81. Als u niet weet hoe u een cliënt moet verwijzen, met wie overlegt u dan?

1 collega ------------------------------- ---------------- -------------- 71;6 %

2 werkbegeleider -------------------------- ------ 69,1 %

3 psycholoog --------------------------------- --------- 8,8 %

4 psychiater --------------------------------------------------------- 9,8 %

5 arts --------------------------------------------------------------- 2,1 %

6 niemand ------------------------------------------------------------- 0,5 %

Anders, t.w.: team ----------------------------------------------------- 7,7 7,

Anders, t.w.: supervisor ----------------------------------------------- .1,5 %

Anders, t.w.: (collega's van) instantie waarnaar mogelijk

verwezen wordt --------------------------------------------------------- 2,1 %

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 0,5 %

194 9 52



82. Als u niet weet hoe u een uitkering, huisvesting of i.d. moet regelen,

met wie overlegt u dan?

1 collega --------------------------------------------------------- 87,7 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 59,5 7,

3 psycholoog ----------------------------------------------------- 1,0 7,

4 psychiater ----------------------------------------------------- --

5 arts ------------------------------------------------------------ 0,5 %

6 niemand ---------------------------------------------------------

Anders, t.w.: team ------------------------------------------------- 2,1 %
i

Anders, t.w.: supervisor -------------------------------------------

Anders, t.w.: (medewerker van betreffende instantie

sociale dienst, huisvestingsbureau) ----------------- 14,4 %

Anders, niet ingedeeld --------------------------------------------- 2,6 %

83. Als het met de cliënt niet klikken wil, met wie overlegt u dan?

1 collega --------------------------------------------------------- 54,1 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 72,2 %

3 psycholoog ----------------------------------------------------- 11,9 2

4 psychiater ------------------------------------------------------ 10,8 %

5 arts ------------------------------------------------------------

6 niemand --------------------------------------------------------

Anders, t.w.: tea- ------------------------------------------------ 14,9 %

Anders, t.w.: supervisor ------------------------------------------- 1,5 %

Anders, t.w.: cliënt zelf ------------------------------------------ 4,6 %

Anders, niet ingedeeld --------------------------------------------- 1,0 %

84. Als u advies moet gaan geven aan het O.M. of de rechtbank, met wie

overlegt u dan?

1 collega -------------------------------------------------------- 53,9 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 71,3 %

3 psycholoog ----------------------------------------------------- 3,6 2

4 psychiater ----------------------------------------------------- 11,8 %

5 arts ------------------------------------------------------------

6 niemand --------------------------------------------------------- 6,1 %

Anders, t.w.: team ------------------------------------------------- 9,7 %

Anders, t.w.: supervisor ----------------------------------------- 1,0 %

Anders, t.w.: cliënt ----------------------------------------------- 3,6 %

Anders, t.w.: advocaat --------------------------------------------- 2,1 7

Anders, t.w.: Officier van Justitie ----------------- ------- 1,0 %

Anders, niet ingedeeld --------------------------------------------- 4,1 9

85. Wat vindt u van de volgende uitspraak?
1 2 3 4 5

sterk niet eens/ sterk
eens eens niet oneens oneens oneens

Als het er op aankomt, moet

je het toch alleen opknappen 7,2% 28,2% 22,6 34,9% 7,2 %

n g. a. n.v.t.

195 8 52

194 9 52

195

3.07 195'

86. Bij wie ligt naar uw mening de hoofdverantwoordelijkheid voor de begeleiding

van de cliënt? 250 5

1 bij het team ---------------------------------------------------- 28,8 %

2 bij de werkbegeleider ------------------------------------------- 4,0 %

3 bij de rmw ----------------------------------------------------- 67,2 %

8 52

52



5

87. Ik zie een duidelijk ver-

schil tussen de psycho-

loog en een psychiater.

niet eens

sterk niet en- sterk

'eens eens eens eens , oneens

15,77 55,8% 20,17 6,8% 1,67,

88. Vindt u de tijddie de deskundigen aan hun specifieke taken kunnen besteden

1 te veel ----------------------------------------- ------------------ 0,9 7

2 voldoende ----------------- ---------------------------- ----'--------- 51,3 %

3 te weinig ----------------------------------------------------------- 47,8 7

89. Zoekt u buiten het team regelmatig advies?

1 Nee - door naar vraag 91 ----------------------------------------- 65,0 7,

2 Ja--------------------------------------------------------------- 35,0 7

90. Bij welke soort instelling of deskundige buiten het team

zelf zoekt u regelmatig advies?

1 Instellingen voor medisch en maatschappelijk welzijn ---------------- 25,9 7

2 Psycholoog/psychiater ----------------------------------------------- 9,4 7

3 Supervisor --------------- ---------------------------- 9,4 7,

4 Instellingen voor arbeidsvoorziening, huisvesting, . .

financiële hulpverlening -------------------------------------------- 2,4 7

5 Advocaat ----------------------------------------------------------

12 --------------------------------------------------------------------- 11,7 7

13 -------------------------------------------------------------------- 4,7 7

14 --------------------------------------------------------------------- 10,3 7

15 --------------------------------------------------------------------- 7,0

25 --------------------------------------------------------------------- 2,4 7

45 --------------------------------------------------------------------- 5,9 7,

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 10,9 7

91. Vindt u het in het algemeen gesproken nuttig dat rmw's begeleid (kunnen)' worden

bij het periodiek evalueren van cliënten i.v.m. planning en werkbelasting?

1 Nee--4 door naar vraag 93 --------------------------------------------- 4,0 7

2 Ja ----------------------------------------------------------------- 96,0'7.

x n g.a. n.v.t.

2,23 249 6

232 23

243 12

85 12 158

252 3

92. Wie kan deze begeleiding in het algemeen gesproken

volgens u het beste geven? (maximaal 2 aankruisen). 242 3 10

1 hangt helemaal af van de persoon -------- ---------------- -------,----- 23,1 7,

2 werkbegeleider ------------------------------------------------------ 73,4 7,

'3 psycholoog --------------------------------------------------------- 6,8 7,

4 psychiater ---------------------------------------------------------- 6,8 7

5 arts --------------------------------------------------------------- 0,4 7

6 jurist -------------------------------------------------------------- 0,8 7

7 collega's onder elkaar --------------- ------------------- 52,4 7

Anders, t.w. team -------- ----------------- ---------------------------- 5,2 7

Anders, niet ingedeeld ------------------------------------------------- 2,4 7

93. Vindt u het in het algemeen gesproken nuttig dat rmw's begeleid (kunnen)

worden hij het evalueren van de hulpverlening aan de cliënten? 251

1 Nee^•-> door naar vraag 95 -------------------------------------- 1,2 7

2 Ja ----------------------------------------------------------------- 98,8 7



94. Wie kan deze begeleiding in het algemeen gesproken volgens u het beste

geven? (maximaal 2 aankruisen)

1 hangt helemaal af van de persoon -------------------------------- 20,1 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 68,5 %

3 psycholoog ------------------------------------------------------ 11,5 %

4 psychiater ----------------------------------------------------- 11,5 %

5 arts -----------------------------------------------------------

6 jurist ------------------ ---------------------------------------- --

7 collega's onder elkaar ------------------------------------------ 48,4 %

Anders, t.w.: team ------------------------------------------------- 10,7 2

Anders, t.w.: supervisor --------- ~ --------------------------------- 0,8

Anders, niet ingedeeld --------------------------------------------- 1,2 %

95. Vindt u het in het algemeen gesproken nuttig dat rmw's begeleid (kunnen)

worden bij het kritisch bekijken van de voorlichtingsrapporten?

I' Nee-+door naar vraag 97 ----------------------------------- ~~--- 1,6 %

2 Ja -------------------------------------------------------------- 98,4 7,

96. Wie kan deze begeleiding in het algemeen gesproken volgens u het

beste geven?

1 hangt helemaal af van de persoon -------------------------------- 12,6 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 80,5 %

3 psycholoog ------------------------------------------------------ 1,6 7.

4 psychiater ------------------------------------------------------ 6,5 %

5 arts ---------------------------`--------------------------------

6 jurist'---------------------------------------------------------- 4,9 7.,

7 collega's onder elkaar ------------------------------------------ 54,9

Anders, t.w.: team ------------------------------------------------- 3,3 %

Anders, t.v.: supervisor ------------------------------------------- 0,4 %

Anders, niet ingedeeld --------------------------------------------- 5,3 %

97. Vindt u het in het algemeen gesproken nuttig dat rmw's begeleid (kunnen)

x n g.a. n.v.t.

248 4 3

250 5

246 5 4

worden door het regelmatig bespreken van hun houding tegenover de cliënten? 250 5

1 Nee--J> door naar-vraag 99 --------------------------------------- 2,4 7.

2 Ja -------------------------------------------------------------- 97,6 %

98. Wie kan deze begeleiding in het algemeen gesproken volgens.u het beste

geven?

1 hangt helemaal af van de persoon -------------------------------- 20,5 %

2 werkbegeleider -------------------------------------------------- 63,9 %

3 psycholoog ------------------------------------------------------ 12,3 %

4 psychiater ------------------------------------------------------ 11,1 %

5 arts -------------------=----------------------------------------

6 jurist----------------------------------------------------------

7 collega's onder elkaar -------------------------------------------50,0 %

Anders, t.w.: team ------------------------------------------------- 11,9 9.

Anders, t.w.: supervisor --------- ~~ ----------------------------- ~-- 5,3 %

Anders, niet ingedeeld ------------ ------- ------------------------- 1,2 7.

Hierboven staan een aantal vragen m.b.t. de begeleiding van de rmw's. Als u van

mening bent dat uw eigen visie hierop niet volgende tot zijn recht gekomen is,

hebt u de mogelijkheid hieronder aanvullende opmerkingen te maken.

244

37 respondenten hebben opermerkingen gemaakt.



Tot slot van deze lijst vindt u nog een aantal vragen over onderwerpen zoals

verwijzing, overdracht, werkverdeling, scholing en ideale tijdsbesteding.

Indien u bij het beantwoorden van de vragen vindt dat uw mening niet volledig

tot zijn recht kan komen, kunt u aan het eind van deze vragenlijst uw aanvullende

opmerkingen maken.

99. Vindt u dat er in de praktijk voldoende mogelijkheden voor verwijzing zijn?

1 ja -------------------------------------------------------------- 50,6 %

2 nee ------------------------------------------------------------ 49,4 %

n g. a.

243 12

100. Bent u van mening dat er in principe meer verwezen zou moeten worden? 234 21

1 ja ------------------------------------------------------------------ 57,7 %

2 nee -------- -------------- --------- ------------ ---------- -------- --- 42,3 %

101. Vindt u dat drugverslaafden en alcoholici in principe door CAD's behandeld

moeten worden?

1 ja --------------------------------------------------------------=--- 76,7 %

2 nee ----------------------------------------------------------------- 23,3 %

102. Vindt u dat de reclassering de volgende taken zelf moet verrichten of vindt u

dat de reclassering deze taken moet overdragen aan andere instellingen van

maatschappelijk werk en/of andere deskundigen?

reclassering overdragen
zelf

245 10

a. langdurige sociaal-psychologische

begeleiding 61,4 % 38,6 % 228 27

b. gezinsbehandeling 61,0% 39,0 % 228 27

c. groepsbehandeling 57,5 % 42,5 % 226 29

103. Wilt u d.m.v. een kruisje aangeven welke activiteiten u zinvolle werkzaamheden

.vindt voor genoemde functionarissen?

(per activiteit zijn meer kruisjes mogelijk)

a. het voeren van één of meer gesprekken met cliënten waar de rmw moeilijk

zicht op kan krijgen. 1

1 werkbegeleider --------------------------------------------------- 34,5 %

2 psycholoog ------------------------------------------`---------- 64,3 %

3 psychiater ------------'---------------------------------------- 67,9 %

4 arts ------------------------- 10,8 %

5 jurist --------------------------------------- -------------------- 7,2 %

6 niemand -------------------------------------------------------- 10,0 %

b. het geven van diepgaande therapeutische behandeling aan een cliënt

1 werkbegeleider ---------------------------------------------------- 4,4 %

2 psycholoog -----------------------------------=-------------------- 65,7 %

3 psychiater -------- -'------------------ --------------------------- 71,4 %

4 arts ------------------------------------------------------------ 1,6 %

5 jurist ----------------------------------------------------------

6 niemand ------------- --------- -------------------- ---------------- 12,5 %

249 6

248 7



103. c. meewerken aan geven van adviezen aan O.M. en rechtbank

1 werkbegeleider --------------------------------------------------- 57,6 %

2 psycholoog ------------------------------------------------------- 36,4 %

3 psychiater ------------------------------------------------------- 52,4 %

4 arts ----------------------------------------------------------- 13,2 %

5 jurist ----------------------------------------------------------- 46,8 %

6 niemand ---------------------------------------------------------- 7,6 %

104. Vindt u%werkverdeling in het team nuttig voor:

ja nee

a. vroeghulp 64,8 % 35,2 %

b. het onderhouden van contacten met

justitiële autoriteiten 54,9 % 45,1 9,

c. het onderhouden van contacten met

huisvestingsbureau, werkgever e.d. 38,1 % 61,9 %

d. groepsbehandeling 78,0 % 22,0 %

e. gezinsbehandeling 72,3 % 27,7 %

f. behandeling van jongeren 57,3 9. 42,7 %

g. begeleiding van buitenlanders en bepaalde

etnische groeperingen 80,3 % 19,7 %

h. sociale actie 61,7 % 38,3 %

i. voorlichting en public relations 83,8 % 16,2 %

105. Op welke gebieden zou u meer scholing willen krijgen? (maximaal 4 aankruisen).

1 crisisinterventie

2 groepsbehandeling

3 gezinsbehandeling

4 sociale actie voeren

5 rapporten uitschrijven

6 kennis van het strafrechtsysteem

7 omgaan met cliënten

8 psychologische kennis

9 sociale wetgeving

10 kennis van het leefmilieu van de cliënten

11 praktisch therapeutisch werk

12 begeleiding van verslaafden

13 gesprekstechnieken

1

48,0 9.

35,4 %

54,1 7,

15,4 7,

8,9 %

13,0 %

19,1 7,

22,8 %

17,9 7,

15,0 %

57,3 7.

30,5 %

29,3 7,

106. Inde eerste fase van het onderzoek heeft u uw tijdsbesteding bijgehouden.

Zoudt u nu eens willen aangeven wat u een ideale tijdsbesteding zou vinden?

(Raadpleeg eventueel lijst van werkzaamheden).

N.B. Reistijd, ziekte en verlof hoeven niet meegerekend worden.

a. Contacten met cliënten (excl. reistijd) 40,2 %

b. Contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten/
groepen cliënten (éxcl. reistijd) 13,2 %

c.Rapporten en gespreksverslagen 10,4 %

d. Teambesprekingen 8,6 %

e. Werkbegeleiding, werkbespreking, teamtraining etc. 10,1 %

f. Externe vergaderingen, besprekingen etc. 5,0 7,

g. Werkzaamheden specifiek, teamcoërdinator 3,6 %

h. Studie en literatuur 5,9 %

i. Diversen (zie lijst, minus ziekte en verlof) 3,0 %

100 %

n g. a.

250 5

244 II

246 9

239 16

236 19

235 20

239 16

239 16

235 20

247 8

246 9

233 22



BIJLAGE III

III.1 Gemiddelde score doelstellingen, per functie (totale steekproef)

• stagi-

aires .
rmw's . leiding-

gevenden ,

specia

listen

-

1. werken aan de problematiek van de cliënt zelf 2,25 (1) 1,86 (1) 1,94 (1) 1,72 (1)

2. cliënten leren zichzelf te redden in sociale situaties 3,37 (2)' 3,32 (2) 3,17 (2/3) 3,20 (3)

3. werken aan cliëntsysteem 3,44. (3) 3,50 (3) 3,17 (2/3) 4,03 (4)

4. oplossen van praktische problemen 3,75 (4) 3,78 (4) 4,20 (4) 3,14 (2)

5. cliënten begeleiden door,het justitiële systeem 5,00 (6) 4,35 (5) 4,26 (5) 4,76 (6)

6. beinvloeding van de verdere sociale omgeving van de cliënt 4,77 (5) 5,39 (6) 5,18 (6) 4,68 (5)

7. cliënten maatschappelijk bewust maken 5,38 (7) 5,81 (7) 6,05 (7) 6,38 (7)

111.2 Gemiddelde score doelstellingen, per mate van maatschappelijk -werkervaring (rmw's en stagaires)

• -
t/m
2 jaar

3-5
jaar

6-10
jaar

>
jaar

10

1. werken aan de problematiek van de cliënt zelf 1,98 (1) 1,73 (1) 2,10 (1) 1,89 (1)

2. cliënten leren zichzelf te'redden in sociale situaties 3,47 (3) 3,51 (2) 3,00 (2) 3,19 (2/3)

3. werken aan het cliëntsysteem 3,71 (4) 3,55 (3) 3,32 (3) 3,19 (2/3)

4. oplossen van praktische problemen 3,38 (2) 3,78 (4) 3,97 (4) 4,26 (5)

5. cliënten begeleiden door het justitiële systeem 4,38 (5) 4,56 (5) 4,58, (5) 4,11 (4)

6. beinvloeding van de verdere sociale omgeving van de cliënt 5,30 (6) 5,20 (6) 5,37 (6) 5,44 (6)

7. cliënten maatschappelijk bewust maken .5,79 (7) 5,67 (7) 5,66 (7) 5,93 (7)

111.3. Gemiddelde score doelstellingen,« per werksoort (totale steekproef)

LdH/ARV

commune
SPW CAD

1. werken aan de problematiek van de cliënt zelf 1,98 (1) 2,04. (1) 1,73 (1)

2. cliënten leren zichzelf te reden.in sociale situaties 3,51 (2) 3,12 (3) 3,04 (2)

3. werken aan het cliëntensysteem 3,59 (3) 4,00 (4) 3,28 (3)

4. oplossen van praktische problemen 3,65• (4) 2,96 (2) 4,12 (4)

5. cliënten begeleiden door het justitiële systeem 3,75 (5) 4,12 (5) 5,48 (6)

6. beinvloeding van de verdere sociale omgeving van de cliënt 5,47 (6) 5,44 (6) 4,82 (5)

7. cliënten maatschappelijk bewust maken 6,03 (7) 6,32 (7) 5,53 (7)

.III.4. Totaal gemiddelde score van de items per doeleinde en per werksoort (totale steekproef)

" Gemiddelden-toets (x = significant

P .05 verschil)

LdH/ARV commune SPW CAD LdH/ARV. commune LdH/ARV commune SPW

SPW CAD CAD

1. hulpverlening gericht op het per-

soonlijk functioneren 2,86 (1) 2,67(1) 2,44 (1) X

2. hulpverlening gericht op materië-

le zaken 3,86. (2) !3,30 (2) 4,12 (3) x x x

3. hulpverlening gericht op de maat-

schappelijke bewustwording 3,96 (3) ,4,25 (3) 3,91 (2) x

111.5. Totaal gemiddelde score van de items per werkhouding en per werksoort (totale steekproef)

" Gemiddelden-

p <
toets (x = signi
.05 ver

ficant
schil

` Ldh /ARV commune SPW CAD LdH/ARV commune LdH/ARV commune SPW

SPW CAD CAD

I. cliënt activeren tot zelfstandig-

heid/eigen verantwoordelijkheid 1,64 (1.) 1,49 (1) 1,57 (1)

2. partij kiezen voor de cliënt/

solidariteit 2,90 (4) 3,49 (4) 3,12 (4) x - x x

3. cliënt vrijlaten/openheid 2,02, (2) 2,64 (2) 1,90 (2) x x

4,. doen wat goed is voor de best-

wil van de cliënt - 3,86 (5) 3,62 (5) 4,33 (5) x. x

5. cliënt moet zelf initiatief
tonen 2,83 (3) 3,45 (3) 2,68 (3) x '• x



BIJLAGE IV: Correlatiecoëfficiënten, factoranalyse en somscores

Een toelichting

De betekenis van correlatiecoëfficiënten, factoranalyse en somscores zal in deze toelichting

uiteengezet worden met behulp van het voorbeeld in de volgende bijlage: de factoranalyse 'doel-

einden'.

In de vragenlijst zijn'24 activiteiten opgenomen (vraag 7), activiteiten die allen iets te ma-

ken hebben met het veelenen van hulp aan cliënten. Deze activiteiten zullen soms op elkaar lij-

ken in die zin dat als iemand de ene activiteit vaak'verricht hij waarschijnlijk ook vaak aan

de andere activiteit zal werken.

Anderzijds zijn er ook erg verschillende activiteiten bij. Als men wil nagaan welke activiteiten

op elkaar lijken (in de zin als boven aangegeven), kan men hiervoor de correlaties tussen deze

activiteiten berekenen.

Een correlatiecoëfficiënt geeft aan in hoeverre de beide várdabelen (hier: activiteiten) met

elkaar samenhangen. Deze correlatiecoëfficiënt kan variëren van +1 (volledige positieve samen-

hang) tot -1 (volledige negatieve samenhang). Een-correlatiecoëfficiënt van 0 geeft aan dat ér

geen samenhang is. Als twee activiteiten hoog positief correleren, betekent dit dus dat medewer-

kers die vaak aan de ene activiteit werken ook vaker met de andere activiteit bezig zullen zijn.

Als twee activiteiten hoog negatief correleren geldt het omgekeerde: degenen die vaak de ene

activiteit verrichten doen juist weinig aan de andere activiteit. Als de correlatiecoëfficiënt

rond de 0 ligt, is er geen verband tussen het werken aan de beide activiteiten.

Wanneer men nu alle onderlinge correlaties tussen de variabelen zou bezien, dan zal men zowel

hoge als lage correlaties aantreffen. Activiteiten die hoog met elkaar correleren hebben kenne-

lijk iets gemeenschappelijks.

Door middel van factoranalyse probeert men deze gemeenschappelijkheden op te sporen. Dit gebeurt

door alle onderlinge correlaties met elkaar te vergelijken en daaruit de algemene lijnen, de

gemeenschappelijke elementen te distelleren.

Praktisch gezien is dit alleen uitvoerbaar met een computer. Meestal -en ook in dit onderzoek-

experimenteeert men enige malen met diverse technieken om na te gaan welke oplossing het scherp-

ste beeld geeft. Voor de factoranalyse 'doeleinden' bleken dit de drie factoren te zijn die in

de volgende bijlage vermeld staan. Daar ziet men horizontaal'de 24 activiteiten en verticaal

de drie factoren staan. De cijfers in, de tabel heten ladingen en dit zijn de correlaties van

de variabelen met de factoren. Om nu na te gaan wat een factor voorstelt moet men de ladingen

bekijken. De factor heeft n.l. het gemeenschappelijk element van de variabelen met hoge ladingen.

Beziet men bijv. de tweede factor in de volgende bijlage dan ziet men dat de eerste variabele

daarop een hoge lading heeft, kijkt men verder dan ziet men dat alle variabelen met een lading

hoger dap 0,30 activiteiten zijn die iets te maken hebben met materiële problemen. Variabelen

die Gen lage lading hebben (bijv. de vierde variabele) hebben met materiële problemen niets te

maken., Wij noemden deze factor II daarom "de hulpverlening gericht op materiële zaken".

Het zal duidelijk zijn dat op deze wijze dimensies gevonden worden die op een hoger abstractie-

niveau liggen dan de losse concrete activiteiten.

Somscores

Nadat de factoren zijn vastgesteld is nagegaan hoe de oorspronkelijke activiteiten bij de ver-

schillende factoren horen, m.a.w. de activiteiten worden verdeeld over de factoren'. Daarna is

teruggegaan naar de beantwoording van deze activiteiten. Voor iedere respondent zijn de antwoorden

(1, 2, 3, 4 of 5).van de variabelen die bij een factor horen bij elkaar opgeteld. Deze optellingen

heten in dit onderzoek somscores. Op deze wijze verkrijgt men dus voor iedereen een somscore, die

aangeeft hoe de houding van de respondent t.a.v.'die factor (= hulpverleningsdimensie) is. Met deze

somscores kunnen dan weer nieuwe analyses gemaakt worden. In dit geval is dit gedaan voor de ver-

banden die bestaan tussen doeleinden en werkhoudingen (bijlage VIII)en tussen de werkhoudingen'en

de algemene vragen over de opstelling van de medewerkers (bijlage VII).



BIJLAGE V Factoranalyse doeleinden

Drie principale factoren van 24 hulpverleningsactiviteiten

a proberen werk te zoeken voor de

cliënt 0,77 0,12

b. met de werkgever praten om be-

grip voor de cliënt te kweken

c. de cliënt leren om te gaan met

zijn inkomsten en uitgaven

d. de cliënt helpen in zijn relatie

met zijn levenspartner

e. de cliënt duidelijk maken dat

hij zichzelf moet veranderen

E. de cliënt stimuleren op te komen

voor zijn belangen

g. de cliënt leren hoe te handelen

in contacten met GAB's, huis-
vesting, sociale dienst etc.

h. de cliënt leren met anderen
om te gaan

i. huisvesting zoeken voor de

cliënt

j. de cliënt politiek bewust maken

k. proberen de vriendenkring van

de cliënt te wijzigen

1. proberen het zelfinzicht van de

cliënt te bevorderen

m. de cliënt leren zijn praktische

problemen zelf te regelen

n. naar de sociale dienst gaan om

een uitkering te regelen

o. de cliënt helpen beter in zijn

gezin te functioneren

p. de schulden van de cliënt rege-
len

q. de cliënt voorhouden dat hij

zichzelf moet aanvaarden zoals

hij is

r. de cliënt stimuleren meer te

doen aan sport, ontspanning e.d.

s. de cliënt bewust maken van zijn

maatschappelijke positie

t. het gezin begrip vragen voor

het gedrag van de cliënt

u. de cliënt zeggen dat hij de pro-

blemen vooral bij zichzelf moet

zoeken

v. de cliënt helpen meer vertrouwen

in anderen te krijgen

w. de cliënt activeren mee te doen

aan sociale acties

Factor 1 Fartor 2 Factor 3

0,04

0,33 0,42 -0,12

0,27 0,39 -0,17

0,59 -0,08-0,24

0,58 -0,25 -0, 18

1 0,55 -0,30

0,31 0,26

0,70

0,10

0,16

-0,10

1 0,61

0,001

0,34

0,30

0,02

0 17

0,67

0,33 0,08 -0,13

1 0,64 -0,22 0,02

0,55 0,06 0,25

0,12 0,54 0,04

0,60 -0,15 -0,25

0,09 0,60 -0,08

0,54 -0,01 -0,13

0,50 -0,18 -0,09

0,36 -0,07 0,52

0,55 0,08 -0,10

0,56 0,06 -0,24

0,72 0,00

0,26 -0,09

-0,05

0,54

x. een goed kostgezin voor de cliënt

zoeken 1 0,27 0,50 -0,11



BIJLAGE VI Factoranalyse werkhoudingen

Varimax over vijf principale factoren van 23 houdingsvariabelen

a. de cliënt die zich niet aan de

gemaakte afspraken houdt, daarop

wijzen

b. de client uitleggen hoe hij zelf

een uitkering kan bemachtigen

c. de cliënt inzicht geven in zijn

situatie

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5

0,56

-0,02

0,25 0,10

0,51

d. alles volledig met de cliënt

bespreken

e. wachten tot de cliënt zich

zelf tot hem wendt

f de cliënt duidelijk maken dat
hij vrij is zijn hulp al dan

niet te accepteren

g. het contact beëindigen als

hij vindt dat er onvoldoende

vooruitgang is

h. een ongemotiveerde cliënt duide-
lijk proberen te maken dat hulp

echt nodig voor hem is

i. de cliënt stimuleren tijdens
de zitting zelf zijn positie

zo goed mogelijk uiteen te

zetten

j. als de cliënt onhebbelijk is,

dit accepteren om de relatie

met hem niet in gevaar te

brengen

k. tegen de cliënt zeggen dat hij

volledig solidair met hem is

1.. als de cliënt niet meer komt
opdagen hem thuis bezoeken

m. doen wat de cliënt vraagt om

een goede relatie op te bouwen

n. aan de cliënt overlaten hoe

vaak en wanneer hij contacten

wil

o. tegen de cliënt zeggen dat hij

niet meegaat naar het huisves-

tingsbureau, omdat hij moet

leren dit zelf te doen

0,07

0,22 0,20

-0,07

0,04

-0,15

-0,10

0,07

0,05

0,13 -0,07

0,41 -0,20

0,41

-0,14

0,05

0,05

0,05 0,46

0,31 0,00

-0,02 -0,15

0,17 -0,01

0,38

0,48

0,02

-0,12

0,67

0,54

0,03

-0,15

0,03

0,09

0,15

-0,35

0,17

-0,16

0,08

0,26

-0,03

0,08

0,04

-0,03

0,04

0,27

0,09

0,43

-0,06

-0,00

0,64 -0,13

0,27

0,16

-0,15 0,36

-0,21

0,27

p. tegenover justitie volledig

achter de cliënt gaan staan

q. in bepaalde gevallen, buiten

medeweten van de cliënt, stap-

pen ondernemen om zijn problemen

op te lossen

r. als de cliënt zelf geen initia-

tief meer toont, het contact
beëindigen

s. de cliënt activeren zelf zijn
problemen op te lossen

t. een contact beëindigen als hij

merkt dat de cliënt alleen komt
omdat hij zich daartoe verplicht
voelt

u. indien de cliënt de situatie

onvoldoende kan overzien, zonder

zijn toestemming een voorlich-
tingsrapport uitbrengen

v. als de cliënt hem allerlei klus-

sen wil laten opknappen hem dui-

delijk maken dat hij zijn loop-

jongen niet is

w. in conflictsituaties met justitie
kiezen voor de cliënt

0,07 0,46

0,28 f0,19

-0,08 0,02

0,71 0,05

0,02 1 -0,19

-0,06 0,20

0,48

0,03

0,07

0,31

-0;22 -0,08

0,24

0,42-0,10

0,110,07

0,04

-0,38

-0,10

0,07

0,53 0,02

0,25 -0,15 0,61

0,03 -0,14 0,04

0.31 -0,08 0,44

-0,18 0,44 -0,03

0,48 1 0,06 -0,07 1 -0,16

0,13 0,69 0,03 -0,18

0,24

-0,11



BIJLAGE VII

Correlaties som scores werkhoudingen, -opstellingen

V 1052

V 1053

V 1054

V 1055

R 1029

- 0,15 + 0,12 + 0__17 - 0,03 +0,29

- 0,09 - 0,18, - 0,15 + 0,20 - 0,17

- 0,04 +0,10 + 0,31 - 0,10 + 0,09

-0,18. +0.15 -0,13 +0,36' -0,22

R 1044 R 1033 R 1038 R 1046

significante verbanden zijn onderstreept ( p g.05)

R 1029 som scores "Cliënt activeren tot zelfstandigheid:eigen verantwoordelijkheid"

R 1044 som scores "Partij kiezen voor de cliënt/solidariteit"

R 1033 som scores "Cliënt vrijlaten/ openheid"

R 1038 som scores "Doen wat goed is voor de bestwil van de cliënt"

R 1046 som scores "Cliënt moet zelf initiatief tonen"

V 1052 voorkeur afwachtende houding- methode outreaching

V 1052 voorkeur specifieke deskundigheid - opstelling als persoon

V 1054 voorkeur vertrouwelijkheid - distantie

V 1055 vindt u het wel of niet juist als een rmw een cliënt die misbruik

van hem probleert te maken, toegevend behandelt terwille van een -

goede relatie?



BIJLACH VIII

Correlaties som scores doeleinden, som scores werkhoudingen

R 927

R 906

R 915

R 1029 R 1044 R 1033 R 1038 R 1046

+ 0,30 - 0,11 + 0,02 - 0,09 +0,17

0,02 - 0,06 0,27 + 0,17 - 0,24

+ 0.00 + 0,22 + 0,14 0,17 + 0,11

significante verbanden zijn onderstreept ( p <.05)

R 1029 som scores "Cliënt activeren tot zelfstandigheid/eigen verantwoordelijkheid"

R 1044 som scores "Partij kiezen voor de cliënt/solidariteit"

R 1033 som scores "Cliënt vrijlaten/openheid"

R 1038 som scores "Doen wat goed is voor de bestwil van-de cliënt"

R 1046 som scores "Cliënt moet zelf initiatief tonen"

R 927 som scores "Hulpverlening gericht op persoonlijk functioneren"

R 906 som scores "Hulpverlening gericht op materiële zaken" .

R 915 som scores "Hulpverlening gericht op de maatschappelijke bewustwording"



BIJLAGE IX

"Ideale" tijdsbesteding vergeleken met de werkelijke tijdsbesteding van de totale steekproef

"ideale" tijdsbest. werkelijke tijdsbest.

(incl. de werkelij- (incl. reis- en wacht-

ke reis- en wacht- tijd)
tijd)

totaal totaal

contacten met cliënten/groepen -

cliënten 43,3 30,2

contacten en werkzaamheden t.b.v.

cliënten/groepen cliënten 13,2 12,3

rapporten en gespreksverslagen 9,7 10,6

teambesprekingen 8,0 7,0

werkbegeleiding, werkbespreking,

teamtraining etc. 9,4 13,7,

externe vergaderingen, bespr.

besprekingen etc. 4,7 5,4

werkzaamheden specifiek

teamcoërdinator

studie en.literatuur 11,7 21,8

diversen

Totaal 100 % 100 %
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