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Voor woord

In 1976 maakte het WODC op verzoek van de Vereniging van Reclasserings-
instellingen een begin met een onderzoek naar het functioneren van reclasse-
ringsteams. Van het onderzoek, dat vanwege de brede vraagstelling gefaseerd
is uitgevoerd, verscheen eerder een rapport over de tijdbesteding van de
reclasseringsmedewerkers, alsmede een rapport over hun houdingen en
meningen ten aanzien van het reclasseringswerk.

Voor u ligt thans een verslag van de derde en tevens afsluitende onderzoek-
fase, waarbij vooral reclasseringscliënten aan het woord zullen zijn.

Bij het onderzoek waren, anders dan in de twee eerdere fasen, vijf reclasse-
ringsteams (en hun cliënten) betrokken. Van de Algemene Reclasseringsver-
eniging (ARV) de werkeenheden Arnhem-Oost, Eindhoven en Rotterdam-West.
Van het Leger des Heils (LdH) het team in Rotterdam en het team Dordrecht/
Breda/Middelburg. De medewerkers en medewerksters van deze teams zijn wij
zeer erkentelijk voor hun inzet bij het onderzoek; bepalend voor een goed ver-
loop was de brugfunctie die zij vervulden tussen onderzoekers en cliënten.
Veel dank zijn wij uiteraard verschuldigd aan de cliënten die bereid waren ons
te woord te staan.

De medewerkers van het WODC die gedurende langere of kortere tijd bij het
onderzoek betrokken waren zijn: mr. J.J. Overwater, onderzoekassistent; mw.
drs. M.W. Bol, onderzoeker; de interviewers/codeurs en de medewerkers van
de afdeling Dataverwerking. Het typewerk werd verzorgd door mw. T. Reckers.

In de begeleidingscommissie hadden de volgende personen zitting:
mw. dr. M.J.M. Brand-Kooien, WODC, voorzitter,
drs. J.W. Beljaars, Landelijk Bureau ARV,
drs. P.G.J. van Boxtel, Directie TBR/R, Ministerie van Justitie,
drs. D. Brons, Landelijk Bureau ARV,
mw. drs. P.A.M. van der Lans, Directie TBR/R, Ministerie van Justitie,
drs. A.J. Maris, Centraal Bureau LdH,
mw. L.A. Nijdam, ARV werkeenheid Rotterdam-Oost,
G. Smit, LdH Leeuwarden,
mr. J.J. Overwater, WODC, secretaris.

Wij willen de lezer hier attenderen op de indeling van dit onderzoekverslag.
Begonnen wordt met een samenvatting van de resultaten en naar aanleiding
daarvan een slotbeschouwing in hoofdstuk 1 (het groengekleurde gedeelte
van het rapport). Dit gedeelte laat zich zelfstandig lezen. In de overige hoofd-
stukken van het rapport wordt meer gedetailleerd ingegaan op de verschillen-
de deelaspecten van het onderzoek.
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1 Samenvatting en slotbeschouwing

1.1 Inleiding

Halverwege de zeventiger jaren verzocht de Vereniging van Reclasserings
instellingen het Ministerie van Justitie een onderzoek te doen uitvoeren naar
het functioneren van de reclassering. Vanwege de brede vraagstelling leidde
dit verzoek vervolgens tot de opdracht aan het WODC een gefaseerd onder-
zoek op te zetten waarin enerzijds het tijdbestedingspatroon van de reclasse-
ringsmedewerkers aan de orde zou komen (1) en, anderzijds de vraag hoe deze
medewerkers de inhoudelijke kanten van hun werk ervaren en beoordelen (2).

Tijdens de voorbereidingen van deze twee deelonderzoeken werd het lang-
zaam maar zeker duidelijk dat er eveneens behoefte bestond aan meer inzicht
in de beleving van de hulpverlening door de reclasseringscliënten. Een zoge-
naamd cliëntenonderzoek zou dan ook als sluitstuk van het hele onderzoek
moeten dienen.

Dit rapport bevat een verslag van deze laatste onderzoekfase, met dien ver-
stande dat in het onderzoek niet alleen cliënten zijn geïnterviewd, maar ook
maatschappelijk werkers, teneinde een spiegeling van ervaringen en menin-
gen te kunnen bewerkstelligen.

Het onderzoek, dat een beschrijvend karakter heeft, richt zich inhoudelijk
met name op de problematiek van reclasseringscliënten, hun hulpvraag en
het hulpaanbod door de maatschappelijk werkers. Daarbij is de cliëntenpro-
blematiek in twee dimensies verdeeld: aan de ene kant materiële en immate-
riële, aan de andere kant de problemen die zich voordoen tijdens de gang van
de cliënt door het justitiële proces.

Onder materiële problematiek worden in dit onderzoek verstaan problemen
die zich voordoen op het terrein van werk/werkeloosheid, financiën, huis-
vesting, verslaving, gezondheid en vrijetijdsbesteding. De immateriële proble-
matiek is vooral relationeel van karakter: relaties met partner, huisgenoten,
kennissen e.d.

De problematiek tijdens het justitiële proces gaat in op de verschillende fa-
sen die de cliënten (kunnen) doorlopen: inverzekeringstelling, voorgeleiding,
preventieve hechtenis, rechtzitting en detentie.

Uit het actieve cliëntenbestand van vijf reclasseringsteams is per justitiële
fase een steekproef getrokken. Uitgezonderd van de steekproeftrekking waren
cliënten die minder dan drie contacten met de reclassering gehad hadden en
cliënten waarmee men drie maanden of langer geen contact meer gehad had.
Ook vroeghulpcliënten bleven buiten het kader van dit onderzoek omdat zij'
reeds uitvoerig in een ander WODC-onderzoek waren geïnterviewd (3).'

De maatschappelijk werkers benaderden hun cliënten om in principe
toestemming te verkrijgen voor medewerking aan het onderzoek.

De uiteindelijke respons bedroeg ruim 60%. Niet het aantal weigeringen,
maar de bereikbaarheid van bepaalde groepen cliënten was van invloed op de
respons. Moeilijk bereikbaar waren vooral niet-gedetineerde cliënten in de
voorlichtingsfase en de fase van de voortgezette begeleiding (na detentie).
Mede onder invloed van de tijdslimiet die aan het veldwerk werd gesteld zijn
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deze cliënten in de gerealiseerde steekproef van 201 cliënten enigszins onder-
vertegenwoordigd.

De cliënten werd mondeling een half-gestructureerde vragenlijst afgeno-
men; de maatschappelijk werkers vulden voor dezelfde cliënten schriftelijk
enquêteformulieren in. Ruime tijd na afloop van deze materiaalverzameling
die van half oktober 1981 tot half mei 1982 geduurd heeft, zijn met alle maat-
schappelijk werkers gesprekken gevoerd naar aanleiding van onderzoekresul-
taten uit de eerste ronde. Daarmee werd het veldwerk eind 1982 afgesloten.

1.2 De resultaten

1.2.1 De cliënten

Om enig idee te krijgen in hoeverre de steekproef van cliënten in dit onder-
zoek een afspiegeling-is van de cliëntenpopulatie van de reclassering, zijn een
aantal persoons- en sociaal-economische kenmerken vergeleken met gege-
vens van het signaleringssysteem van de ARV uit 1982 (4). De kenmerken waar
het hier om gaat zijn: sexe, leeftijd, burgerlijke staat, samenlevingsvorm,
werkwerkloosheid, inkomstenbron en beroepsniveau.

Over het algemeen kan gesteld worden dat aan de hand van genoemde cri-
teria de cliënten in dit onderzoek een redelijke afspiegeling. zijn van de totale
cliëntenpopulatie. Hoewel zeker geen exacte profielschets van reclasserings-
cliënten gegeven kan worden, kunnen we wel vaststellen dat een meerderheid
van de cliënten bestaat uit ongehuwde mannen, van betrekkelijk jonge leef-
tijd, zo rond de 25 jaar, veelal werkeloos.en ontvangers van een uitkering.

1.2.2 De contacten

Ruim•40% van de cliënten had al eens eerder ervaringen opgedaan met de
reclassering, vaak met hetzelfde team of zelfs dezelfde maatschappelijk
werker.

Bijna tweederde van hen beoordeelt het toenmalige contact met de maat-
schappelijk werker op het persoonlijke vlak als goed tot zeer goed: `het is een
fijn mens, hij doet wat voor je'. Ongeveer eenvijfde is minder goed te spreken
over de hulpverlener: `hij is laks, bemoeiziek, we liggen elkaar niet'.

De huidige contactperiode ging merendeels van start bij het bezoek van de
maatschappelijk werker op het politiebureau in het kader van de vroeghulp.

De lengte van de contactperiode waar het hier om gaat ligt gemiddeld tus-
sen de 1 en 1,5 jaar. Daarbij dient onmiddellijk aangetekend te worden dat
enkele zeer langdurige contacten dit gemiddelde sterk beïnvloeden; er zijn na-
melijk ook relatief veel (ongeveer de helft) kortlopende contacten: van enkele
weken tot hooguit een jaar.

Hetzelfde wat voor de contactduur geldt, gaat ook op voor het aantal con-
tacten tussen cliënt en maatschappelijk werker. Gemiddeld ligt dat aantal op
20, maar in ruim de helft van de gevallen waren het er niet meer dan 12. De
contactfrequentie ligt globaal gesproken tussen eenmaal per week en een-
maal per maand; veelal worden daarover ook afspraken gemaakt.

Buiten de contacten in het huis van bewaring of de gevangenis vinden er
meer contacten-op het reclasseringsbureau plaats dan bij de cliënt thuis.

Een ruime meerderheid van de cliënten is goed te spreken over de bereik-
baarheid van de maatschappelijk werker. Dat geldt ook - voor zover men
daar ervaring mee heeft - voor de bereikbaarheid 's avonds en in het week-
end.
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1.2.3 Materiële en immateriële problemen

Slechts 25 van de 201 cliënten noemen zelf geen enkel materieel of immate-
rieel probleem, dat wil zeggen ruim 12% van het totale cliëntenbestand. De
resterende 176 cliënten (88%) noemen in totaal 490 problemen: 2,8 per cliënt.

Wanneer een algemeen overzicht gegeven wordt van de verschillende pro-
blemen die reclasseringscliënten hebben (naar eigen zeggen en/of naar de,
mening van de maatschappelijk werker), dan blijken werkeloosheid en finan-
ciële problemen met kop en schouders boven de overige uit te steken: ruim
tweederde van de cliënten hebben dergelijke problemen. Cliënten leggen een
zwaarder accent op de financiële problematiek, maatschappelijk werkers wij-
zen veel meer op de problemen van werkeloosheid.

Vervolgens zijn er drie probleemgebieden die weliswaar wat minder sterk
spelen, maar toch altijd voor nog bijna de helft van' de cliënten: huis-
vestingsproblemen, relaties met partners en huisgenoten en tenslotte relaties
met vrienden, kennissen e.d. Met name de relatieproblematiek wordt door de
maatschappelijk werkers veelvuldiger genoemd.dan door de cliënten zelf.

Problemen die voor om en nabij eenderde van de cliënten een rol spelen
zijn: gezondheid, vrijetijdsbesteding en verslaving. De verschillen tussen
cliënten en maatschappelijk werkers die hier genoemd moeten worden zijn in
de eerste plaats dat cliënten gezondheidsproblemen vaker noemen dan de
maatschappelijk werkers, terwijl dat bij verslavingsproblemen juist omge-
keerd is.

Bij een paarsgewijze vergelijking, dat wil zeggen dat uitspraken van indivi-
duele cliënten worden gelegd naast die van hun eigen maatschappelijk wer-
ker, hebben wijeen volgend onderscheid ingevoerd:

alleen de cliënt noemt een probleem,
cliënt en maatschappelijk werker noemen het beiden,
alleen de maatschappelijk werker noemt het.

Over het geheel genomen zijn bij een vergelijking van de uitspraken per pro-
bleemgebied de verschillen tussen maatschappelijk werkers en cliënten gro-
ter dan de overeenkomsten. Geen enkel van de genoemde problemen wordt in
meer dan de helft van de gevallen door. cliënt en maatschappelijk werker sa-
men genoemd.

De, relatief gesproken, beste aansluiting is er op het gebied van financiën
en huisvesting. Vervolgens als het gaat om verslaving, werkloosheid en rela-
ties met partner of huisgenoten.; op deze terreinen is er tenminste nog voor
eenderde van de gevallen overeenstemming tussen partijen. Het allerminst is
dat het geval als het gaat om vrijetijdsbesteding.

Voor een deel kan de hier geconstateerde discrepantie tussen cliënten en
-maatschappelijk werkers verklaard worden uit het feit of een probleem al dan
niet duidelijk ter tafel ligt: heeft de cliënt er over gesproken en onderkent de
cliënt het probleem volgens de maatschappelijk werker? Toch kan dit slechts
een gedeeltelijke verklaring zijn voor de geconstateerde verschillen tussen
cliënt en maatschappelijk werker. Het lijkt erop dat zij eerder moeten worden
toegeschreven aan datgene wat men als oorzaak van de problematiek aan-
merkt maar ook aan de verwachtingen die cliënten koesteren ten aanzien van
de reclasseringshulp.

De verschillen in definitie of. omschrijving van het probleem tussen ener-
zijds de cliënten en anderzijds de-maatschappelijk werkers blijken, voor zover
aanwezig, vooral gezocht te moeten worden in de wijze van formuleren: cliën-
ten in concretere bewoordingen, maatschappelijk-werkers wat abstracter.
Daarnaast omschrijven cliënten hun problematiek nogal eens in termen van
gevolgen, terwijl de maatschappelijk werkers in hun terminologie de oorzaken
vaker betrekken.

Wel zijn er overduidelijke verschillen als het gaat om het aangeven van de
oorzaken van een probleem. Cliënten zijn weinig geneigd zichzelf daarbij te
betrekken, de vinger is gericht op anderen of op bepaalde omstandigheden,



waarbij het feit dat, men met justitie in aanraking is een belangrijk argument
vormt.

De maatschappelijk werkers zijn, zonder aan de argumenten van de cliën-
ten voorbij te gaan, eerder geneigd de oorzaken van problemen bij het
(dis)functioneren van de cliënt zelf te leggen.

De verwachtingen die de cliënten hebben van de reclasseringshulp zijn niet
extreem hoog maar evenmin extreem laag. Verwachtingen worden vooral
geuit bij huisvestingsproblemen, werkeloosheid, verslaving, relaties met part-
ner of huisgenoten en financiële problemen. Tussen 56 en 41% van de cliën-
ten verwacht op deze terreinen vooral bemiddelende activiteiten naar andere
instellingen of andere betrokkenen. Lager liggen de verwachtingen als het
gaat om gezondheidsproblemen, relatieproblemen met vrienden e.d. en vrije-
tijdbesteding. Tussen 29 en 14% van de cliënten verwacht hier hulp van de
maatschappelijk werker.

Indien zowel cliënten als maatschappelijk werkers een probleem beiden
noemen hebben de cliënten over het algemeen meer verwachtingen m.b.t. de
hulp die geboden zou kunnen worden. Dit geldt evenwel niet voor de relatio-
nele problemen.

Cliënten die weinig of geen verwachtingen hebben van de hulp die de re-
classering zou kunnen bieden voeren daartoe drie argumenten aan: 'daar is de
reclassering niet voor, haar mogelijkheden zijn beperkt; je moet het zelf doen;
ik zou niet weten wat de reclassering kan doen, ik ben niet op de hoogte van
haar activiteiten!'

De maatschappelijk werkers schatten de verwachtingen van de cliënten ta-
melijk hoog in. Volgens hen heeft ongeveer de helft hooggespannen verwach-
tingen als het gaat om financiële problemen, gezondheidsproblemen, werke-
loosheid en problemen met partner of huisgenoten. Nog hoger, menen zij, zijn
de verwachtingen bij huisvestingsproblemen van de cliënt (62%). De behoefte
aan praktische hulp is volgens hen het grootst op het terrein van huisvesting
en financiën. Ook op andere terreinen is deze behoefte aanwezig, maar min-
der sterk dan de behoefte aan emotionele ondersteuning die groot tot zeer
groot geacht wordt.

Duidelijke verschillen tussen cliënten en maatschappelijk werkers zijn aan-
wijsbaar als het gaat om de vraag of vanuit de reclassering contact is opgeno-
men met andere betrokkenen, of andere instellingen. om aan de problematiek
te werken of te trachten die op te lossen.

Uit het materiaal blijkt, afgaande op de antwoorden die zij zelf geven, dat
maatschappelijk werkers zeer vaak dergelijke contacten leggen. Dit blijkt ech-
tar niet als men de antwoorden van de cliënten bekijkt. Hoogstwaarschijnlijk
komt dat omdat veel van deze activiteiten zich buiten hun gezichtsveld afspe-
len, maar het is ook mogelijk dat zij niet in kennis worden gesteld van elke af-
zonderlijke activiteit die de maatschappelijk werker voor hen verricht.

Indien cliënten en maatschappelijk werkers beiden een probleem noemen
zijn de eerdergenoemde verschillen wat kleiner.

Volgens de cliënten leggen de maatschappelijk werkers sterk de nadruk op
het feit dat zij zelf activiteiten moeten ondernemen om de problemen op'te
lossen. De zelfwerkzaamheid wordt vooral gestimuleerd door de cliënt erop te
wijzen dat hij een actievere houding dient aan te nemen en probeert zelf initia-
tieven te ontplooien.

Aan de andere kant moeten de maatschappelijk werkers vaststellen dat zij
veelvuldig te maken hebben met cliënten die een passieve houding hebben of
zelfs tot niets in staat geacht kunnen worden. Volgens hen ligt het percentage
cliënten dat zelf actief aan een probleem kan werken bij geen enkel probleem-
gebied hoger dan 50%.

Over het algemeen zijn de maatschappelijk werkers positiever over de resul-
taten die bereikt zijn dan de cliënten zelf. Variëren de succespercentages bij
de cliënten van 8 tot 39%; bij de maatschappelijk werkers liggen niet alleen
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deze percentages voor alle problemen hoger, ook de variatie is veel kleiner:
van 33 tot 49%.

Een verklaring voor het positievere oordeel van de maatschappelijk werkers
over het succes moet vooral gezocht worden in het feit dat een eerste aanzet
tot de 'uiteindelijke oplossing van een probleem door hen óók al positief be-
oordeeld wordt, terwijl de cliënten enkel het eindresultaat voor ogen hebben.

Wel kan nog geconstateerd worden dat cliënten en maatschappelijk wer-
kers het eens zijn over de probleemvelden waar de beste resultaten bereikt
worden: verslaving, huisvesting en financiën.'

1.2.4 Het justitiële proces

Tijdens de gang van de cliënt door de verschillende justitiële fasen bestaat
er een uitgesproken behoefte aan reclasseringshulp in de vorm van
ondersteuning of begeleiding.

'Cliënten die ervaring hebben met die steun spreken zich daarover waarde-
rend uit. Cliënten zonder die ervaring geven aan dat zij daaraan wel degelijk
behoefte gehad hebben.

Voor zover uit het onderzoek is af te leiden komen de maatschappelijk wer-
kers nog het best tegemoet aan de wensen van hun cliënten tijdens de Beten-
tiefase. Iets minder is dat het geval tijdens de rechtzitting en indien de cliënt
inverzekering gesteld is. Tijdens de voorgeleiding bestaat er veel behoefte
aan reclasseringsondersteuning bij de cliënten; daaraan wordt in de praktijk
weinig tegemoet gekomen.

Veel cliënten hebben het idee dat er - over het algemeen een positief -
verband bestaat tussen de inhoud van het voorlichtingsrapport en de straf-
maat.

1.2.5 Tenslotte

Een ruime meerderheid van de reclasseringscliënten oordeelt over het per-
soonlijke contact met de maatschappelijk werker positief tot zeer positief
waarbij niet alleen zijn concrete activiteiten een belangrijke rol spelen, maar
zeker ook zijn persoonlijke opstelling tegenover de cliënt: luisteren, begrip to-
nen, met hem kunnen praten.

Niet alleen de persoonlijke relatie met de maatschappelijk werker wordt po-
sitief beoordeeld, een ruime meerderheid van de cliënten spreekt ook van re-
sultaten die de reclasseringshulp heeft opgeleverd: men is vooral te spreken
over de geboden morele steun. Maar ook de oplossing van materiële en imma-
teriële problemen alsmede de (veronderstelde) gunstige invloed op de straf-
maat worden door de cliënten als positief resultaat van de reclasseringshulp
beoordeeld.

1.3. Slotbeschouwing

Sinds de tweede helft van de jaren '70 heeft het reclasseringsmaatschappe-
lijk werk in Nederland, sterker dan ooit tevoren, in de belangstelling (van
onderzoeksinstituten) gestaan.

Naast bepaalde deelaspecten van het reclasseringswerk, zoals de voorlich-
tingsrapportage (5) en de vroeghulp (6), richtte het onderzoek van het WODC
zich tevens op het functioneren van de reclassering in het algemeen.

Het onderzoek naar het functioneren van de reclassering was drieledig van
opzet: een tijdbestedingsonderzoek bij de maatschappelijk werkers, een
onderzoek naar hun houdingen en meningen over het werk en tenslotte een
onderzoek onder reclasseringscliënten. Van dit laatste deelonderzoek, dat
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overigens evenals de eerdere fasen voornamelijk kwantitatief van karakter is,
wordt in dit rapport verslag gedaan.

Deels gebaseerd op de twee afgesloten fasen van het WODC-onderzoek, op
een onderzoek van Snel uit 1973 (7), en parallel aan dit cliëntenonderzoek, wer-
den twee meer kwalitatief gerichte projecten geëntameerd die voorzagen in
een aanvullende behoefte van de reclassering zelf. In de eerste plaats was dat
een praktijkonderzoek naar de materiële hulpverlening door de reclassering,
uitgevoerd door het Kriminologisch Instituut van de R.U. te Groningen (8).
Daarnaast werd door de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van de
R.U. Leiden onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het reclasserings-
werk (9).

Richtten het Groningse en het Leidse onderzoek zich voornamelijk op de
procesmatige kant van de hulpverlening, bij het onderhavige onderzoek gaat
het in feite om een eenmalige inventarisering, waarbij overigens retrospectie
op de hulpverlening tot dat moment niet uit het oog verloren is.

Het onderzoek naar het procesmatige karakter van beide universitaire insti-
tuten impliceerde tevens de betrokkenheid van cliënten zowel als maatschap-
pelijk werkers. Aanvankelijk was het de bedoeling bij de opzet van het WODC-
onderzoek alleen cliënten te betrekken. Op aandringen van de reclassering
zijn de maatschappelijk werkers evenwel ook ondervraagd. Achteraf be-
schouwd is dat een goede beslissing geweest; waren namelijk alleen de cliën-
ten onderzocht dan zou het béeld er volstrekt anders - in elk geval beperkter
- hebben uitgezien dan nu het geval is. Bovendien biedt het onderzoek nu,
duidelijker dan voorheen, zicht op bepaalde overeenkomsten en verschillen
tussen cliënten enerzijds én maatschappelijk werkers anderzijds. Wellicht is
het in dit kader reeds zinvol erop te wijzen dat het de vraag blijft aan wiens zij-
de het gelijk ligt als het de verschillen betreft. In de onderzoekopzet was na-
melijk de mogelijkheid uitspraken van een cliënt direct te confronteren met
uitspraken van de eigen maatschappelijk werker of omgekeerd uitgesloten.

1.3:1 Overeenstemming en verschil tussen cliënt en maatschappelijk werker

Op basis van de resultaten uit de twee voorgaande deelonderzoeken van
het WODC werd geconcludeerd dat materiële problemen van de cliënten min-
der aandacht krijgen dan de immateriële of psycho-sociale problematiek. Dit
zou verstrekkende consequenties kunnen hebben voor de aansluiting van de
hulpvraag van de cliënt en het hulpaanbod door de reclassering. Dat een ge-
brek aan aansluiting niet typisch voor het reclasseringswerk hoeft te zijn,
blijkt uit een onderzoek van Hageman-Smit naar de positie van de cliënt in-de
geestelijke gezondheidszorg (10).

Wanneer men nu deze gegevens vergelijkt met het cliëntenonderzoek, dan
blijken er op algemeen niveau inderdaad aanwijsbare verschillen tussen de
hulpvraag van de cliënt en de interpretatie daarvan door de maatschappelijk
werker. Hoewel beiden een drietal materiële problemen (financiën, huis-
vesting en werkeloosheid) sterk benadrukken, zijn de maatschappelijk wer-
kers, meer dan,hun cliënten, geneigd immateriële problemen eveneens een
zwaar accent te geven. Dit laatste gegeven wordt ook bevestigd door het Leid-
se onderzoek naar de doelmatigheid van het reclasseringswerk.

Opvallender zijn evenwel de verschillen die geconstateerd worden bij een
paarsgewijze vergelijking van de hulpvraag van de individuele cliënt en het
duiden van die vraag door de maatschappelijk werker. Er blijken bij cliënten
nogal wat problemen te zijn (vooral gezondheid en vrijetijdsbesteding) die de
maatschappelijk werker niet kent, misschien onderschat of mogelijk in ver-
houding tot andere problemen van bijkomstige orde acht. Maar het omgekeer-
de geldt ook. Maatschappelijk werkers zien problemen bij de cliënt die deze
zelf niet ziet, ontkent, of van minder belang acht, zoals relationele problemen,
problemen met vrije tijd of verslaving. Het is niet ondenkbaar dat de wijze
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waarop beide partijen tegen de oorzaken van de problemen aankijken bij de
hulpvraag, respectievelijk het duiden daarvan, een rol van betekenis speelt.
De cliënt legt de oorzaken namelijk buiten hemzelf, de maatschappelijk wer-
ker'verhoudingsgewijs veel meer bij de (persoonlijkheid van de) cliënt. Deze
kijk op de oorzaak van de problematiek sluit overigens aan bij resultaten van
een onderzoek bij het algemeen maatschappelijk werk. Fiselier constateert
daarin dat cliënten vinden dat anderen dienen te veranderen, terwijl maat-
schappelijk werkers de mening zijn toegedaan dat cliënten hun houding zou-
den moeten wijzigen, ook in hun omgang met anderen (11).

Een volgende vraag die naar aanleiding van de onderzoekresultaten gesteld
kan worden is, of er voor een geslaagde hulpverlening noodzakelijkerwijs
overeenstemming tussen cliënt en maatschappelijk werker dient te zijn. Het
Leidse onderzoek naar de doelmatigheid van de reclassering spreekt in die zin
van het stellen van een grondige diagnose, het expliciteren van (overeenstem-
mende) doelen en een duidelijke taakafbakening.

Uit het onderhavige onderzoek blijkt zeker niet voetstoots dat aan derge-
lijke voorwaarden voldaan moet zijn wil de hulpverlening tot positieve resulta-
ten leiden. Wel is het zo, dat indien men het eens is over de aanwezigheid van
een bepaald probleem, de verwachtingen met betrekking tot de hulp wat ster-
ker zijn en de cliënt tevens beter zicht heeft op de actviteiten die de maat-
schappelijk werker ten behoeve van de oplossing van het probleem onder-
neemt.

Een derde aspect dat bij de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod een
rol van belang speelt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de hulp die gebo-
den kan worden bij de oplossing van de materiële en immateriële problema-
tiek.

. De maatschappelijk werkers hebben het idee dat veel van hun cliënten hoge
verwachtingen koesteren als het gaat om praktische hulp en emotionele
steun. De uitspraken van de cliënten zelf duiden erop dat deze inschatting
enige bijstelling verdient. Als.cliënten al bepaalde problemen ervaren, heeft
nooit meer dan de helft van hen de verwachting dat de reclassering iets zou
kunnen bijdragen aan de oplossing. Dat komt dan vooral omdat men weet dat
de reclassering voor bepaalde problemen niet de aangewezen instantie is of
omdat men de indruk heeft dat de reclassering toch beperkt is (of wordt) om
daadwerkelijk iets tot stand te brengen.

1.3.2 De materiële hulpverlening

Lange tijd heeft indruk bestaan, ook op basis van eerder WODC-onderzoek,
dat de hulpverlening van de maatschappelijk werker op het materiële vlak dui-
delijk tekort schoot, althans voor sterke verbetering vatbaar was, zeker indien
het afgezet werd tegen de gesprekstherapeutische activiteiten. Zowel het tijd-
bestedingsonderzoek als het onderzoek naar houdingen en meningen van de
reclasseringsmedewerkers gaven daartoe zeer sterke aanwijzingen.

Het was dan ook eenvan de uitgangspunten van het'Groningse praktijk-
onderzoek activiteiten op materieel gebied te stimuleren en te structureren.
Hoewel dit onderzoek uitwees dat de aanpak van de materiële hulpverlening
verbeterd kon wo?den, werd ook geconcludeerd dat de individuele maatschap-
pelijk werker wel degelijk veel aandacht besteedt aan materiële problemen en
voor de oplossing ook veel activiteiten ontplooit.

Ook dit onderzoek wijst in dezelfde richting. Terwijl cliënten activiteiten
van hun maatschappelijk werkers niet geheel kunnen overzien omdat die zich
grotendeels aan hun gezichtsveld onttrekken, ondernemen maatschappelijk
werkers, naar.eigen zeggen, zeer veelvuldig concrete activiteiten naar instan-
ties of personen die op materieel gebied van nut kunnen zijn. Bovendien drin-
gen de maatschappelijk werkers in de gesprekken met de cliënt aan op het
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feit dat zij zelf actief moeten zijn en,bepaalde concrete stappen moeten onder-
nemen.

Het is dus zeker niet zo dat cliënten alleen maar wat van de maatschappe-
lijk werkers gedaan willen krijgen, terwijl die van hun kant alleen maar, of gro-
tendeels, therapeutisch bezig zijn. Het bespreken van materiële problemen,
het stimuleren van de cliënt bij, de oplossing daarvan zelf actief te zijn, is
hoogstwaarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het totale hulpverle-
ningsproces.

Waarom nu, zo kan men zich afvragen, bestond zo lang de indruk dat binnen
de reclassering de materiële hulpverlening ondergesneeuwd dreigde te ra-
ken?

In de eerste plaats is waarschijnlijk het tijdbèstedingsonderzoek niet het
aangewezen instrument geweest om aan te geven waarde grens tussen mate-
riële en psycho-sociale hulpverlening ligt. Ook in de gesprekken met de cliënt
neemt de materiële hulpverlening een belangrijker plaats in dan op basis van
het tijdbestedingsonderzoek kon worden vastgesteld

In de tweede plaats bleken de maatschappelijk werkers in het onderzoek
naar hun houding en mening over het werk materiële hulpverlening slechts als
opstap tot verdere hulpverlening te beschouwen. Hoewel dit wellicht nog
steeds opgaat is het mogelijk dat er binnen het reclasseringsmaatschappelijk
werk sedertdien inhoudelijk wat verschuivingen zijn opgetreden en de mate-
riële hulp, meer dan het geval was, aandacht krijgt. Dit zou mogelijk het ge-
volg kunnen zijn van eerdere onderzoekresultaten met betrekking tot het re-
classeringswerk, maar belangrijker is waarschijnlijk de verslechterde maat-
schappelijke positie waarin de cliënten sinds enige jaren verkeren.

Wanneer het al zo is dat de materiële hulpverlening, in het reclasse-
ringsmaatschappelijk werk inderdaad meer aandacht krijgt dan aanvankelijk
werd verondersteld, is het, gezien bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen
(minder werk, strengere bepalingen bij financiële instellingen etc.), te betreu-
ren dat de maatschappelijk werkers meer en meer problemen ondervinden of
vastlopen bij instellingen die hen vroeger nog konden helpen en dat zij steeds
vaker via persoonlijke contacten hier en daar moeten proberen iets voor de
cliënt te 'ritselen'.

1.3.3 Justitiële begeleiding

Van een geheel andere orde zijn de reclasseringsactiviteiten ten tijde van
het justitiële proces. Het is hier niet de plaats de behoeften van cliënten bij
materiële of immateriële problemen af te zetten tegen hun behoeften aan hulp
en steun tijdens de.gang door de verschillende justitiefasen. Deze hulpverle-
ning is apart bezien.

De vraag om steun en hulp tijdens dat proces blijkt bij de cliënten sterk te
zijn. Cliënten die gedetineerd zijn beschouwen de maatschappelijk werker als
een van de weinigen die het contact met de buitenwereld in stand houdt. Wor-
den cliënten geconfronteerd met leden van de rechterlijke macht (bij voorge-
leiding of tijdens de rechtzitting) dan is er veel behoefte aan de aanwezigheid
van de maatschappelijk werker.

Juist ondersteuning door een mondelinge toelichting wordt bij de voorgelei-
ding, waar slechts af en toe een maatschappelijk werker aanwezig is, ervaren
als een sterke behoefte. Die behoefte bestaat eveneens als het gaat om de
rechtzitting, maar daar is de maatschappelijk werker veelal aanwezig en geeft
ook, indien nodig, een toelichting op het voorlichtingsrapport.

Eén en ander sluit overigens aan bij de mening van veel cliënten over de
functie van het voorlichtingsrapport. In veel gevallen hebben zij de indruk dat
het een positieve invloed heeft op de strafmaat.

8



1.3.4 Persoonlijke verhouding

Dat, zoals in het Groningse onderzoek werd vastgesteld, de reclasse-
ringsmaatschappelijk werkers niet met de meest 'gemakkelijke' cliënten van
doen hebben, lijkt ook op basis van dit onderzoek een gerechtvaardigde con-
clusie. Niet alleen zitten relatief jonge mensen vanwege het justitiecontact in
de problemen, bij hen spelen bovendien vaak een veelheid van andere (mate-
riële) moeilijkheden die niet op stel en sprong op te lossen zijn. Daar komt dan
nog bij dat de reclasseringscliënten de oorzaken van problemen waarin zij zit-
ten in sterke mate toeschrijven aan omgevingsfactoren. De maatschappelijk
werkers wijzen in die zin eerder op het persoonlijke functioneren van de cliënt
en stellen bovendien vast dat nogal wat cliënten niet bepaald een actieve hou-
ding uitstralen en zelf wat aan hun problemen proberen te doen. Vaak nemen
zij een afwachtende en passieve houding aan, of zijn i berhaupt tot geen
enkele activiteit in staat.

Ondanks dit wat sombere beeld dat naar voren komt dient tenslotte nog een
laatste opmerking gemaakt te worden over het oordeel van de cliënt over de
maatschappelijk werker en de door hem geboden hulp.
Over de persoonlijke relatie met de maatschappelijk werker is een overgrote
meerderheid van de cliënten goed te spreken en ruim driekwart geeft er blijk
van dat er in een of andere zin positieve resultaten uit de hulpverlening zijn
voortgevloeid. De tevredenheid van de cliënten kan dus, over het.geheel be-
schouwd, als groot worden gezien. Een resultaat dat aansluit op de bevindin-
gen van Fiselier in zijn onderzoek onder cliënten van het algemeen maat-
schappelijk werk.
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2 Inleiding

2.1 Achtergrond van het onderzoek

Eind 1975 verzocht de Vereniging van Reclasseringsinstellingen (VvRI) het
Ministerie van Justitie onderzoek te laten uitvoeren ten behoeve van de reclas-
sering.

Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan de optimalisering
van het reclasseringswerk, alsmede aan de case-load bepaling van de uitvoe-
rende medewerkers. In concreto ging het bij het verzoek van de VvRI om twee
vragen: enerzijds naar het tijdbestedingspatroon van de reclasseringsmede-
werkers, anderzijds naar de inhoudelijke aspecten van de hulpverlening en de
steunpunten die de medewerkers daarbij behoeven.

Het verzoek van de VvRI leidde tot de opdracht aan het WODC een onder-
zoek te doen waarin beide vragen geïntegreerd zouden worden. Uiteindelijk
heeft de opdracht vanwege de.brede vraagstelling geresulteerd in een gefa-
seerde onderzoekopzet. Daarbij is in het eerste deelonderzoek nagegaan hoe
reclasseringsmedewerkers hun beschikbare tijd over de verschillende werk-
zaamheden verdelen. Vervolgens werd in het tweede deelonderzoek ingegaan
op de vraag hoe de medewerkers de inhoudelijke kant van hun werk beoorde-
len en ervaren. Beide onderzoekfasen werden eerder gerapporteerd.

Reeds tijdens de voorbereiding van het eerste deelonderzoek werd in de be-
geleidingscommissie de behoefte uitgesproken ook meer zicht te krijgen op
de ervaringen van reclasseringscliënten met de hulp die hen geboden wordt.
Deze vraag zou evenwel in een later stadium, met een afsluitende derde fase,
concreet gestalte moeten krijgen in de vorm van een zogenaamd cliënten-
onderzoek.

2.2 De voorgeschiedenis

Van oorsprong lag het in de bedoeling voor deze onderzoekfase cliënten van
die reclasseringsmedewerkers(-teams) te benaderen, welke ook in de eerdere
fasen van het onderzoek betrokken waren. Op deze manier zou het na afslui-
ting van de derde fase mogelijk zijn een koppeling van resultaten van de ver-
schillende deelstudies tot stand te brengen.

Een dergelijke opzet bleek echter om verschillende redenen minder wense-
lijk, zelfs onmogelijk. Een van de redenen was onder meer dat cliënten van de
CAD's in de laatste onderzoekfase niet meer betrokken zouden zijn, omdat de
FZA een onderzoek met het accent op de 'commune reclassering' minder op-
portuun voor het eigen werkterrein achtte. Een andere reden was dat een kop-
peling minder zinvol werd naarmate de tijdsspanne tussen de start van het
tijdbestedingsonderzoek en de afsluiting van de cliëntenstudies groter werd.
Oorzaak hiervan was een verschil van mening tussen VvRI en WODC over de
opzet en uitvoering van het onderzoek.

Na een vertraging van enkele jaren is in hernieuwd overleg met de VvRI over
een gewijzigde onderzoekopzet, van die zijde de toezegging gedaan alsnog te
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proberen om enkele reclasseringsteams bereid te vinden aan het onderzoek
mee te werken. Besprekingen in een aantal teams hebben tenslotte geresul-
teerd in een principiële bereidverklaring van vijf reclasseringsteams.

2.3 Inhoud van het onderzoek

Het onderzoek valt uiteen in twee hoofdcomponenten, te weten:
a. onderzoek onder reclasseringscliënten,
b. onderzoek onder de maatschappelijk werkers van die cliënten.

ad. a. de cliënten
Doel van het onderzoek onder reclasseringscliënten is een. antwoord te"

geven op de vraag of en in hoeverre de reclasseringshulp aansluit op de pro-
blematiek zoals de cliënt die ervaart en zijn behoefte aan min of meer concre-
te hulp dan wel emotionele steun van de hulpverlener.

Ten behoeve van het onderzoek is een scala van probleemgebieden aan de
orde gesteld, die in drie hoofdcategorieën te onderscheiden zijn:

materiële problemen,
immateriële problemen,
problemen die zich voordoen in verband met en tijdens het justitiële
proces.
Bij deze driedeling willen wij een enkele kanttekening maken. Onder mate-

riële problematiek worden hier problemen verstaan die in de sfeer liggen van
de directe (dagelijkse) levensbehoeften die niet relationeel van karakter zijn
en door min of meer concrete hulpverleningsactiviteiten kunnen worden opge-
lost. De immateriële problemen daarentegen liggen juist in die relationele
sfeer en lenen zich meer voor een (gespreks)therapeutische benadering. Dat
dit onderscheid enigszins kunstmatig is en de probleemgebieden elkaar niet
altijd wederzijds uitsluiten wordt beter zichtbaar naarmate de problemen tot
een diffuus overgangsgebied gerekend kunnen worden, zoals bv. vrijetijds-
besteding of gezondheid of verslaving. Desondanks zal bij de beschrijving van
de onderzoekresultaten het onderscheid ook verder gehanteerd blijven.

Een tweede opmerking betreft de problematiek met betrekking tot het justi-
tiële proces. Het hoofdaccent bij de vraagstelling ligt hier op de directe gevol-
gen voor de cliënt van de gang door het justitiële systeem en de hulpverlening
die daarbij geboden wordt. Uiteraard kan deze problematiek niet geheel. los
gezien worden van de eerder genoemde materiële en immateriële problemen.

De materiële problemen die bij de cliënten in interviews aan de orde gesteld
worden zijn: werk/werkloosheid, financiën, huisvesting, vrijetijdsbesteding,
gezondheid en verslaving. De immateriële problemen die achtereenvolgens
behandeld worden zijn: relaties met huisgenoten, relaties met familieleden,
vrienden en kennissen, relaties met collega's en werkgever.

Met betrekking tot het justitiële proces zijn alle stadia, dat wil zeggen vanaf
eventuele insluiting op het politiebureau tot en met invrijheidsstelling (vroeg-
hulp tot en met nazorg door de reclassering) de revue gepasseerd.

Voor de verschillende deelgebieden is achtereenvolgens ingegaan op de in-
houd van het probleem, de verwachting van de cliënt met betrekking tot de re-
classering, zijn behoeften aan emotionele steun en/of meer concrete hulp van
de maatschappelijk werker en tenslotte de resultaten die met behulp van de
reclassering geboekt zijn.

Naast deze meer inhoudelijke aspecten zijn ook een aantal algemene ele-
menten van het reclasseringscontact aan de orde gesteld. Zo is geïnformeerd
naar eerdere contacten met de reclassering. Voorts is gevraagd naar de wijze
waarop het huidige contact met de reclassering tot stand kwam, hoe lang het
al duurt, wat de contactfrequentie is en eventuele afspraken daarover, als-
mede naar de bereikbaarheid van de hulpverlener.
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ad b. de maatschappelijk werkers
Doel van het onderzoek onder de maatschappelijk werkers is te bezien in

hoeverre hun hulpaanbod - binnen de mogelijkheden die men heeft - af-
gestemd is op de behoeften van de cliënten.

Vanuit twee invalshoeken, de individuele cliënt en de hulpverlening in het
algemeen wordt deze vraagstelling benaderd.

Ten eerste is in schriftelijke enquêtes aan de maatschappelijk werkers ge-
vraagd welke problemen zij bij de individuele cliënten die in het onderzoek be-
trokken zijn onderkennen. Daartoe zijn dezelfde probleemgebieden die bij de
cliënten aan de orde kwamen ook aan de maatschappelijk werkers voorge-
legd. Tevens werd op summiere wijze aandacht besteed aan het verloop van
de hulpverlening per probleemveld. Uitgebreid met vragen over contactfre-
quentie, afspraken daarover met de cliënt e.d. is op deze manier getracht een
spiegeling tussen cliënten en maatschappelijk werkers te bewerkstelligen.

De benadering op een meer algemeen niveau is tot uitdrukking gekomen in
de vraagstelling wat de maatschappelijk werkers in het algemeen in hun werk-
situatie (kunnen) doen wanneer bepaalde problemen bij hun cliënten ge-
constateerd zijn; of zij daarbij structurele belemmeringen ondervinden en zo
ja, van welke aard die zijn.

2.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

a. methode van onderzoek
Ondanks het feit dat door diverse oorzaken aan de oorspronkelijke onder-

zoekopzet beperkingen zijn opgelegd, is een kwantitatief inventariserend
onderzoek verricht, om aldus in staat te zijn tot generaliserende uitspraken te
komen.

Als methode van onderzoek bij de cliënten is gekozen voor de half-gestruc-
tureerde vragenlijst die mondeling werd afgenomen. Alle probleemvelden wer-
den in de gesprekken successievelijk aan de orde gesteld. Bij de vervolgvra-
gen die op elk van die velden betrekking hadden werd veel ruimte gelaten voor
toelichting door de cliënt. Voorafgaand aan het onderzoek werden vijf proefin-
terviews afgenomen.

De maatschappelijk werkers dienden, per individuele cliënt, schriftelijk een
aantal vragen te beantwoorden. Ook hier werden de probleemgebieden afzon-
derlijk, zij het minder uitgebreid dan bij de cliënten, behandeld.

Na een eerste analyse van de resultaten uit bovengenoemde enquêtes is in
een tweede ronde met alle betrokken maatschappelijk werkers een uitvoerig
gesprek gevoerd. In deze gesprekken kwamen eerst een aantal onderzoek-
resultaten uit de eerste ronde aan de orde en werd vervolgens ingegaan op
structurele belemmeringen, in het reclasseringswerk.

b. steekproef en respons
De steekproef is getrokken uit het actieve cliëntenbestand van de vijf be-

trokken reclasseringsteams. Tot dat bestand werden gerekend die cliënten
die minimaal drie contacten met de hulpverlener hadden gehad en waarvan
het laatste contact niet langer dan drie maanden voorafgaand aan het onder-
zoek had plaatsgevonden. Cliënten in de vroeghulpfase bleven buiten de
steekproef omdat zij reeds uitvoerig in ander WODC-onderzoek waren geïnter-
viewd.

Om een zo goed mogelijke afspiegeling van reclasseringscliënten te verkrij-
gen is de steekproef gestratificeerd getrokken. Successievelijk werd per justi-
tiële fase een steekproef getrokken uit het actieve cliëntenbestand. Voor een
schatting van de verdeling per fase is uitgegaan van gegevens van het WODC-
onderzoek naar de tijdbesteding van de reclasseringsmedewerkers.

Omdat voorafgaand aan de steekproeftrekking geen zicht bestond op de
omvang van het actieve cliëntenbestand in de vijf teams is in eerste aanleg
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uitgegaan van een geschatte steekproef van tien cliënten per (full-time) maat-
schappelijk werker. Omdat er tevens geen enkel idee was over de te verwach-
ten uitval werd de steekproef aanzienlijk overtrokken. De verwachting was dat
ongeveer 80% van de geschatte steekproef uiteindelijk bereikt zou worden,
dat wil zeggen uitgaande van 40 maatschappelijk werkers in de teams en on-
geveer 10 cliënten per maatschappelijk werker, 320 cliënten. Met 201 cliënten
is uiteindelijk een interview gerealiseerd (63%).

Het aantal gerealiseerde interviews is slechts in geringe mate beïnvloed
door weigeringen van cliënten aan het onderzoek mee te werken: het weige-
ringspercentage ligt op ongeveer 5%. Van belang hierbij is te vermelden dat
het onderzoek door de maatschappelijk werkers bij de cliënten werd geïntro-
duceerd en dat ook aan hen werd meegedeeld of de cliënt al of niet. wenste
mee te werken.

Van invloed op de respons is in belangrijke mate de bereikbaarheid van de
cliënten geweest. Niet alleen hadden de maatschappelijk werkers vaak moei-
te hun cliënten te benaderen om hen te vragen aan het onderzoek mee te wer-
ken, ook wanneer toestemming was verkregen was het voor de interviewers
nogal eens een zaak van lange ademde cliënt uiteindelijk een interview af te
kunnen nemen. Ook werden vaak eerder gemaakte afspraken door de cliënt
.niet nagekomen. De groep cliënten in de voorlichtingsfase die niet preventief
gedetineerd is, bleek het moeilijkst bereikbaar, in iets mindere mate gold dat
ook voor cliënten in de voorgezette begeleiding.

Een tweede reden voor het feit dat minder interviews zijn gerealiseerd dan
in de bedoeling lag was het tijds- en kostenaspect van het onderzoek. Na ruim
een half jaar intensief veldwerk werd dit definitief stopgezet.

De bereikbaarheid van bepaalde groepen, alsmede het kosten- en tijds-
aspect hebben ertoe geleid dat niet-gedetineerde cliënten in de voorlichtings-
fase en de fase van de voortgezette begeleiding enigszins ondervertegen-
woordigd zijn.

c. de praktische uitvoering
Vanuit de teams werd per hulpverleningsfase een opgave aan de onderzoe-

kers gedaan welke cliënten in het actieve bestand zaten en die ook aan de eer-
der genoemde criteria voldeden. De cliënten waren daartoe geanonimiseerd.
Vervolgens zijn de cliënten voor het onderzoek random getrokken en werd aan
de teams meegedeeld welke cliënten zij dienden te benaderen voor een
gesprek met een interviewer.

Voor het geval een maatschappelijk werker van mening zou zijn dat het on-
mogelijk was een cliënt in het onderzoek te betrekken, bv. omdat daardoor het
hulpverleningsproces ernstig verstoord zou worden, was vooraf een proce-
dure overeengekomen om discussies tussen onderzoekers en de betrokken
maatschappelijk werkers te voorkomen. Deed een dergelijk geval zich voor,
dan zou de teamcoSrdinator als tussenpersoon de uiteindelijke beslissing
nemen.

Om te voorkomen dat cliënten in de tijd `mee zouden. lopen' met de verschil-
lende hulpverleningsfasen (dat wil zeggen een cliënt die volgens de steek-
proef in de voorlichtingsfase zit, maar als hij benaderd wordt voor een gesprek
inmiddels gedetineerd is), is het onderzoek gestart met de laatste en geëin-
digd met de eerste hulpverleningsfase.

Vanwege mogelijke taalproblemen bij het interview, werd besloten cliënten
die de Nederlandse taal niet voldoende machtig waren buiten het onderzoek
te houden.

De maatschappelijk werkers introduceerden het onderzoek bij hun cliënten
en vroegen om medewerking en om toestemming hun naam en adres aan de
interviewers door te geven. Daarna werden de cliënten zo snel mogelijk door
de interviewers benaderd, op het reclasseringsbureau, telefonisch of schrifte-
lijk om een afspraak voor een gesprek te maken. Tenzij de cliënten gedeti-
neerd waren, werden de gesprekken veelal bij de cliënten thuis gevoerd. Aan
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gedetineerde cliënten werd, volgens de regels van het Ministerie van Justitie,
schriftelijke toestemming gevraagd.

Zodra een cliënteninterview was gerealiseerd werd de maatschappelijk wer-
ker een vragenlijst voorgelegd. Hierop diende hij gegevens over de cliënt te
noteren die zojuist geïnterviewd was. In de meeste gevallen werd deze vragen-
lijst door de maatschappelijk werker zelf ingevuld; een enkele keer nam de in-
terviewer haar mondeling af.

Aan de maatschappelijk werkers werden geen mededelingen gedaan over
het gesprek met de cliënten.

De materiaalverzameling bij de cliënten en de maatschappelijk werkers
heeft, voor zover het de individuele enquêtes betrof, geduurd van half oktober
1981 tot half mei 1982. Daarna is dit materiaal verwerkt en zijn eerste analyses
verricht ten behoeve van de tweede ronde waarin gesprekken met de maat-
schappelijk werkers plaatsvonden. Deze gesprekken zijn eind 1982 gevoerd.

2.5 Beschrijving van de resultaten

Om te beginnen wordt in hoofdstuk.3 aan de hand van een aantal persoons-
kenmerken een beschrijving gegeven van het profiel van de cliënten in dit on-
derzoek. Hierbij wordt ook bekeken in hoeverre er paralellen zijn met gege-
vens uit het zg. signaleringssysteem van de ARV.

'Hoofdstuk 4 gaat in op een aantal algemene aspecten van het reclasse-
ringscontact. De duur van het contact, de contactfrequentie, afspraken die
daarover gemaakt worden, de plaats van het contact, de bereikbaarheid van
de maatschappelijk werkers, alsmede ervaringen die zijn opgedaan tijdens
eerdere contacten met de instelling, zijn thema's die hier aan de orde komen.

De drie volgende hoofdstukken behandelen inhoudelijk de problematiek
van de reclasseringscliënten. Hoofdstuk 5 en 6 geven een beschrijving van de
materiële problemen en de immateriële problemen. In deze hoofdstukken
wordt beschreven in hoeverre er gesproken kan worden van een afstemming
tussen cliënten en maatschappelijk werkers; niet alleen met betrekking tot de
probleemvelden zelf, maar ook in verband met verwachtingen van de cliënt en
het aanbod van de hulpverleners. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed
aan de vraag in hoeverre structurele belemmeringen de maatschappelijk wer-
ker aan banden leggen. In hoofdstuk 7 komen alleen de cliënten aan het
woord over hun ervaringen tijdens het justitiële proces.

In hoofdstuk 8 tenslotte komt in het kort het eindoordeel van de cliënten
over de reclasseringhulp aan de orde.
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3 De cliënten

Aan de hand van een aantal persoonskenmerken volgt in dit hoofdstuk een
korte profielschets van de 201 cliënten uit het onderzoek. Gegevens uit het
signaleringssysteem van de ARV uit 1982 moeten vervolgens antwoord geven
op de vraag in hoeverre de cliëntensteekproef een redelijke afspiegeling vormt
van de cliëntenpopulatie van de reclassering.

Om te beginnen waren in het onderzoek ruim negen maal zoveel mannen als
vrouwen vertegenwoordigd, ni. 182 mannen en 19 vrouwen.

De jongste cliënt was 18 jaar, de oudste 71. Hoewel de gemiddelde leeftijd
ongeveer 32 jaar bedraagt zijn de jongeren sterk oververtegenwoordigd: de
helft is niet ouder dan 28, een kwart zelfs jonger dan 23 jaar. De vrouwelijke
cliënten zijn globaal gezien zo'n 10 jaar ouder dan de mannelijke.

Ruim de helft van de cliënten is ongehuwd en ook nooit gehuwd geweest;
30% is getrouwd en 18% gescheiden.

Met betrekking tot de woonsituatie kan geconstateerd worden dat een
kwart van de cliënten op zichzelf en alleen woont. De helft woont samen met
een levenspartner, de overigen in een ander samenlevingsverband, meestal bij
de ouders thuis.

Van de 201 cliënten was tweederde op het moment van onderzoek zonder
werk. Uit de veelheid van redenen voor het feit dat men geen werk heeft sprin-.
gen er twee direct in het oog: ontslag en arbeidsongeschiktheid. 27% van de-
genen die geen werk hadden waren korter of langer geleden ontslagen; bijna
de helft van hen vanwege het contact met justitie. De tweede reden, arbeids-
ongeschiktheid, werd door 17% van de werkeloze cliënten genoemd.

Meer dan 80% van degenen die niet in het arbeidsproces. zijn opgenomen
moet een beroep doen op de sociale zekerheid: de helft heeft een uitkering
vanwege de WAO, de WWV, de WW of de ziektewet, de andere helft leeft van
'de bijstand. De overigen worden merendeels door partner of ouders onder-
houden.

Van de niet werkenden heeft slechts een gering percentage nog nooit ge-
werkt, de zg. schoolverlaters. Over het algemeen kan het werk dat men vroe-
ger gedaan heeft ondergebracht worden onder de categorie laag gekwalifi-
ceerd. Datzelfde geldt evenzeer voor de cliënten die wel actief zijn op de ar-
beidsmarkt. De meesten van hen hebben een full-time baan, en een werkerva-
ring van gemiddeld 5 jaar. Ruim driekwart werkt in loondienst en de overigen
hebben een zelfstandig beroep.

Tenslotte nog een opmerking over eerdere reclasseringscontacten. 42%
van de cliënten in het onderzoek hadden al eens eerder contact met de reclas-
sering gehad.

Wanneer men de verschillende persoonskenmerken die hierboven genoemd
zijn legt naast gegevens over de cliëntenpopulatie van de ARV uit 1982, dan
blijkt dat de cliënten in de steekproef grote overeenkomsten vertonen met die
uit het ARV-onderzoek. Dit geldt niet alleen voor kenmerken zoals sexe, leef-
tijd en burgerlijke staat of samenlevingsvorm, ook wanneer gegevens over
werk(eloosheid), inkomstenbronnen en beroepsniveau vergeleken worden valt
het op dat de overeenkomsten zeer groot zijn. Wel moet opgemerkt worden
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dat het aantal werkelozen in dit onderzoek groter is dan in het ARV-onderzoek.
Opmerkelijk is eveneens de overeenkomst in beide onderzoeken als het gaat
om eerdere reclasseringscontacten van de cliënten.

In het WODC-onderzoek zijn naast cliënten van de ARV ook cliënten van het
Leger des Hei Is betrokken geweest (in totaal 61). Het is onbekend of en in hoe-
verre deze cliënten van de cliëntenpopulatie van de ARV afwijken; duidelijke
aanwijzingen daarvoor zijn er echter niet.

Voor zover gegevens bekend zijn en gebaseerd op de genoemde kenmerken
mogen wij stellen, dat de cliënten waarover wij het verder zullen hebben een
goede afspiegeling zijn van de cliëntenpopulatie van de reclassering.
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4 Algemene aspecten en eerdere
contacten

In dit hoofdstuk worden een aantal algemene aspecten van het contact tus-
sencliënt en maatschappelijk werker behandeld. Het gaat hierbij om thema's
zoals het initiatief tot het contact, de duur en frequentie van het contact, af-
spraken over vervolgcontacten, bezoeken aan het bureau, thuis of elders, de
bereikbaarheid van de hulpverlener e.d.

Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op eerdere contacten met de re-
classering en de ervaringen die de cliënten daarbij hebben opgedaan.

4.1 Het huidige contact

Contacten tussen cliënt en maatschappelijk werker kunnen op verschillen-
de manieren tot stand komen. Vaak tijdens de vroeghulp door tussenkomst
van de politie, soms op verzoek van een Officier van Justitie ten behoeve van
een voorlichtingsrapport.of op een andere wijze. Het zal geen verbazing wek-
ken dat het voor cliënten niet geheel duidelijk is van wie het initiatief tot het
reclasseringscontact in eerste aanleg uitging, tenzij de cliënt daartoe zelf
stappen onderneemt.

Volgens de cliënten was het huidige contact met de reclassering in meer
dan de helft van de gevallen op initiatief van deze instelling tot stand geko-
men. Ongeveer 20% zei zelf het eerste contact gezocht te hebben en 17% ver-
meldt dat de politie het contact geïnitieerd had. Voor het overige deel ging het
om contacten in verband met de aanvraag van een voorlichtingsrapport.

Voor zover men zich nog kon herinneren zag een meerderheid (62%) van de
cliënten voor het eerst een reclasseringsmedewerker op het politiebureau.
Ongeveer een vijfde ontmoette hem of haar voor het eerst in het huis van be-
waring. Het komt relatief weinig voor dat een eerste contact op het reclasse-
ringsbureau of bij de cliënt thuis plaatsvindt.

De gemiddelde contactperiode van de cliënten in het onderzoek ligt tussen
de 1 en 1,5 jaar. Een enkele uitzondering daargelaten (een cliënt die al meer
dan 20 jaar bij de reclassering loopt), is een ruime meerderheid van de contac-
ten niet ouder dan twee jaar. De helft van de contacten loopt van enkele we-
ken tot een jaar. Deze gegevens komen overeen met datgene wat de maat-
schappelijk werkers over de contactperiode vermelden: ook zij geven een ge-
middelde van 1 à 1,5 jaar en relatief veel kortlopende contacten.

Naar uit de antwoorden van de cliënten blijkt, bedraagt het gemiddeld aan-
tal contacten tussen cliënt en hulpverlener 20. Uiteraard is hierbij de lengte
van het contact van invloed; zo heeft bv. de helft van de cliënten (nog) niet
meer dan 12 contacten gehad.

Men dient evenwel zowel bij de lengte van het contact alsook bij het aantal
contacten rekening te houden met het feit dat in dit onderzoek - op een enke-
le uitzondering na - geen cliënten betrokken zijn met wie het contact reeds
definitief was afgesloten.

In de meeste gevallen heeft de cliënt in de loop van de hulpverlening con-
tact met één en dezelfde maatschappelijk werker; 15% spreekt vaneen tus-
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sentijdse wisseling. De mening over die wisseling van maatschappelijk wer-
ker ligt bij de cliënten verdeeld. Sommigen vinden het prettig, anderen onple-
zierig, weer anderen maakt het verder niet zoveel uit.

Ruim de helft van de cliënten geeft aan dat er met de maatschappelijk wer-
ker afspraken worden gemaakt voor vervolgcontacten. Uit de antwoorden van
de maatschappelijk werkers blijkt nagenoeg hetzelfde. De afspraken die ge-
maakt worden variëren veelal tussen eenmaal per week en eenmaal per
maand.

Afgezien van de contacten die nu eenmaal noodzakelijkerwijs in het huis
van bewaring of de gevangenis plaatsvinden, bezoekt de cliënt vaker het re-
classeringsbureau (47%) dan dat hij thuis door de maatschappelijk werker
wordt bezocht (30%). Wel komt het voor dat het een met het ander wordt afge-
wisseld.

De plaats van het contact stemt meestal ook overeen met de voorkeur van
de cliënt of het maakt hem niet zoveel uit. Een enkeling zou de contacten met
de maatschappelijk werker liever elders hebben.

Op de vraag aan de cliënten of de maatschappelijk werker wel eens onver-
wacht langs of op bezoek komt antwoordde eenderde bevestigend. De
meesten van hen vonden dat ook wel plezierig (69%). Slechts 10% liet zich
negatief uit over-deze onaangekondigde bezoeken.

Het omgekeerde, dat (niet gedetineerde) cliënten zonder afspraak de maat-
schappelijk werker op het bureau opzoeken, komt minder vaak voor, nl. in 20%
van de gevallen. De reden voor hun komst is meestal een acuut probleem,
anderen willen wel eens even bijpraten. Redenen waarom men niet onver-
wacht langsgaat zijn dat er geen noodzaak toe bestaat, dat de maatschappe-
lijk werker vaak afwezig is of dat men liever toch maar eerst een afspraak
maakt.

Hierop aansluitend werd de vraag gesteld of de cliënten vonden dat de
maatschappelijk werker voor hen in het algemeen gemakkelijk te bereiken is.
Ruim driekwart vindt van wel, 12% zegt van niet, en de overigen kunnen er
geen uitspraak over doen.

Als het gaat om de bereikbaarheid van de maatschappelijk werker's avonds
of in het weekend kan slechts 35% van de cliënten uit eigen ervaring spreken
omdat zij al eens een of meerdere pogingen ondernomen hebben. Tweederde
van hen zegt dat de maatschappelijk werker ook dan goed te bereiken is, de
overigen zijn die mening niet toegedaan.

4.2 Eerdere reclasseringscontacten

Uit het onderzoek onder de maatschappelijk werkers blijkt dat 85 cliënten
(dat wil zeggen 42%) al eerder met de reclassering in aanraking waren ge-
weest. Voor zover bekend waren er van die 85 32 die dezelfde maatschappelijk
werker hadden als voorheen, 30 hadden een collega uit hetzelfde team en 21
hadden eerder contact met een ander reclasseringsteam.

Uit de cliënteninterviews blijkt dat geen 85, maar 80 cliënten een eerder re-
classeringscontact hadden. Het onderzoekmateriaal leent zich niet voor een
verklaring van dit verschil. Mogelijk is dat enkele cliënten geen duidelijk on-
derscheid kunnen maken tussen het huidige en het vorige contact, terwijl de
maatschappelijke werkers daar beter zicht op hebben. Ook zou het zo kunnen
zijn dat een aantal cliënten hierover verder niet tegenover de interviewer heeft
willen uitweiden. De verklaringen blijven tentatief; wij beschouwen het ver-
schil in opgave van maatschappelijk werkers en cliënten evenwel niet als zeer
extreem.

In deze paragraaf baseren wij ons verder op de uitlatingen van de 80 cliën-
ten die zeiden dat zij vroeger al eens contact met de reclassering hadden. Aan
hen werd gevraagd terug te blikken op ervaringen met onder meer het voor-
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lichtingsrapport, (de invloed daarvan op) de strafmaat, de rechtzitting, de pro-
blematiek die in de hulpverlening aan de orde is geweest en de persoonlijke
contacten met de hulpverlener.

Om te beginnen werd de vraag gesteld of de cliënt indertijd veroordeeld
was. Bij 90% van de cliënten bleek dat inderdaad het geval te zijn: ruim 12%
kreeg een voorwaardelijke straf, de overigen een onvoorwaardelijke. Binnen
deze laatste categorie waren de korte vrijheidsstraf (47%) en de middellange
(25%) het sterkst vertegenwoordigd. Langdurig gestraften kwamen minder
voor (inclusief TBR 11 %) en aan een enkeling werd een geldboete opgelegd.

Een tweede thema dat aan de orde kwam was het voorlichtingsrapport. De
meeste cliënten wisten zich nog te herinneren dat er tijdens de vorige contact-
periode een dergelijk rapport was opgemaakt. Een ruime meerderheid van hen
had het idee dat het voorlichtingsrapport een positieve invloed op de straf-
rechtelijke afhandeling - en dan vooral de strafmaat - gehad had. Slechts
enkele cliënten spraken uitdrukkelijk over een negatief rapport en (dus) een
negatieve invloed. De overigen kenden aan het voorlichtingsrapport geen en-
kele invloed toe of hadden daarover geen idee.

Van de cliënten die veroordeeld waren, had ruim 60% de ervaring dat zij
door de reclassering goed op de rechtzitting waren voorbereid. Een kwart
vond de voorbereiding onvoldoende, meestal omdat er van enige voorberei-
ding totaal geen sprake was geweest. In meer dan de helft van de gevallen
was de maatschappelijk werker tijdens de zitting ook aanwezig; die aanwezig-
heid werd door tweederde van de cliënten.op prijs gesteld vooral omdat er dan
een toelichting op het rapport gegeven kon worden, maar.ook vanwege de mo-
rele steun die daardoor werd ervaren. Daar waar de maatschappelijk werker
niet op de zitting was, hadden nogal wat cliënten er wel degelijk prijs op
gesteld (41 %). Ook bij hen spelen een toelichting op het voorlichtingsrapport
en morele steun een belangrijke rol.

Laten de cliënten zich negatief uit over de aanwezigheid van de maatschap-
pelijk werker dan wordt dat vooral toegeschreven aan diens passiviteit tijdens
de zitting: hij deed te weinig of niets.

Na de rechtzitting had ruim 80% van de cliënten het contact met de maat-
schappelijk werker (tijdelijk) voortgezet.

Een volgend thema bij de eerdere contacten waren de problemen die`tijdens
het hulpverleningsproces aan de orde waren geweest. Volgens de cliënten wa-
ren het vooral problemen op het materiële en immateriële vlak en in mindere
mate alles wat samenhangt met het delict en de gang door het justitiële appa-
raat.

Op de vraag of de maatschappelijk werker de cliënt destijds opeen of meer-
dere terreinen heeft kunnen helpen, antwoordt de helft van de cliënten be-
vestigend. Ook hier gaat het dan vooral om hulp bij de oplossing van (im)mate-
riële zaken alsmede om advies en informatie. Wanneer de cliënten zeggen niet
geholpen te zijn wijzen zij nogal eens op de geringe mogelijkheden die de re-
classering naar hun idee heeft.

De contacten op het persoonlijke vlak tussen cliënt en maatschappelijk
werker tenslotte werden door 64% van de cliënten als goed tot zeer goed be-
oordeeld; 15% sprak van een redelijke verhouding. Positief was men vooral
omdat de maatschappelijk werker als'een fijn mens' beschouwd werd, maar
ook omdat 'hij wat voor je doet'. Iets minder dan eenvijfde van de cliënten
vond het persoonlijke contact slecht of zelfs zeer slecht, en wel omdat de
maatschappelijk werker als laks of bemoeiziek werd beschouwd, ofwel omdat
men elkaar niet lag.
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5 De materiële en immateriële problemen

Zoals in de inleiding al werd aangegeven valt de problematiek van reclas-
seringscliënten in dit onderzoek uiteen in drie hoofdelementen, te weten: ma-
teriële problemen, immateriële problemen en problemen die. direct terug te
voeren zijn op het justitiële proces waarin de cliënt zich korter of langer
bevindt.

Om tot een - zij het wat kunstmatige - afperking van materiële enimma-
teriële problematiek te komen, is de eerste categorie gedefiniëerd als zijnde
direct gerelateerd aan dé (dagelijkse) materiële levensbehoeften, zonder een
relationeel karakter.

Dit hoofdstuk behandelt verschillende materiële en immateriële probleem-
velden die cliënten van de reclassering ervaren.

In de eerste plaats is een ordening aangebracht in problemen die meer of
minder sterk spelen, waarbij uitspraken van. cliënten en maatschappelijk wer-
kers met elkaar worden vergeleken. Dit gebeurt niet alleen op een algemeen of
mesoniveau, ook wordt een koppeling op individueel of microniveau gemaakt,
waarbij uitspraken over problemen van de cliënt paarsgewijs worden ver-
geleken. Vervolgens komen dan de verschillende probleemvelden systema-
tisch aan de orde, waarbij wordt ingegaan op vragen zoals definitie en oorza-
ken van het probleem, verwachtingen ten aanzien van de reclasseringshulp,
zelfwerkzaamheid van de cliënt, hulpverleningsactiviteiten en de resultaten
daarvan.

5.1 Cliënten en maatschappelijk werkers

Om een globale indruk te krijgen welke probleemgebieden meer en welke
minder een rol bij de cliënten spelen ten tijde van het reclasseringscontact, is
aan hen gevraagd welke onderwerpen in de gesprekken met de maatschappe-
lijk werker zoal aan de orde komen. Daarbij konden de cliënten spontaan rea-
geren. Uit de antwoorden blijkt dat problemen op het gebied van relaties met
huisgenoten, werk(eloosheid), huisvesting en financiën de vier belangrijkste
gespreksthema's zijn. In mindere mate geldt dat voor verslaving, relaties met
vrienden/kennissen en vrijetijdsbesteding. Onderwerpen zoals gezondheid en
relaties met collega's op het werk zouden nauwelijks aan de orde komen.

Na een eerste spontane reactie van de cliënten, zijn de probleemgebieden
die achtereenvolgens aan de orde werden gesteld gerangschikt naar de fre-
quentie waarin zij genoemd worden, of dat nu door de cliënt is, de maatschap-
pelijk werker of door beiden (tabel 1). Naast deze rangschikking is tevens een
overzicht opgenomen van enerzijds de frequentie waarin cliënten het pro-
bleem noemen, anderzijds de frequentie waarin maatschappelijk werkers dat
doen. Aldus is er sprake van een vergelijking op mesoniveau.

Een eerste blik op deze tabel (kolom a) leert dat bij ruim tweederde van de
cliënten werk/werkeloosheid of financiën als probleem genoemd wordt. Onge-
veer de helft van de cliënten heeft te maken met huisvestingsproblemen of
problemen met huisgenoten, verstoorde relaties in vrienden- of kennissen-
kring, maar ook zijn er nogal wat cliënten waarbij de gezondheid, de vrijetijds-
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Tabel 1: Genoemde materiële en immateriële problemen in procenten van het totaal aantal
cliënten.

werk/werkeloosheid
financiën
huisvesting
relaties met huisgenoten
relaties met vrienden e.d.
gezondheid
vrijetijdsbesteding
verslaving
relaties met collega's e.d.

a b c d
door cliënt door door door geen

enlof mw'er cliënt mw'er van beiden

68,7 38,8 54,7 31,3
68,7 55,2 47,3 31,3
47,3 35,8 33,8 52,7
46,8 21,9 41,8 53,2
45,8 24,9 31,8 54,2
38,3 30,3 18,9 61,7
34,8 18,4 21,9 65,2
28,4 13,9 25,4 71,6

6,0 3,0 3,0 94,0

besteding of verslaving als probleem wordt genoteerd. Relaties met collega's
of werkgever spelen een veel minder belangrijke rol, waarschijnlijk mede te
verklaren uit het feit dat slechts eenderde van de cliënten actief was op de ar-
beidsmarkt ten tijde van het onderzoek.

Vergelijkt men de gegevens in kolom b (door cliënt genoemd) met die in ko-
lom c (door maatschappelijk werker genoemd), dan zijn er zowel overeen-
komsten als verschillen tussen cliënten en maatschappelijk werkers.

Cliënten noemen vooral problemen van financiële aard, maar ook werke-
loosheid, huisvesting en gezondheid zijn problemen die bij hen een zwaar
accent hebben.

De maatschappelijk werkers constateren bij hun cliënten in meer dan de
helft van de gevallen problemen met werk of werkeloosheid, maar ook finan-
ciën en relaties met huisgenoten spelen naar hun zienswijze een belangrijke
rol. Vervolgens noemen zij dan nog huisvestingsproblemen en relatieproble-
matiek met vrienden, kennissen e.d.

Binnen de probleemvelden die door beiden als relatief belangrijk worden
gedefinieerd (financiën, werk/werkeloosheid en huisvesting) is het opmerke-
lijk dat de maatschappelijk werkers het werk of de werkeloosheid van de cliën-
ten sterker benadrukken dan dat deze dat zelf doen.

Het grootste verschil tussen cliënten en maatschappelijk werkers kan wor-
den vastgesteld als het gaat om relaties met huisgenoten.

Hierop aansluitend dient nog vermeld te worden dat slechts 25 van de 201
cliënten (12%) geen enkel van de aan de orde gestelde probleemgebieden zelf
als zodanig ervoer. 96 cliënten (48%) noemden alleen materiële problemen, 10
(5%) alleen immateriële en 70 (35%) een combinatie van materiële en immate-
riële.

In totaal werden door 176 cliënten 490 problemen genoemd, dat wil zeggen
2,8 per cliënt. De meest voorkomende combinaties op het materiële vlak wa-

Tabel 2: Aantal door cliënten genoemde problemen.

aantal cliënten
problemen abs. %

0 25 12,4
1 47 23,4
2 38 18,9
3 39 19,4
4 25 12,4
5 18 9,0
6 6 3,0
7 1 0,5
8 1 0,5
9 1 0,5

201 100
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ren werkeloosheid en/of financiën en/of huisvesting. Ook in combinatie met
immateriële problemen spelen deze drie een belangrijke rol.

De derde en laatste stap bij de analyse van de probleemgebieden'gaat van
het algemene naar het individuele afstemmingsniveau tussen cliënten en
maatschappelijk werkers. Zagen wij op het algemene niveau reeds een aantal
duidelijke verschillen, zij worden nog opmerkelijker indien men de problemen
die de cliënt zegt te hebben en de problemen die de maatschappelijk werker
constateert vergelijkt op microniveau. Daartoe worden uitspraken van cliën-
ten en maatschappelijk werkers paarsgewijs vergeleken.

Alvorens nader in te gaan op de afstemming tussen cliënten en maatschap-
pelijk werkers dient er op gewezen te worden dat er natuurlijk sprake is van
volledige overeenstemming tussen beiden indien noch de cliënt, noch de
maatschappelijk werker een gebied als problematisch aanwijst (zie kolom d,
tabel 1). Deze groep wordt hierna evenwel buiten beschouwing gelaten. Er
kunnen alléén uitspraken worden gedaan indien een probleemveld door een
van tweeën of door beiden wordt genoemd.

Tabel 3: Materiële en immateriële problemen paarsgewijs vergeleken, genoemd door: a. de cliënt;
b. de cliënt en de maatschappelijk werker; c. de maatschappelijk werker; d. totaal.

a b c d
cliënt cliënt +

mw'er
mw'er totaal

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

werk/werkeloosheid 28 20,3 50 36,2 60 43,5 138 100
financiën 43 31,2 68 49,3 27 19,5 138 100
huisvesting 27 28,4 45 47,4 23 24,2 95 100
relaties met huisgenoten 10 10,6 34 36,2 50 53,2 94 100
relaties met vrienden e.d. 28 304 22 23,9 42 45,7 92 100
gezondheid 39 50,6 22 28,6 16 20,8 77 100
vrijetijdsbesteding 26 37,1 11 15,7 33 47,1 70 100
verslaving 6 10,5 22 38,6 29 50,9 57 100
relaties met collega's 6 50,0 0 - 6 50,0 12 100

Binnen het reclasseringscontact lijkt het van groot belang of en in hoeverre
er op individueel niveau van een aansluiting van de hulpvraag van de cliënt en
hulpaanbod van de maatschappelijk werker sprake kan zijn. Voorwaarde is
dan evenwel dat dezelfde problemen die cliënten ervaren door hun eigen
maatschappelijk werker ook onderkend worden of omgekeerd.

Bekijkt men nu tabel 3 (kolom b) dan blijkt voor elk van de probleemgebie-
den de groep waarbij van een dergelijke aansluiting sprake is nergens de 50%
te halen. Nogmaals zij er op gewezen dat indien een probleem door geen van
beide partijen genoemd wordt er eveneens sprake van overeenstemming is.
Dit betekent dus dat op alle genoemde terreinen, voorzover een probleem daar
i berhaupt speelt, in meer dan de helft van de gevallen ófwel de cliënt een pro-
bleem heeft dat niet door de maatschappelijk werker als zodanig onderkend
wordt, ófwel de maatschappelijk werker een -probleem constateert dat niet als
zodanig door de cliënt beleefd wordt.

Voor zover dat wel het geval is, is de overeenstemming het grootst - in bij-
na de helft van de gevallen - op het terrein van financiële en huisvestingspro-
blemen. Van minder aansluiting is sprake op gebieden als verslaving,
werk/werkeloosheid en relatieproblemen met huisgenoten: ruim eenderde van
de gevallen. Nog lager, bij ongeveer 25%, ligt het voor gezondheidsproblemen
en relatieproblemen met vrienden en kennissen. Bij vrijetijdsbesteding is er
nauwelijks sprake van enige vorm van aansluiting.

Het ziet er dan ook naar uit dat bij een groot deel van de cliënten dat met ge-
zondheidsproblemen kampt dit probleem niet in de hulpverlening betrokken
wordt. Hetzelfde geldt voor cliënten die problemen hebben met hun vrijetijds-
besteding. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 30% van de cliënten ge-
zondheidsproblemen noemde en 18% problemen met de vrije tijd.
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Aan de andere kant constateren maatschappelijk werkers op vijf terreinen
problemen bij een groot aantal cliënten die deze zelf niet als probleem schij-
nen te ervaren. Dat zijn achtereenvolgens: relatieproblemen met huisgenoten,
verslaving,, vrije tijd, relaties met vriënden en werk/werkeloosheidsproblemen.

Welke verklaringen gezocht moeten worden voor de geconstateerde discre-
panties, die wellicht kunnen leiden tot spanningen tussen hulpvraag en hulp-
aanbod, is in dit stadium moeilijk aan te geven. Mogelijk wordt één en ander
duidelijker wanneer in de volgende paragrafen de afzonderlijke probleem-
gebieden nader worden besproken.

Een eerste poging tot een verklaring wordt echter hier reeds ondernomen.
Daartoe zijn twee ingangen gekozen: enerzijds vanuit een vraagstelling aan de
cliënt, anderzijds vanuit een vraag aan de maatschappelijk werker.
Om met het laatste te beginnen; voor zover de maatschappelijk werkers één of
meer problemen bij hun cliënten constateerden, werd hen de vraag gesteld of
naar hun mening de cliënt datzelfde probleem ook onderkende. Een tweetal
probleemgebieden springen er in negatieve zin uit en wel vrijetijdsbesteding
en verslaving. Voor zover de maatschappelijk werkers deze problemen consta-
teren, stellen zij vast dat in verhouding minder, dat wil zeggen 60, respectieve-
lijk 70% van die cliënten dat probleem ook zelf onderkent. Voor de overige ge-
bieden ligt dat percentage volgens de maatschappelijk werkers hoger, name-
lijk tussen de 80 en 92%, zoals bij relatie- en werk/werkeloosheidsproblemen.

Omdat er vanuit gegaan mag worden dat de maatschappelijk werkers niet
elk probleem dat een cliënt heeft ook altijd onderkennen, is aan de cliënten
gevraagd of zij de problemen met de maatschappelijk werker besproken heb-
ben. Voor vrijwel alle terreinen blijkt dat volgens de cliënten in grote mate het
geval te zijn. Een uitzondering hierop vormen problemen in verband met de
vrijetijdsbesteding: van alle cliënten die dit als een probleem ervaren, heeft
minder dan de helft er met de maatschappelijk werker over gesproken. Bij de
overige probleemvelden ligt dat percentage tussen' de 77 en 91 %.

Over het algemeen kan dan ook gesteld worden dat daar waar de grootste.
discrepanties in verband met de cliëntenproblematiek geconstateerd werden,
de partijen over en weer de indruk hebben dat het probleem wel bekend is of
beleefd wordt. Dit geldt in mindere mate voor verslavingsproblematiek en pro-
blemen op het terrein van de vrijetijdsbesteding. Deze problemen worden nog-
al eens door de cliënt niet onderkend (misschien verdrongen), ofwel om wat
voor reden dan ook niet ter sprake gebracht. Dit zou een verklaring kunnen zijn
voor de eerder genoemde verschillen tussen cliënten en maatschappelijk
werkers.

Voor een aantal andere probleemvelden gaat deze redenering echter niet
op. Enerzijds zijn dat de gezondheidsproblemen van cliënten die niet voldoen-
de bij de maatschappelijk werker lijken over te komen en anderzijds relatie-
problemen en problemen met werk/werkeloosheid die de maatschappelijk
werker bij de cliënt vaststelt, maar door de laatste niet zo, of minder sterk,
worden beleefd.

Wel kan worden vastgesteld dat, indien cliënt en maatschappelijk werker
een probleemgebied beiden noemen, op een enkele uitzondering na, de cliën-
ten het probleem vaker aan de orde hebben gesteld en tevens dat de maat-
schappelijk werkers de indruk hebben dat de cliënt het probleem ook onder-
kent. Dit moge duidelijk worden uit tabel 4 op pag. 25.

Men zou in dit stadium de veronderstelling kunnen uitspreken dat, indien de
problemen duidelijker op tafel liggen, aan een eerste (maar belangrijke) voor-
waarde is voldaan hulpvraag en hulpaanbod zo optimaal mogelijk op elkaar
aan te laten sluiten.

Overigens moet nog wel opgemerkt worden dat, zoals de tabel laat zien, de
relationele problemen een uitzonderingspositie innemen.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal
hulpverleningsaspecten zoals zij door de cliënt en/of de maatschappelijk wer-
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Tabel 4: Bespreking van het probleem (cliënt: ja) en onderkenning van het probleem (mw'er: ja), in
percentages.

werk/werkeloosheid
financiën
huisvesting
relaties met huisgenoten
relaties met vrienden e.d.
gezondheid
vrijetijdsbesteding
verslaving
relaties met collega's e.d.(1)

bespreking probleem (cliënt) onderkenning probleem (mw'er)
a

cliënt
b

cliënt + mw'er
b

cliënt + mw'er
c

mw'er

86 92 86 85
72 87 87 74
67 91 89 74

100 88 88 82
82 77 73 83
70 90 100 81
31 73 73 61
50 86 77 66

significant voor chi-kwadraat
(1) geen percentages in verband met kleine aantallen.

ker worden gezien. Daarbij komen achtereenvolgens de materiële probleem-
velden (werk/werkeloosheid, financiën, huisvesting, vrijetijdsbesteding, ge-
zondheid en verslaving) en de immateriële (relaties met huisgenoten, met
vrienden e.d.) aan de orde. Problemen met werkgevers en collega's worden
niet apart beschreven omdat hun aantal zeer beperkt is.

De belangrijkste thema's die per probleemveld behandeld worden zijn: de
omschrijving en oorzaken van het probleem, de verwachtingen ten aanzien
van de reclasseringshulp, de reclasseringsactiviteiten en eventuele resulta-
ten die geboekt zijn. Om een onderscheid te maken tussen uitspraken van
cliënten en van maatschappelijk werkers is, ten behoeve van de leesbaarheid
de mening van de maatschappelijk werkers cursief afgedrukt.

In hoofdstuk 6 wordt, als vervolg van dit hoofdstuk, een dwarsdoorsnede
gegeven van hulpvraag, hulpaanbod en resultaten van de reclasseringsactivi-
teiten bij de materiële en immateriële problemen van de cliënten.

5.2 De probleemgebieden

De overzichten die hieronder worden weergegeven zullen voor alle pro-
bleemvelden worden herhaald. Daarbij is telkens een zelfde indeling gehan-
teerd: alléén de cliënt noemt het probleem, cliënt én maatschappelijk werker
noemen het beiden, alléén.de maatschappelijk werker noemt. het. Aan de hand
van de redenen die gegeven zijn, wordt dan tevens duidelijk in hoeverre er
overeenstemming of verschil tussen cliënten en maatschappelijk werkers
bestaat.') Overigens zal men kunnen vaststellen dat de kolommen waarin de
gepercenteerde antwoorden van de cliënten staan, veelal lager uitvallen dan
de kolommen met de antwoorden van de maatschappelijk werkers. Dit komt
omdat de cliënten op de betreffende vraag nogal eens met `weet niet' geant-
woord hebben.

De percentages in de tabellen kunnen op tweemanieren gelezen worden:
vertikaal geven zij de verschillende antwoorden per groep, horizontaal worden
eventuele verschillen tussen de groepen zichtbaar.

5.2.1 Werk en werkeloosheid

Van de 201 cliënten in het onderzoek geeft 39% aan problemen te hebben
op het werk of met werkeloosheid. Aan de andere kant constateren de maat-

1) Omdat de'overige redenen' zo gevarieerd zijn dat zij nauwelijks te rubriceren zijn, worden alleen
de belangrijkste antwoorden in de tabellen gegeven. Dit heeft tot gevolg dat het totaalpercen-
tage meestal niet tot 100 sommeert.
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schappelijk werkers bij 55% van de totale groep dergelijke problemen.
Zoals ook hierna zal blijken wordt werkeloosheid veelvuldiger als problema-

tisch ervaren dan moeilijkheden op het werk zelf. Gezien het aantal cliënten
dat niet actief is in het arbeidsproces, is dat ook niet zo verwonderlijk.

In de volgende twee tabellen wordt inzichtelijk gemaakt hoe cliënten en
maatschappelijk werkers het probleem omschrijven of definiëren en waaraan
zij de oorzaken van de situatie wijten. Dat de omschrijving van het probleem
en de oorzaak ervan niet altijd even duidelijk van elkaar gescheiden worden,
zal in de loop van de rapportage duidelijk worden. Wij hebben in het rapport
echter zoveel mogelijk willen aansluiten bij de bewoordingen van cliënten en
maatschappelijk werkers zelf. Als gevolg daarvan zijn inhoudelijke overlappin-
gen in definiëring en oorzaak van de problematiek dan ook onvermijdelijk.

Tabel 5: Omschrijving van het probleem werkeloosheid/werk (in percentages).

Werkeloosheid

a. wil werken/aan de slag
b. structureelllangdurig
c. verveling, machteloosheid e.d.

Werk

a. in werksituatie

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N=23) (N=42) (N=46)

30
26
30

24
43
33

21
.71

24
61

(N=5) (N=8) (N = 14)
oha

100 100 100 100

Als het gaat om een omschrijving van het probleem werkeloosheid, kan
men allereerst vaststellen dat de maatschappelijk werkers veelal spreken in
termen van de huidige structurele werkeloosheid waarvan (juist) hun cliënten
de gevolgen ondervinden. Een deel van de cliënten verwijst in die zin naar
langdurige werkeloosheid, maar bij hen spelen de gevolgen van de situatie
waarin zij zich bevinden eveneens een rol van belang. Die situatie wordt als
naar beleefd, met een gevoel van machteloosheid en de verveling die er uit
voortvloeit.

Ondanks deze verschillen lijkt voor een groep van ongeveer 25% van de wer-
keloze cliënten de situatie mogelijk wat minder somber: zij blijken namelijk
graag aan de slag te willen.

Gaat het om problemen op het werk zelf, dan is er overeenstemming tussen
cliënten en maatschappelijk werkers bij het noemen van de redenen: het werk
bevalt niet, men voelt zich niet geaccepteerd in de werksituatie door werkge-
vers of collega's.

Nadat het werk-/werkeloosheidsprobleem werd omschreven, is gevraagd
naar de wijze waarop men tegen de oorzaken aankijkt. Omdat bij de analyse
van het materiaal bleek dat de genoemde oorzaken, of het nu om werk of om
werkeloosheid gaat, vrijwel dezelfde zijn, worden beide in tabel 6 samenge-
voegd.

Was er bij de probleemomschrijving nog een redelijk grote mate van over-
eenstemming tussen cliënten en maatschappelijk werkers, anders ligt dat bij
de vraag wat men als oorzaak van de problematiek ziet. De cliënten verwijzen
in dat geval met name naar het justitiële verleden dat hen parten speelt en ver-
volgens naar het ontbreken van voldoende ruimte op de arbeidsmarkt.

Tabel 6: Oorzaak van het probleem werkeloosheid/werk (in percentages).

a. justitieel verleden
b. gebrek aan werk
c. onvoldoende opleiding
d. persoonlijkheid cliënt

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N=28) (N=50) (N=60)

50 38 14 20
14 18 14 5

4 28 - 15
28 52
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Hoewel beide aspecten de maatschappelijk werkers niet ontgaan, wijzen zij
de oorzaken veeleer toe aan de persoonlijkheid van de cliënt en in de tweede
plaats aan de beperkte mogelijkheden van hun cliënten vanwege een gebrek
aan voldoende vooropleiding of scholing.

Ook indien beide partijen het probleem onderkennen blijft men in het alge-
meen verwijzen naar verschillende oorzaken.

Van de cliënten die de situatie in het werk of de werkeloosheid als proble-
matisch ervaren, verwacht de ene helft hulp van de reclassering, de andere
helft niet.

. De hulp die de cliënten verwachten zou vooral moeten bestaan uit bemidde-
ling om aan werk te komen, maar ook het zoeken naar werk door de maat-
schappelijk werker of adviezen van die kant worden onder hulp verstaan.
Cliënten die geen hulp van de reclassering verwachten, reageren veelal zo op
grond van eerdere ervaringen, dat wil zeggen zij hebben al ondervonden dat de
mogelijkheden van de reclassering beperkt zijn. Toch is er ook een relatief
groot aantal cliënten dat (nog) niet weet wat de reclassering voor hen zou kun-
nen doen.

De maatschappelijk werkers constateren bij iets minder dan de helft van de
cliënten met problemen op het terrein van werk of werkeloosheid hoge ver-
wachtingen ten aanzien van de hulp die zij zouden kunnen bieden. Tevens stel-
lèn zij vast dat bij 45% van de cliënten de behoefte aan concrete hulp groot is,
terwijl bij 56% gesproken wordt van een sterke behoefte aan emotionele
steun.

Volgens de cliënten hebben de maatschappelijk werkers in 41 % van de ge-
vallen contact gezocht met anderen of met instanties om te trachten het pro-
bleem op te lossen. Meestal doet de maatschappelijk werker dat alleen, zon-
der de cliënt, en gaat het om contacten met het arbeidsbureau of met werk-
gevers.

In tegenstelling tot het idee van de cliënten, geven de maatschappelijk wer-
kers aan dat zij veel vaker contacten gelegd hebben buiten de reclassering: in
ongeveer 80% is er sprake van dergelijke contacten die kunnen variëren van
een enkele keer tot zeer veelvuldig.

Bijna een kwart van de cliënten spreekt van min of meer concrete resultaten
voortvloeiend uit de reclasseringshulp. Vooral het krijgen van werk door be-
middeling van de maatschappelijk werkér wordt als resultaat. aangemerkt.

De maatschappelijk werkers zijn positiever ten aanzien van de resultaten:
bij ruim eenderde van de cliënten hebben zij naar hun zeggen iets kunnen be-
reiken. Daarbij gaat het niet enkel om een baan of werk, maar ook om bemid-
deling voor een - aanvullende - opleiding. Heeft men geen resultaten kun-
nen boeken, dan komt dat vooral omdat de motivatie bij de cliënt ontbreekt.

5.2.2 Financiën

Tabel 7: Omschrijving van het probleem financiën (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 43) (N = 68) (N = 27)

% %

a. geldgebrek 72 50 46 55
b. schuldenlverplichtingen 19 37 32 11
c. budgettering 5 6 16 19

Van alle cliënten geeft 55% aan financiële problemen te hebben; het per-
centage maatschappelijk werkers dat dergelijke problemen vaststelt ligt wat
lager nl. op 47%.

Wanneer het gaat om een omschrijving van het probleem zeggen de cliën-
ten vaak dat zij permanent geldgebrek hebben en niet rond kunnen komen.
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Daarnaast spelen, zij het in mindére mate, schulden en andere financiële ver-
plichtingen die men is aangegaan een rol. Volgens de maatschappelijk wer-
kers is er nogal eens sprake van budgetteringsproblemen bij cliënten.

Tabel 8: Oorzaak van het probleem financiën (in percentages).

a. onvoldoende inkomenluitkering
b. inhouding uitkering
c. geen werk
d. druggebruik
e. kan niet met geld omgaan

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 43) (N = 68) (N = 27)

65 37 15 19
7 12 7 4
7 9 9 7
2 7 9 30
2 7 44 26

Schrijven de cliënten in meerderheid hun financiële problemen toe aan te
geringe inkomstenbronnen, de maatschappelijk werkers constateren daaren-
tegen vaak dat de cliënten niet met het beschikbare geld om kunnen gaan, of
dat druggebruik de financiële perikelen veroorzaakt. De overeenstemming die
bij de probleemomschrijving nog kon worden vastgesteld, is bij het aanwijzen
van de oorzaken minder sterk aanwezig.

Ongeveer 40% van de cliënten verwacht reclasseringshulp bij de oplossing
van de financiële problematiek. Daarbij denken zij vooral aan bemiddeling bij
financiële instellingen (banken en kredietverschaffers) of bij de sociale
dienst. Voor zover cliënten geen uitkering (meer) hebben is het aanvragen
daarvan of bemiddeling een activiteit die men van de reclassering verwacht.

Verwachten cliënten geen hulp van de reclassering dan noemen zij daar-
voor een viertal argumenten: daar is deze instelling niet voor/zij kan er niets
aan doen, de reclassering heeft zelf geen geld, men spreekt uit eerdere erva-
ring of weet (nog) niet wat de reclassering op dit terrein zou kunnen doen.

Volgens de maatschappelijk werkers heeft iets meer dan de helft van de
cliënten met financiële problemen hoge verwachtingen als het gaat om hulp
van de reclassering. Niet alleen achten zij de behoefte aan praktische hulp
groot (bij 55%), maar ook de behoefte aan emotionele steun (bij 53%).

De cliënten geven aan dat in 40% van de gevallen de maatschappelijk wer-
kers concrete stappen hebben ondernomen voor de oplossing van het pro-
bleem en ook hier doet de maatschappelijk werker dat meestal alleen. Het
gaat dan vooral om contacten met de sociale dienst. Ook wanneer men samen
voor de oplossing naar een andere instelling gaat is dat meestal de sociale
dienst.

De maatschappelijk werkers zeggen dat zij in 84% van de gevallen contac-
ten met anderen hebben gelegd.

Eénderde van de cliënten spreekt van resultaten die met behulp van de re-
classering bereikt zijn. Die resultaten worden vooral uitgedrukt in termen van
het verkrijgen van een uitkering.

Van de maatschappelijk werkers spreekt 44% van resultaten die geboekt
zijn. Zij verwijzen daarbij niet alleen naar een uitkering die werd geregeld,
maar evenzeer naar schuldsanering van de cliënt of naar budgettering van in-
komsten en uitgaven van cliënten die niet met geld om kunnen gaan. Voor-
zover er geen oplossing gevonden werd komt dat omdat er weinig aan gedaan
kan worden, of men vindt dat de cliënt het zelf maar moet oplossen.
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5.2.3 Huisvesting

Tabel 9: Omschrijving van het probleem huisvesting (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 27) (N = 45) (N = 23)

a. geen huisvesting 48 44 47 26
b. geen geschikte huisvesting 37 51 49 74

36% van de cliënten in het onderzoek spreekt van huisvestingsproblemen,
terwijl 34% van de maatschappelijk werkers problematiek op dit gebied
constateert.

Als omschrijving van het probleem noemen beiden het ontbreken van enige
vorm van woonruimte (veelal het geval bij gedetineerde cliënten), dan wel ge-
schikte (vaak eigen) woonruimte voor de cliënt.

De overeenstemming in de probleemdefinitie is zeer sterk indien zowel
cliënt als maatschappelijk werker huisvesting als probleem noemen.

Tabel 10: Oorzaak van het probleem huisvesting (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 27) (N = 45) (N = 23)

%

a. persoonlijke omstandigheden 44 47 40 44
b. geen zelfstandige woning 18 18 39
c. justitieel verleden 26 13 22 13
d. slecht onderhoud 4 11 11 4

Persoonlijke omstandigheden van de cliënt worden zowel door de cliënten
zelf als door de maatschappelijk werkers als belangrijkste oorzaak van het
huisvestingsprobleem opgevoerd. Vaak zijn deze omstandigheden te herlei-
den tot het gegeven dat de cliënt (nog) gedetineerd is, zonder uitzicht op huis-
vesting bij ontslag uit de inrichting.

Het feit dat men geen zelfstandige woonruimte heeft (inwonend bij ouders
of op kamers) wordt door de maatschappelijk werkers ook nogal eens als oor-
zaak aangemerkt.

Opvallend is dat niet alleen cliënten, maar ook de maatschappelijk werkers
signaleren dat het zoeken naar of behouden van woonruimte voor mensen met
een justitieel verleden problematisch kan zijn.

Ruim de helft van de cliënten met huisvestingsproblemen verwacht bij de
oplossing hulp van de reclassering. Men denkt daarbij vooral aan bemiddeling
bij het krijgen van woonruimte en daarnaast ook aan het zoeken van een wo-
ning door de maatschappelijk werker. Verwacht men geen hulp van de reclas-
sering, dan wordt daarvoor als eerste argument gehanteerd dat de reclasse-
ring daarvoor niet dient en vervolgens dat deze instelling weinig kan doen. De-
ze laatste uitspraak wordt al of niet gedaan op grond van eerdere ervaringen.

Over het algemeen schatten de maatschappelijk werkers de verwachtingen
van de cliënten tamelijk hoog in: bij 62% spreken zij van hooggespannen ver-
wachtingen in verband met de hulp die geboden zou kunnen worden. Hun in-
schatting is dat bij 70% van de cliënten de behoefte aan praktische hulp groot
is, terwijl 65% sterke behoefte heeft aan emotionele steun van de maatschap-
pelijk werker.

Op de vraag aan de cliënten of de maatschappelijk werker nog contacten
met anderen had gelegd of activiteiten naar buiten toe had ondernomen om te
trachten het huisvestingsprobleem tot een oplossing te brengen, antwoordt
49% bevestigend. Volgens hen worden de meeste contacten gelegd met het
huisvestingsbureau van de gemeente of met andère gemeentelijke instellin-
gen zoals de sociale dienst. Contacten met huisbazen of woningbouwvereni-
gingen zouden minder frequent voorkomen. In tweederde van de gevallen
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waarin contact met anderen wordt gelegd doet de maatschappelijk werker dat
alleen, zonder de cliënt.

De uitspraken van de maatschappelijk werkers wijzen in een geheel andere
richting. Zij zeggen dat zij in 85% van de gevallen activiteiten naar buiten toe
ontplooien, variërend van een enkele keer tot zeer veelvuldig.

Ruim eenderde (35%) van de cliënten spreekt over resultaten die bereikt zijn
met behulp van de maatschappelijk werker: meestal heeft men dan een (eigen)
woonruimte gekregen, een enkele keer gaat het om een inschrijvingsbewijs
ten behoeve van een woning.

Naar het oordeel van de maatschappelijk werkers is er in bijna de helft van
de gevallen waar huisvestingsproblematiek speelt resultaat geboekt. Evenals.
de cliënten verwijzen zij naar huisvesting die geregeld kon worden door be-
middeling, maar zij beoordelen, sterker dan de cliënten zelf, het feit dat de
cliënt een inschrijvingsbewijs voor een woning heeft ook als positief resultaat
van hun activiteiten. Heeft men geen resultaten kunnen boeken dan wijzen de
maatschappelijk werkers met name op de persoonlijkheid en instelling van de
cliënt.

5.2.4 Verslaving

28 cliënten, ofwel 14% van het totale bestand, erkenden problemen te heb-
ben met drank- of druggebruik. De maatschappelijk werkers daarentegen
meldden bij 25% van de cliënten dergelijke problemen. Het verschil is voor
een aanzienlijk deel toe te schrijven aan de constatering door maatschappe-
lijk werkers van overmatig drankgebruik bij de genoemde cliënten, zoals uit de
volgende tabel moge blijken.

Tabel 11: Omschrijving van het probleem verslaving (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N=6) (N=22) (N=29)

a. drankgebruik 50 50 50 72
b. druggebruik 50 45 36 24
c. beide 14 4

Afgezien van het feit dat de maatschappelijk werkers de drankproblematiek
veel sterker benadrukken dan de cliënten, kan uit de tabel ook worden afgele-
zen dat indien beide het probleem verslaving-noemen, de overeenstemming
vrij groot is.

Tabel 12 Oorzaak van het probleem verslaving (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 6) (N = 22) (N = 29)

a. problemen vergeten 50 36 59 59
b. omgang met anderen 17 41 23 17
c. beide 5 14

Zowel de cliënten als de maatschappelijk werkers schrijven het versla-
vingsprobleem toe aan een tweetal oorzaken: het vergeten van persoonlijke
problemen en de omgang met andere verslaafden. Vergeleken met de cliënten
leggen de maatschappelijk werkers een iets zwaarder accent op de roeswer-
king van drank en drugs die de persoonlijke problemen van de cliënten moe-
ten verdringen. Ook wijzen zij op een combinatie van de eerder genoemde oor-
zaken: het vergeten van problemen plus de omgang met anderen.

Van de cliënten met verslavingsproblemen verwacht ongeveer 60% hulp
van de reclassering, dat wil zeggen men wil in de meeste gevallen van de
drank of drugs af. Cliënten die geen hulp verwachten reageren op grond van
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het feit dat zij het uiteindelijk zelf moeten opknappen, dat de reclassering op
dit terrein geen mogelijkheden heeft, omdat een andere instelling hen al helpt,
of op grond van een eerdere ervaring met de reclasseringshulp.

In tegenstelling tot de probleemgebieden die tot nu toe aan de orde gesteld
zijn, schatten de maatschappelijk werkers de verwachtingen van de cliënten
met betrekking tot de hulp die hen geboden zou kunnen worden relatief laag
in: 30% van de verslaafde cliënten zou hooggespannen verwachtingen
koesteren. Verhoudingsgewijs is de behoefte aan emotionele steun veel ster-
ker (bij 84% van de cliënten), dan behoefte aan meer concrete reclasserings-
activiteiten (35%).

Ten behoeve van een oplossing van het verslavingsprobleem zijn er voor on-
geveer de helft van de cliënten activiteiten naar buiten toe ondernomen of
contacten gelegd: veelal gaat het daarbij om CAD's of ontwenningsklinieken.
In de meeste gevallen heeft de maatschappelijk werker in zijn eentje die acti-
viteiten ontplooid, aldus de cliënten.

De maatschappelijk werkers zelf spreken van veel meer contacten naar bui-
ten toe: voor 70% van de verslaafde cliënten worden dergelijke contacten met
andere instellingen gelegd.

39% van de cliënten spreekt in termen van (concrete) resultaten als gevolg
van de inspanningen van de reclassering. Het gaat dan zowel om duidelijk
aanwijsbare zaken zoals doorverwijzing naar en acceptatie door het CAD, op-
name in een ontwenningskliniek of in een methadonprogramma, verwijzing
naar arts of psycholoog alsook om nieuwe moed die men heeft kunnen putten
uit de steun van de maatschappelijk werker.

De beoordeling van het succesniveau door de maatschappelijk werkers ligt
op dit terrein niet zo ver verwijderd van dat van de cliënten: zij spreken over re-
sultaten bij 49% van de cliënten met verslavingsproblemen. Daarbij worden
naast vermindering van het gebruik van alcohol of drugs ook opname in een
ontwenningskliniek als resultaat van de inspanningen aangemerkt. Indien de
maatschappelijk werkers geen resultaten kunnen melden is dit volgens hen
vooral te wijten aan het gegeven dat de cliënt zelf het drank- of druggebruik
niet als problematisch beschouwt.

5.2.5 Gezondheid

Het vijfde thema dat in het onderzoek aan de orde gesteld is, is de gezond-
heid(sproblematiek) van de reclasseringscliënten. Uit de enquête blijkt dat
een aanzienlijk deel van de cliënten, nl. 30%, met dergelijke problemen kampt.
Zoals ook al eerder is gesteld ligt dat percentage naar de mening van de maat-
schappelijk werkers flink wat lager en wel op 19%.

Bij de probleemomschrijving verwijzen cliënten en maatschappelijk wer-
kers in eerste instantie naar gezondheidsproblemen in termen van duidelijke
lichamelijke klachten. Rugklachten nemen binnen deze categorie een belang-
rijke plaats in.

Afgaand op uitspraken van beide partijen, blijkt ongeveer 15% van het
cliëntenbestand met problemen van psychische aard behept te zijn. De maat-
schappelijk werkers merken op dat een (beperkt) aantal cliënten zowel licha-
melijke als psychische problemen heeft.

Tabel 13: Omschrijving van het probleem gezondheid (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N=39) (N=22) (N=16)

a. lichamelijke klachten 54 59 55 38
b. psychische klachten 33 41 36 38
c. beide 9 13
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Tabel 14: Oorzaak van het probleem gezondheid (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 39) (N = 22) (N =16)

a. (chronische) ziekte/ongeval 46 45 32 38
b. externe factoren 15 23 45 50
c. belde 14

Leggen de cliënten vooral de nadruk op min of meer zuiver lichamelijke om-
standigheden (zoals chronische klachten, ongeval ect.) van het gezond-
heidsprobleem, de maatschappelijk werkers wijzen verhoudingsgewijs vaker
op externe factoren (zoals financiële of relationele problemen) die het psy-
chisch functioneren (en dus de gezondsheidstoestand) van de cliënt beïnvloe-
den. Mogelijk is dat te verklaren uit het feit dat zij ook de psychische proble-
men wat sterker benadrukken en lichamelijke klachten van cliënten in een
psychosomatisch kader plaatsen.

Indien de cliënten externe factoren als oorzaak voor hun psychische klach-
ten aanwijzen, zijn dat met name huiselijke problemen en problemen die ont-
staan zijn door het contact met justitie.

Iets meer dan een kwart van de cliënten verwacht hulp van de reclassering:
in de eerste plaats emotionele steun door over het probleem te kunnen praten
en vervolgens bemiddeling door, of advies van de maatschappelijk werker
zouden daarbij de drie belangrijkste vormen van hulpaanbod zijn. Het gaat
hier met name om cliënten met psychische problemen. Wanneer cliënten
geen hulp verwachten, en dat is bij driekwart van hen het geval, komt dat om-
dat zij het als een zuiver medische zaak beschouwen en de reclassering daar
toch niets aan kan doen.

De maatschappelijk werkers hebben de indruk dat bijna de helft van de
cliënten met gezondsheidsproblemen hoge verwachtingen heeft als het gaat
om hulp die zij daarbij zouden kunnen geven. Daarbij is de behoefte aan emo-
tionele steun van de kant van de reclassering groter dan de behoefte aan con-
crete handelingen (71 % tegenover 40%).

Ongeveer een kwart van de cliënten geeft aan dat de maatschappelijk wer-
kers met anderen - buiten de reclassering - contact hebben gelegd om de
gezondheidsproblemen op te lossen. Meestal zijn dat contacten met huis-
artsen en specialisten en doet de maatschappelijk werker dat alleen.

Volgens de maatschappelijk werkers hebben zij in tweederde van de geval-
len contact met anderen gelegd.

Als het gaat om resultaten zegt 13% van de cliënten dat daarvan gesproken
kan worden. Met name wijzen zij daarbij op het feit dat hun lichamelijke of
psychische conditie in het voorlichtingsrapport vermeld is en dat, als gevolg
daarvan, de zitting bijvoorbeeld is uitgesteld. Ook het kunnen praten over de
problematiek wordt door hen als positief, resultaat beoordeeld.

De maatschappelijk werkers achten het succespercentage hoger dan de
cliënten, nl. 39% en koppelen het resultaat vaak aan de positieve ontwikke-
ling die zij bij de cliënt onderkennen. Spreekt men niet in termen van positieve
resultaten dan komt dat omdat de maatschappelijk werkers hier geen taak
zien en dat de cliënt het vooral'zelf op zal moeten lossen.

5.2.6 Vrijetijdsbesteding

Op de vraag aan de cliënten of zij over voldoende vrije tijd beschikken ant-
woordt 87% bevestigend; een kleine 10% spreekt van te weinig vrije tijd.

Bijna de helft van de cliënten brengt de vrije tijd voornamelijk thuis door,
30% zoekt het vooral buitenshuis en de overigen combineren activiteiten
thuis met activiteiten buiten de deur.

Binnenshuis houdt men zich vooral bezig met televisie kijken, muziek luiste-
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ren en lezen, maar ook worden karweitjes in huis opgeknapt, wordt er geknut-
seld of is men anderszins creatief bezig.

De hoofdactiviteit die cliënten buiten de deur ontplooien speelt zich af op
het sportieve vlak. Daarnaast is ook de groep die discotheek, café of bioscoop
frequenteert niet onaanzienlijk. Anderen houden zich in hun vrije tijd bezig
met vrijwilligerswerk, tuinieren of winkelen.

60% van de cliënten die de vrije tijd in meer of mindere mate buiten de
eigen woning doorbrengt heeft daarbij een vast patroon ontwikkeld, meestal
in de eigen buurt, maar ook wel in het centrum of in club- of sportverband.
Daar staat tegenover dat bijna een kwart een sterk afwisselend patroon in de
activiteiten en de gelegenheden buiten de deur aan de dag legt.

De helft van de cliënten geeft overigens te kennen dat er geen (of onvol-
doende) vrijetijdsvoorzieningen in de eigen woonbuurt zijn en een kwart be-
zoekt het buurt- of clubhuis wel eens.

Tweederde van de cliënten heeft vrienden of kennissen met wie zij de vrije
tijd kunnen doorbrengen, de overigen hebben dergelijke vrienden of kennissen
niet.

18% van de cliënten heeft problemen de vrije tijd op een voor hen plezierige
manier door te brengen; volgens de maatschappelijk werkers ligt dat percen-
tage wat hoger: 22%.

Tabel 15: Omschrijving van het probleem vrijetijdsbesteding (in percentages).

cliënt cliënt+ mw'er mw'er
(N=26) (N=11) (N=33)

a. te weinig vrije tijd 19
b. verveling 50 82
c. te veel tijd 18 27
d. passiviteit 12 82 58

Afgezien van een beperkt aantal cliënten dat zegt te weinig vrije tijd te heb-
ben, is het voor de meeste cliënten met vrijetijdsproblemen een kwestie van
geen raad met die tijd te weten en verveling. Een enkele cliënt erkent de eigen
passieve houding.

Dit laatste aspect wordt juist door de maatschappelijk werkers sterk bena-
drukt en voorts wijzen zij in wat mindere mate op het feit dat cliënten te veel
tijd hebben die zij niet op een zinvolle manier besteden.

Tabel 16: Oorzaak van het probleem vrijetijdsbesteding (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N=26) .(N=11) (N=33)

a. niet cliënt-gebonden 73 73 27 21
b. cliënt-gebonden 27 18 73 76

Gezien de verschillen die eerder geconstateerd werden bij de omschrijving
van het vrijetijdsprobleem is het niet zo verwonderlijk dat de visie van cliënten
en maatschappelijk werkers op de oorzaken ook sterk van elkaar afwijken. De
cliënten wijzen vooral op oorzaken buiten zichzelf, niet afhankelijk van hun
eigen houding, terwijl de maatschappelijk werkers juist de houding (passivi-
teit) van de cliënt als belangrijkste oorzaak van de vrijetijdsproblematiek zien.

De verwachtingen bij de cliënten wat betreft de reclasseringshulp op dit ter-
rein zijn beperkt: 14% heeft dergelijke verwachtingen, variërend van hulp bij
het zoeken naar werk, het vinden van een andere woning en meer eigen ruim-
te, t/m het oprichten van een clubhuis. De cliënten die geen verwachtingen
koesteren stellen dat de reclassering toch niets kan doen of vragen zich af
wat dat dan wel zou kunnen zijn.

Volgens de maatschappelijk werkers heeft 20% van de cliënten veel ver-
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wachtingen van de reclasseringshulp, waarbij de behoefte aan emotionele on-
dersteuning groter is dan aan concrete activiteiten (45% tegenover 21 %).

Slechts één cliënt maakt melding van het feit dat de maatschappelijk wer-
ker buiten de reclassering contact heeft gezocht om het vrijetijdsprobleem
aan te pakken.

Aan de andere kant stellen de maatschappelijk werkers dat zij voor de
oplossing van dergelijke problemen in ruim tweederde van de gevallen con-
tact met anderen of andere instellingen hebben gelegd ten behoeve van de
cliënt.

Wanneer cliënten wordt gevraagd naar resultaten van de reclasseringshulp,
dan zijn er slechts drie die daarvan melding kunnen maken. Deze hulp bete-
kent bemiddeling bij het een of ander, bv. bij instanties voor het opzetten van
een clubhuis, of praten over het probleem.

De maatschappelijk werkers zijn duidelijk positiever als het gaat om be-
haalde resultaten: zij zeggen bij 84% enig succes geboekt te hebben door toe-
doen van hun bemiddelende activiteiten. Geen resultaten worden volgens hen
geboekt als gevolg van het feit dat cliënten de vrijetijdsproblemen geheel an-
ders zien dan zijzelf, of omdat zij de indruk hebben dat hun mogelijkheden be-
perkt zijn en de cliënt het uiteindelijk zelf maar op moet zien te lossen.

5.2.7 Relaties met partner en/of huisgenoten

Nadat in de vorige paragrafen de zg. materiële problemen successievelijk
aan de orde zijn gesteld, volgt in deze paragraaf het eerste immateriële pro-
bleemgebied nl. de relaties van cliënten met partners en andere huisgenoten,
meestal ouders.

22% van de cliënten maakt melding van relatieproblemen met partners
enlof andere huisgenoten, terwijl de maatschappelijk werkers bij 42% van de
cliënten dergelijke problemen constateren. De inhoud van de problematiek
wordt in de volgende tabel globaal geschetst.

Tabel 17: Omschrijving van relatieprobleem met partner enlof huisgenoten (in percentages).

a. echtscheiding
b. partner kwaad
c. ruzie thuis
d. communicatiestoringen

cliënt cliënt+mw'er mw'er
(N =10) (N = 34) (N = 50)

10 9
20 9
60 76 35 52

.50 38

De cliënten uiten zich ook hier concreter dan de maatschappelijk werkers;
zij spreken veelal in termen van ruzie met een van de huisgenoten of de part-
ner. De maatschappelijk werkers beoordelen de problematiek meer in de zin
van communicatieproblemen met de directe omgeving.

Tabel 18: Oorzaak van relatieprobleem met partner enlof huisgenoten (in percentages).

a. justitiecontact
,b. partnerfhuisgenoten
c. partner + cliënt
d. cliënt

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 10) (N = 34) (N = 50)

20 38 6 10
10 21. 21 16
20 9 24 32
20 9 32 32

Uit de tabel blijkt dat.de cliënten, vergeleken met de maatschappelijk wer-
kers, minder sterk geneigd zijn de oorzaak van de relatieproblemen bij zichzelf
te zoeken. Zij wijzen eerder naar externe factoren zoals het justitiecontact en
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naar de andere betrokkenen: de eigen partner, of anderen met wiemen samen-
leeft. ,

Van de cliënten die te maken hebben met dit soort van relatieproblemen
verwacht 43% hulp van de reclassering ten behoeve van een oplossing. Daar-
bij denken zij vooral aan bemiddeling tussen cliënt en de andere betrokkene,
maar ook aan steun door er over te kunnen praten, of bepaalde adviezen van
de maatschappelijk werker.

Indien men geen hulp verwacht is dat omdat men zegt dat men het pro-
bleem zelf op moet lossen. Daarnaast speelt ook nog een rol dat cliënten (nog)
niet weten wat de reclassering op dit terrein voor hun zou kunnen doen, ofwel
omdat het probleem te groot is om door de maatschappelijk werker opgelost
te worden.

45% van de cliënten heeft hooggespannen verwachtingen ten aanzien van.
de reclasséringshulp, aldus de maatschappelijk werkers. Groot zijn de ver-
wachtingen als het gaat om emotionele ondersteuning, wat minder groot als
het gaat om concrete activiteiten van de maatschappelijk werker (67 tegen-
over 45%).

Volgens de cliënten hebben de maatschappelijk werkers in 11% van de ge-
vallen contact gezocht met andere instanties om te bezien of er op die manier
aan het relatieprobleem gewerkt kan worden, bv. met een Bureau voor levens-
en gezinsmoeilijkheden.

De maatschappelijk werkers zelf geven aan dat zij in ruim driekwart van de
gevallen waar relatieproblemen aan de orde zijn, contacten met andere instel-
lingen hebben gelegd.

23% van de cliënten spreekt van positieve resultaten als gevolg van de re-
classeringshulp. Bemiddeling in het conflict met de partner of andere huisge-
noten waardoor de verstandhouding verbeterde, worden als resultaat gezien,
evenals het feit dat men door de gesprekken met de maatschappelijk werker
emotioneel gesteund wordt.

De maatschappelijk werkers zijn positiever over behaalde resultaten: bij
44% spreekt men ofwel van een ontwikkeling in de goede richting, ofwel van
oplossing van de relatieproblematiek door tussenkomst of bemiddeling. Wan-
neer er geen resultaten geboekt zijn komt dat omdat men niet in staat is iets
aan de conflicten te doen, of omdat men vindt dat de cliënt het zelf dient op te
lossen.

5.2.8 Relaties met vrienden e.d.

Een kwart van de cliënten ervaart problemen met vrienden, kennissen e.d.
De maatschappelijk werkers geven aan dat 32% van hun cliënten zulke pro-
blemen heeft.

Tabel 19 Omschrijving van relatieproblemen met vrienden e.d. (in percentages).

cliënt cliënt + mw'er mw'er
(N = 28) (N = 22) (N = 42)

a. conflicten met vrienden 21 18 36 29
b. conflicten met familieleden 61 59 36 26
c. aangaan/vasthouden relaties 18 36

Spreken de cliënten met name van conflicten met familieleden (anders dan
partners en huisgenoten) en van conflicten met vrienden, de maatschappelijk
werkers definiëren de relatieproblemen daarnaast ook in termen van het moei-
zaam aangaan en vasthouden van relaties door hun cliënten.

Cliënten schrijven de oorzaak van hun relatieproblematiek met familie en
vrienden in de eerste plaats toe aan het feit dat zij met justitie in aanraking ge-
komen zijn. Voorts zijn conflicterende ideeën op allerlei terreinen nogal eens
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Tabel 20: Oorzaak van relatieprobleem met vrienden e.d. (in percentages).

a. andere ideeën
b. cliënt is bedrogen
c. justitiecontact
d. opvoeding
e. houding/gedrag cliënt

cliënt cliënt + mw'er, mw'er
(N=28) (N=22) (N=42)

14 23
21 5
18 32 23 7

27 33
41 38

de oorzaak van verstoorde relaties of voelt de cliënt zich bedrogen door een
streek die hem door anderen is geleverd.

De maatschappelijk werkers zien de oorzaken van dit soort relatieproble-
men vooral in de houding die de cliënt tegenover anderen aanneemt. Evenals
bij de relatieproblemen.met partners en huisgenoten wordt de klemtoon ster-
ker gelegd op het gedrag van de cliënt zelf. Daarnaast onderkennen de maat-
schappelijk werkers ook dat de opvoeding van de cliënt van invloed is op het
aangaan en onderhouden van relaties met anderen. Ook het justitiecontact
speelt volgens hen een rol, maar minder sterk dan de cliënten beweren.

Ruim een kwart van de cliënten verwacht op de één of andere manier gehol-
pen te worden door de reclassering. Als belangrijkste reclasseringsactiviteit
zien zij dan bemiddeling door de maatschappelijk werker in een conflict, maar
het kunnen praten over het probleem en eventuele adviezen behoren ook daar-
toe.

Een kleine driekwart van de cliënten verwacht geen reclasseringshulp op
dit terrein; meestal omdat men de indruk heeft dat de maatschappelijk werker
hier toch geen mogelijkheden heeft, of omdat men meent dat het probleem
uiteindelijk door henzelf opgelost moet worden.

Bij 39% van de cliënten schatten de maatschappelijk werkers de verwach-
tingen ten aanzien van de hulp hoog in. Ook hier is de inschatting van de hulp
op emotioneel gebied hoger dan van door de maatschappelijk werker con-
creet te ondernemen acties (69 tegenover 30%).

De cliënten stellen vast dat de maatschappelijk werker in een kwart van de
gevallen contact heeft gelegd buiten de reclassering: met de betrokken fami-
lieleden, een enkele keer met vrienden.

Dergelijke contacten zijn volgens de maatschappelijk werkers in 70% van
de gevallen gelegd.

Volgens 18% van de cliënten die problemen hebben op het relationele vlak
met vrienden, familieleden, kennissen e.d. heeft de reclasseringshulp tot re-
sultaat geleid, in die zin dat de verstoorde relaties hersteld of verbeterd zijn.
De maatschappelijk werkers vervulden daarbij een bemiddelende rol.

Die bemiddeling zien de maatschappelijk werkers zelf ook als een belang-
rijke activiteit die tot resultaten kan leiden. Zij spreken zich overigens positie-
ver uit over het aantal successen dat behaald is nl. in eenderde van de ge-
noemde gevallen. Heeft men weinig of niets kunnen bereiken dan ligt dat voor-
al aan de houding van de cliënt: hij wil er zelf niets aan doen of wil niet gehol-
pen worden.
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6 Hulpvraag, hulpaanbod en resultaten

In de paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.8 zijn verschillende materiële en imma-
teriële problemen die in het reclasseringscontact aan de orde kunnen zijn af-
zonderlijk besproken. Systematisch werd ingegaan op definitie en oorzaak
van de problematiek, alsmede op verwachtingen van de cliënt, de externe acti-
viteiten van de maatschappelijk werker en de beoordeling van de geboden
hulp.

Waar mogelijk zijn alle genoemde onderwerpen vanuit twee invalshoeken
belicht: die van de cliënt en die van de maatschappelijk werker. Kort gezegd is
op deze wijze getracht inzicht te krijgen in de hulpvraag van en het hulpaan-
bod aan de cliënten en de resultaten van die hulp.

Op deze drie aspecten willen wij hier nader ingaan, waarbij zowel overeen-
komsten als verschillen tussen cliënten en maatschappelijk werkers centraal
staan. Daarnaast wordt de bespreking van de problematiek nogmaals aan de
orde gesteld, alsmede de zelfwerkzaamheid van de reclasseringscliënt.

6.1 Omschrijving van het probleem

In de eerste plaats hebben wij overeenkomsten en verschillen kunnen
constateren indien gevraagd wordt naar een omschrijving of definitie van het
probleem en de mogelijke oorzaken.

Omdat in de rapportage expliciet aansluiting is gezocht bij de bewoordin-
gen van cliënten en maatschappelijk werkers zelf, lijken de verschillen in de
probleemomschrijving op het eerste gezicht groter dan zij in werkelijkheid zul-
len zijn. Verschillen, voorzover aanwezig, kunnen naar alle waarschijnlijkheid
worden toegeschreven aan een andere wijze van formulering: de cliënten
meer in concrete bewoordingen, de maatschappelijk werkers met behulp van
een wat abstractere terminologie. Anderzijds ziet men ook dat cliënten de pro-
blemen meer omschrijven in termen van direct merkbare gevolgen voor hen-
zelf, terwijl de maatschappelijk werkers eerder geneigd zijn de oorzaken in de
probleemomschrijving te betrekken.

6.2 Oorzaak van het probleem

Duidelijker aanwijsbare verschillen kunnen worden geconstateerd indien
gevraagd' wordt naar de oorzaak van de problematiek. Voor vrijwel ieder ter-
rein geldt, dat cliënten de oorzaken niet of nauwelijks bij zichzelf zoeken maar
bij andere betrokkenen, ofwel verwijzen naar omstandigheden waarop zij zelf
geen invloed kunnen uitoefenen: met name het justitiële verleden wordt daar-
bij zeer frequent genoemd.

Hoewel het beslist niet zo is dat maatschappelijk werkers dergelijke oorza-
ken zouden ontkennen, benadrukken zij toch veel sterker dat het (dis)functio-
neren van de cliënt zelf heeft geleid tot de problematische situatie waarin hij
verkeert.
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In de eindgesprekken met de maatschappelijk werkers is dit punt aan de
orde gesteld. De meeste maatschappelijk werkers herkennen de hierboven
beschreven discrepantie die uit de onderzoekgegevens blijkt. De projectie
op de buitenwereld. van de oorzaken van de problematiek door de cliënt is
in de eerste plaats een menselijk mechanisme omdat het minder bedrei-
gend is dan het zoeken van (een deel van) de oorzaken bij zichzelf. Veel
cliënten hebben bovendien het gevoel slachtoffer te zijn van de maat-
schappij en hebben ook nooit geleerd het eigen aandeel in de problematiek
of de eigen verantwoordelijkheid te onderkennen.

Aan de andere kant trachten maatschappelijk werkers door hun case-
gerichte benadering problemen nogal snel te individualiseren. De maat-
schappelijk werkers proberen deze kloof in het algemeen te overbruggen
door de cliënt inzicht te geven in de problematische situatie waarin hij zit,
door er over te praten en naast de oorzaken van buitenaf ook de eigen ver-
antwoordelijkheid van de cliënt bespreekbaar te maken.

6.3 Bespreking van de problematiek

Reeds in paragraaf 5.1 werd de bespreking van de verschillende problemen
tussen de cliënt en de maatschappelijk werker aan de orde gesteld. Voor vrij-
wel alle terreinen gold dat een meerderheid van de cliënten de problemen die
zij hebben ook besproken hadden. Problemen op het gebied van vrijetijds-
besteding sprong er in die zin negatief uit: meer dan de helft had het niet bij de
maatschappelijk werker aan de orde gesteld.

Als belangrijkste reden om bepaalde problemen niet aan te roeren, geeft
men aan dat men geen idee heeft wat de reclassering voor de cliënt zou kun-
nen doen.

Volgens de cliënten hebben zij in de meeste gevallen het thema zelf ter
sprake gebracht. Een uitzondering hierop vormt het verslavingsprobleem: hier
hebben de maatschappelijk werkers relatief vaker het probleem als eerste ter
tafel gebracht.

Voorzover bepaalde problematiek besproken wordt met de maatschappelijk
werker, vinden, op een enkele uitzondering na, de cliënten het niet vervelend,
zelfs plezierig, om erover te kunnen praten. Gaat het echter om relationele pro-
blemen, dan zijn er relatief gesproken meer cliënten die dat een onplezierig
gespreksthema vinden (ongeveer eenvijfde van degenen die dergelijke proble-
men hebben, en ze ook met de maatschappelijk werker bespreken).

6.4 Verwachtingen ten aanzien van de reclasseringshulp

Gaat het om de verwachtingen van cliënten met betrekking tot de reclasse-
ringshulp, dan kan worden vastgesteld dat deze niet extreem hoog zijn. De
meeste verwachtingen vindt men bij cliënten met huisvestingsproblemen:
56% van hen verwacht daarbij hulp van de maatschappelijk werker, in die zin
dat er wordt bemiddeld bij huisvestingsbureaus of woningbouwverenigingen
of dat hij op zoek gaat naar woonruimte.

Vervolgens heeft men relatief veel verwachtingen als de cliënt werkeloos is:
50% verwacht met name bemiddeling bij arbeidsbureaus of het zoeken naar
werk door de maatschappelijk werker. Bij verslavingsproblemen wil 46% van
de cliënten met behulp van de reclassering van de drank of drugs afkomen. In-
dien het om relationele problemen met partner of huisgenoten gaat denkt'
43% vooral aan bemiddeling met de betrokkene of enkel maar het bespreken
van het probleem met de maatschappelijk werker. Bij financiële problemen
daarentegen is de verwachting weer wat concreter: 41 % verwacht hulp in de
vorm van bemiddeling bij financiële instellingen of bij de sociale dienst, zoals
het aanvragen van een uitkering.
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Voor de overige probleemgebieden zijn de verwachtingen van de cliënten
verhoudingsgewijs minder groot: gezondheid (29%), relaties met vrienden e.d.
(28%) en vrijetijdsproblemen (14%). Emotionele steun door erover te kunnen
praten, eventueel bemiddeling, zijn in deze gevallen de verwachtingen die de
cliënten koesteren.

In dit kader wordt er tenslotte nog op gewezen dat, indien cliënten en maat-
schappelijk werkers beiden het probleem onderkennen, meer cliënten ver-
wachtingen hebben dan wanneer dat niet het geval is. Uitzonderingen vormen
hierbij de relationele problemen.

De verwachtingen van de cliënten zijn naar het idee van de maatschappelijk
werkers het hoogst als het gaat om huisvesting (62% heeft hooggespannen
verwachtingen), financiën (52%), gezondheidsproblemen (47%), werkeloos-
heid (45%) en tenslotte relaties met partner of huisgenoten (45%).

Op al deze terreinen onderkennen de maatschappelijk werkers zowel be-
hoefte aan concrete reclasseringsactiviteiten naar buiten, alsook aan emotio-
nele hulp. Gaat het om huisvestings- en financiële problemen dan hebben zij
de indruk dat er evenveel behoefte bestaat aan praktische hulp als aan
emotionele steun, terwijl het bij gezondsheidsproblemen van de cliënt, rela-
ties met partner/huisgenoten en - in iets mindere mate - bij werkeloosheid
zo ligt dat de behoefte aan emotionele steun wat sterker is dan de behoefte
aan concrete reclasseringsacties.

Voor de overige probleemgebieden is, volgens de maatschappelijk werkers,
de behoefte aan praktische hulp in veel geringere mate aanwezig dan de be-
hoefte aan emotionele ondersteuning: veelal in de verhouding 1 : 2.

Spreken de cliënten zich merendeels uit in termen van concreet te onderne-
men activiteiten door de maatschappelijk werker, deze doen dat zelf ook, zon-
der daarbij echter de behoefte aan steun door middel van gesprekken over het
probleem over het hoofd te zien. Wel kan uit het materiaal afgeleid worden dat
de maatschappelijk werkers meer verwachtingen bij de cliënten veronderstel-
len dan zij in werkelijkheid hebben.

Tenslotte de vraag waarom een groot deel van de cliënten (in de meeste ge-
vallen meer dan de helft) geen verwachtingen heeft dat een probleem met be-
hulp van de reclassering kan worden opgelost.

Daarvoor worden door de cliënten zelf globaal gesproken drie hoofdargu-
menten aangevoerd:
1. de reclassering is daar niet voor; haar mogelijkheden zijn beperkt (werke-

loosheid, financiële problemen, huisvesting, gezondheidsproblemen, vrije-
tijdsproblematiek). Al of niet verwoord op basis van eerdere ervaringen.

2. je moet het zelf doen (verslaving, relatieproblemen).
3. ik zou niet weten wat de reclassering zou kunnen doen: ik ben niet op de

hoogte van haar activiteiten (vrijetijdsproblemen, werkeloosheid, finan-
ciën).

6.5 Reclasseringscontacten met andere instellingen

Zowel aan de cliënten als aan de maatschappelijk werkers is de vraag voor-
gelegd of zij (de maatschappelijk werkers) contacten met anderen hebben ge-
legd om tot een oplossing van het probleem van de cliënt te komen.

Omdat hier van opvallende verschillen tussen cliënten en maatschappelijk
werkers sprake is wordt in de tabel 21 op pag. 40 een overzicht gegeven van de
antwoorden op deze vraag.

Daaruit blijkt allereerst dat de maatschappelijk werkers - naar eigen zeg-
gen - veel meer contacten ten behoeve van de oplossing van het cliënten-
probleem leggen of onderhouden dan de cliënten zelf denken. In alle gevallen
is er sprake van een sterk (significant) verschil.

Wat tevens opvalt is, dat indien cliënten het probleem alléén noemen (dus
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Tabel 21: Contacten met anderen (andere instanties) ten behoeve vari de oplossing van het pro-
bleem door maatschappelijk werker, in percentages.

a b c
cliënt cliënt+mw'er mw'er

werkwerkeloosheid 32 46 80 78
financiën 33 44 87 78
huisvesting 33 58 96 65
verslaving 50 45 82 59
gezondheid 15 41 77 50
vrijetijdsbesteding 4 0 73 67
relaties met huisgenoten 20 9 74 80
relaties met vrienden e.d. 21 32 64 76

de maatschappelijk werkers niet), zij toch melding maken van contacten die
de maatschappelijk werkers naar buiten toe onderhouden om tot een oplos-
sing te komen. Dit gegeven is vanuit de (overige) onderzoekresultaten in dit
stadium moeilijk te interpreteren..

Uit de eindgesprekken met de maatschappelijk werkers blijkt dat zij in-
tensief bezig zijn met verwijzen naar en bemiddelen bij bepaalde instanties
zoals het arbeidsbureau, gemeentelijke huisvesting, sociale diensten en
financiële instellingen.

Men probeert doorgaans cliënten te ondersteunen door een eerste con-
tact te leggen, brieven te schrijven, formulieren in te vullen en mee te gaan
met de cliënt naar de betreffende instantie. De maatschappelijk werkers
benadrukken echter dat zij zich niet als loopjongens laten gebruiken, niet
op bepaalde wensen van cliënten ingaan (zoeken van een woning of werk)
en niet alles zelf regelen. Zij proberen steeds vast te houden aan een acti-
verende en intermediërende rol.

Daartoe moeten zij meer en meer gebruik maken van persoonlijke con-
tacten die in de loop van de tijd zijn opgebouwd om uberhaupt nog wat voor
elkaar te krijgen. Enerzijds heeft dat te maken met de bureaucratische
organisaties waartegen men oploopt (bv. voor huisvesting kan men geen
urgentiebewijs beneden een bepaalde leeftijd krijgen), anderzijds met de
verslechterende economie die werkloosheidsproblemen en financiële pro-
blemen van reclasseringscliënten steeds moeilijker oplosbaar maken.
Werk - ook via bijzondere projecten of bemiddeling - is er veel minder
dan een aantal jaren geleden en financiële regelingen zijn steeds moei-
lijker te treffen.

Bij verwijzing of bemiddeling naar andere hulpverleningsinstellingen
stuiten de maatschappelijk werkers vaak op hoge drempels die deze instel-
lingen hebben gelegd zoals de CAD's, IMP's en Bureaus voor levens- en ge-
zinsmoeilijkheden. Veelal zijn de motivatie-eisen die men daar stelt voor re-
classeringscliënten te hoog.

Het lijkt er dan ook op dat de reclasseringsmaatschappelijk werkers
steeds meer genoodzaakt zijn dingen op basis van persoonlijke contacten
te'regelen', terug te vallen op zogenaamde alternatieve hulpverleningspro-
jecten, of zelf projecten op te zetten..

6.6 Eigen activiteiten van de cliënt

Indien de cliënten gevraagd wordt naar de wijze waarop maatschappelijk
werkers hen proberen aan te zetten zelf iets aan de oplossing van een bepaald
probleem te doen, dan blijkt de maatschappelijk werker op alle terreinen de
zelfwerkzaamheid van de cliënt sterk tot zeer sterk te benadrukken.

Hij tracht de cliënt te stimuleren, afhankelijk van het specifieke probleem,
zelf stappen te ondernemen om werk te zoeken, een huis te vinden, zich in te
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schrijven bij een huisvestingsbureau, zuiniger met geld om te gaan, zelf naar
de sociale dienst te gaan, stoppen met drank of drugs; over het geheel gezien
een actievere houding aan te nemen en meer eigen initiatief te ontplooien. Dat
geldt ook als het gaat om relationele problemen waarbij de cliënten worden
aangezet de conflicten die er liggen met de andere partij uit te praten.

Of deze stimulans tot meer eigen activiteiten van de cliënt uiteindelijk veel
zoden aan de dijk zet is tenminste twijfelachtig. Hoewel de maatschappelijk
werkers de zelfwerkzaamheid van cliënten sterk trachten te benadrukken, is
hen namelijk ook gevraagd in hoeverre zij hun cliënten actief genoeg achten
om zelf - een deel van - de problematiek op te lossen.

Op geen van de genoemde probleemvelden lag dat percentage volgens de
maatschappelijk werkers hoger dan 50. Dat wil zeggen dat in alle gevallen de
helft of meer van de cliënten met bepaalde problemen ofwel een passieve, af-
wachtende houding inneemt, ofwel zelf tot niets in staat geacht wordt. Cliën-
ten die er dan nog eens extra uitspringen zijn degenen met verslavingsproble-
men en zij die problemen hebben met hun vrijetijdsbesteding: in beide geval-
len wordt driekwart als passief, afwachtend of tot geen enkel initiatief in staat
geacht.

6.7 Resultaten van de reclasseringshulp

Op de vraag aan de cliënten of de reclassering op enigerlei wijze heeft bij-
gedragen tot de oplossing van het probleem van de cliënt variëren de positie-
ve antwoorden van 8% (bij vrijetijdsproblemen) tot 39% (bij verslavingsproble-
men).

Over het algemeen zijn de maatschappelijk werkers over de resultaten posi-
tiever: het minste resultaat wordt volgens hen geboekt bij problemen in de
sfeer van relaties met vrienden (33%), het beste resultaat bij huisvestings- en
verslavingsproblemen (49%).

Hoewel de succespercentages verschillen, zijn cliënten en maatschappelijk
werkers het eens over de terreinen waarop de beste resultaten werden bereikt:
verslavingsproblematiek, (39% tegenover 49%), huisvesting (35% tegenover
49%) en financiën (33% tegenover 44%).

Om een wat beter inzicht te krijgen in de beoordeling van de resultaten van
de reclasseringshulp wordt in de volgende tabel nogmaals het eerdere on-
derscheid a. cliënt; b. cliënt + mw'er; c. mw'er gehanteerd.

Tabel 22: Beoordeling van positieve resultaten van de reclasseringshulp, in percentages.

a b c
cliënt cliënt + mw'er mw'er

werkiwerkeloosheid 29 22 34 35
financiën 26 38 50 29
huisvesting 19 44 51 43
verslaving 50 36 50 48
gezondheid 10 18 41 38
vrijetijdsbesteding 4 18 27 36
relaties met huisgenoten 30 21 59 34
relaties met vrienden e.d. 21 14 27 36

Een beschouwing van de beoordeling van de resultaten is het meest inte-
ressant aan de hand van de percentages in kolom b (cliënt én maatschappe-
lijk werker noemen het probleem). In de eerste plaats blijken maatschappelijk
werkers de resultaten van de reclasseringshulp positiever te beoordelen dan
cliënten. Dat geldt voor alle terreinen, maar de verschillen zijn alleen maar sig-
nificant voor werkeloosheid, financiën, huisvesting en relaties met huisgeno-
ten. De overige verschillen (verslaving, gezondheid, vrijetijdsbesteding en rela-
ties met vrienden e.d.) zijn niet significant.

41



Een verklaring voor de positievere beoordeling van de reclasseringshulp
door de maatschappelijk werkers moet vooral gezocht worden in het feit dat
cliënten enkel directe en zeer concrete resultaten, zoals het krijgen van werk,
extra financiële steun, het krijgen van een woonruimte, oplossing van proble-
men met de partner als positief beoordelen; een tamelijk beperkte beoorde-
ling van wat als resultaat gezien wordt. De maatschappelijk werkers daarente-
gen hanteren wat ruimere beoordelingscriteria. Ook het volgen van een cursus
ten behoeve van ander werk, schuldsanering, een inschrijvingsbewijs voor
huisvesting of (herstelde) contacten met de partner/huisgenoten in de vorm
van gesprekken worden door hen als positief aangemerkt.

Tevens moet er hier op gewezen worden dat, indien alleen de cliënt het pro-
bleem noemt, er volgens hem toch resultaten met behulp van de reclassering
geboekt zijn. Hetzelfde geldt overigens ook voor de maatschappelijk werkers
ais zij een probleem constateren dat de cliënt zelf niet zo ervaart. Hieruit
vloeit de vraag dan ook voort als we willen spreken in termen van resultaten
van de hulpverlening, hoe belangrijk het is dat er een duidelijke overeenstem-
ming in de beoordeling van de soort cliëntenproblematiek bestaat.
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7 Het justitiële proces

Nadat in de hoofdstukken 5 en 6 uitgebreid is ingegaan op materiële en im-
materiële problemen van reclasseringscliënten, zowel vanuit hun eigen
perspectief als dat van de maatschappelijk werker, worden in dit hoofdstuk de
ervaringen van cliënten tijdens het justitiële proces en met name de behoefte
aan reclasseringshulp daarin, nader belicht.

Een koppeling van resultaten uit de cliënteninterviews en de enquêtes on-
der de maatschappelijk werkers komt hier niet ter sprake. De reden hiervoor is
dat cliënten op het moment van het gesprek het hele relaas van hun ervarin-
gen van alle justitiële fasen die zij doorliepen konden doen, terwijl sommige
maatschappelijk werkers datzelfde deden en anderen zich alleen maar uit-
spraken over de specifieke fase waarin de cliënt zat tijdens de invulling van
het enquêteformulier. Dit was het gevolg van een niet geheel eenduidige in-
structie aan de maatschappelijk werkers.

In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk worden dan ook uitsluitend de me-
ningen van de cliënten beschreven over achtereenvolgens: de vroeghulp, de
voorgeleiding, de preventieve hechtenis, de voorlichtingsrapportage, de recht-
zitting, detentie na vonnis en tenslotte de nazorg door de reclassering. Uit-
spraken van maatschappelijk werkers zouden gebaseerd zijn, niet alleen op
andere, maar ook op te kleine aantallen.

7.1 Vroeghulp

Van de 201 cliënten in het onderzoek waren er 160 (80%) naar aanleiding
van het laatste delict door de politie inverzekering gesteld. Op het politiebu-
reau had 66% van hen contact met een reclasseringsmedewerker in het kader
van de vroeghulp. Eenderde van de inverzekeringgestelden kon zich een der-
gelijk contact niet herinneren.

Op de vraag of de maatschappelijk werker in het kader van de vroeghulp
nog iets voor de cliënt heeft kunnen betekenen, antwoordt 38% bevestigend.
Twee zaken springen daarbij in het oog: in de eerste plaats het onderhouden
van contacten met thuis (partners of huisgenoten), in de tweede plaats het re-
gelen van praktische zaken voor de cliënt. Ook wordt, maar relatief minder, de
morele steun die van het bezoek uitgaat genoemd.

Van degenen voor wie de maatschappelijk werker naar het idee van de
cliënten niets heeft gedaan, had 35% dat toch wel gewenst. Ook hier zijn con-
tacten met thuis en praktische hulp de twee activiteiten waaraan men vooral
behoefte heeft.

Ruim de helft van de 54 cliënten die geen reclasseringsmedewerker op het
politiebureau zag, had daaraan wel behoefte gehad, vooral omdat men zich
daardoor moreel gesteund gevoeld zou hebben. De overigen vinden ofwel een
vroeghulpbezoek niet of weinig zinvol, ofwel men heeft (nog) geen idee wat
voor functie de maatschappelijk werker tijdens de inverzekeringstelling zou
kunnen vervullen.

Resumerend kan worden vastgesteld dat bij ongeveer 60% van de cliënten
die inverzekering gesteld zijn een zeer duidelijke behoefte aan reclasserings-
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hulp bestaat. Zoals ook al uit het onderzoek ‘De vroeghulp in praktijk ge
bracht’ bleek hechten de cliënten grote waarde aan het feit dat de maatschap
pelijk werker daadwerkelijk en aantoonbaar iets voor hen doet. Daarbij moet
vooral gedacht worden aan het onderhouden van contacten met thuis en het
regelen van allerlei praktische zaken voor de cliënt. Naast deze behoefte
wordt ook de morele steun genoemd, maar in minder sterke mate.

Relateert men de vraag of de maatschappelijk werker feitelijk wat heeft
kunnen uitrichten of heeft gedaan aan de behoeften van de cliënt, dan blijkt
dat bij ruim 40% aan concrete behoeften tegemoet gekomen is.

7.2 Voorgeleiding

127 van de 201 cliënten (63%) werden voorgeleid bij de Officier van Justitie
en/of de Rechter-Commissaris. Slechts in 14% van die gevallen was daarbij
een reclasseringsmaatschappelijk werker aanwezig. Indien aanwezig heeft hij
nogal eens een schorsing van de bewaring kunnen bewerkstelligen ofwel de
problematiek van de cliënt nader kunnen toelichten.

Van de 109 cliënten die het tijdens de voorgeleiding zonder maatschappe
lijk werker hadden moeten stellen, had 41% diens aanwezigheid zeker op prijs
gesteld vooral ten behoeve van morele bijstand, het verzoek de bewaring te
schorsen en informatie te geven over de situatie en achtergronden van de
cliënt. Degenen die geen uiting gaven aan de behoefte dat de maatschappe
lijk werker aanwezig zou zijn bij de voorgeleiding noemen als hoofdargument,
dat de reclassering in deze situatie toch niets voor de cliënt kan doen. Daar
naast spelen ook onbekendheid met (de mogelijkheden) van de reclassering
bij hen nog een tamelijk belangrijke rol.

7.3 Preventieve hechtenis

107 cliënten (53%) waren in voorlopige hechtenis genomen. Slechts 8 van
hen hadden geen bezoek van de reclasseringsmaatschappelijk werker gehad.

Over de bezoekfrequentie is men over het algemeen redelijk tevreden: twee
derde spreekt over voldoende bezoeken, voor een kwart had het wel wat vaker
gekund; vooral om eens wat meer met iemand van buiten het HvB te kunnen
praten.

Bijna driekwart van de preventief gehechten vindt het bezoek van de maat
schappelijk werker ook nuttig, de overigen niet en wel omdat zij vinden dat de
reclassering in deze situatie weinig of niets kan uitrichten. Het nut van de con
tacten in het HvB wordt vooral afgemeten aan het kunnen praten (over bepaal
de problemen) met iemand en de emotionele steun in de situatie waarin men
zit. Vervolgens spelen het regelen van praktische zaken, alsmede het onder
houden van contacten met de buitenwereld een nogal belangrijke rol.

7.4 Voorlichtingsrapportage

156 cliënten hadden tijdens het interview al ervaring met een afgerond voor
lichtingsrapport dat door de maatschappelijk werker was opgemaakt. De
meesten van hen zeggen weliswaar dat zij ook weten waartoe een dergeijk
rapport dient, maar slechts een kwart heeft daarvan een juist beeld: de oorza
ken waarom een delict is gepleegd en eventuele toekomstperspectieven voor
de cliënt. De overigen zijn veelal onvolledig op de hoogte over de functie van
een voorlichtingsrapport (bv. de Officier van Justitie een beeld te geven over
de persoon; de Rechter laten zien wat de plannen voor de toekomst zijn) of
heeft een totaal verkeerd idee daarover: het geeft weer wat er tijdens het de
lict gebeurde, of om je zo snel mogelijk vrij te krijgen.

44



jk ge- 83% van de cliënten met een afgerond voorlichtingSraPPOrt kent de inhoud
chap- daarvan ook, omdat het in een gesprek met de maatschappelijk werker aan de
moet orde is geweest- Is men niet van de inhoud op de hoogte dan komt dat ofwel

~n het omdat de cliënt zelf geen belangstelling toont, ofwel omdat de maatschappe
~oefte lijk werker niet het initiatief heeft genomen het te bespreken of te laten lezen.Over de inhoud van het voorlichtingSrappOrt bestaat merendeels gehele of

heeft gedeeltelijke consensus, slechts in een enkel geval was de cliënt het volstrekt
blijkt niet eens met de inhoud.Voorzover er al verschillen van mening zijn, kunnen die veelal teruggevoerd

worden op verschillen in interpretatie van de problematiek van de cliënt. De
meeste cliënten die het met bepaalde thema’s in het rapport niet of gedeelte
lijk eens waren, hebben dat ook aan de maatschappelijk werker kenbaar ge
maakt. De gevolgen daarvan zijn gevarieerd: soms wordt ook de mening van

ustitie de cliënt toegevoegd, soms verandert er niets aan de inhoud.
iaarbij Cliënten leggen een vrij sterke relatie tussen het voorlichtingsrapport en de
~eft hij strafmaat. Meer dan de helft van hen heeft de indruk dat er een positieve in-
wel de vloed van het rapport uitgaat wanneer het gaat om de strafmaat. Als men

geen invloed aan het rapport toekent wordt ook een relatie met de strafmaat
happe- gelegd, dat wil zeggen het helpt toch niet.
~p prijs
ring te
~an de 7.5 Rechtzitting
happe
ument, Voor 127 cliënten (63%) had inmiddels al een rechtzitting plaatsgevonden.

Daar- Gaat het om de voorbereiding door de maatschappelijk werker op die rechtzit
;sering ting, dan geeft driekwart van de cliënten aan daarop goed voorbereid te zijn;

ongeveer eenvijfde is over de voorbereidende werkzaamheden minder posi
tief.

De voorbereidingsactiviteiten door de maatschappelijk werker bestaan
meestal uit het geven van informatie en uitleg wat de cliënt tijdens de zitting
te wachten staat. Daarnaast worden cliënten ook adviezen gegeven hoe zij

8 van zich het best kunnen opstellen.
gehad. Bij nagenoeg 70% van de zittingen was de maatschappelijk werker ook aan

twee- wezig. Volgens de cliënten was hij tijdens de zitting in de helft van de gevallen
t vaker actief: met name door toelichting te geven op het voorlichtingsraPPOrt. Ook
wnnen daar waar de maatschappelijk werker zich terughoudender opstelde en geen

activiteiten op de zitting ontplooide, zou hij naar de mening van de cliënt in
maat- veel gevallen wel steun hebben kunnen geven door een toelichting op het

dat de voorlichtingsrapPOrt.
de con
Depaal
‘in men 7.6 Detentie na vonnis
onder- Van de 41 cliënten die hun straf nog uitzaten was er maar één die geen con

tact meer had met de maatschappelijk werker; hij wilde dat graag, vooral om
eens met iemand (van buiten) te kunnen praten.

Over het algemeen ervaren de anderen de bezoekfrequentie van de maat
schappelijk werker als voldoende; 23% zou meer bezoeken wensen.

~d voor- Bijna driekwart van de cliënten vindt de bezoeken zinvol, niet alleen om over
akt. De problemen te kunnen praten, maar ook om eventuele praktische zaken (zoals
lergeijk het zoeken van huisvesting, werk, het zorgen voor een uitkering na de deten
~ oorza- tieperiode) met de maatschappelijk werker te bespreken opdat hij al wat zou
en voor kunnen regelen. Cliënten die weinig nut zien in een bezoek van de reclasse
tie van ring zeggen dat omdat zij vinden dat de maatschappelijk werker weinig alert

en over reageert op bepaalde verzoeken of helemaal niets voor de cliënt doet.
zijn) of Ook voor de resterende detentieperiode is de behoefte aan contact groot:
het de- ruim tweederde spreekt van een duidelijke wens tot contact met de maat

schappelijk werker. Het gaat daarbij vooral om zaken zoals hoe de toekomst



er na de detentie uit zal zien in verband met materiële zaken (huisvesting,
werk, uitkering e.d.) en morele steun voor de resterende periode in de inrich-
ting.

Een andere groep cliënten (37) was reeds ontslagen uit een inrichting en gaf
een indruk van de ervaringen met de reclassering tijdens de detentieperiode.
Ook van hen sprak een meerderheid (76%) van voldoende contacten en tevens
reageerde men positief op de vraag naar het nut van dergelijke bezoeken. De
volgende argumenten kwamen veelvuldig naar voren: het tegen iemand aan
kunnen praten, de emotionele steun die je krijgt, het bespreken van zaken zo-
als hoe het na het ontslag verder zal gaan.

7.7 Voortgezette contacten na detentie

Van de 37 cliënten die uit een strafinrichting waren ontslagen onderhielden
er 35 (95%) nog steeds contact met de maatschappelijk werker. De overige

.twee hadden het contact nog niet (officieel) afgesloten. Men vond dat er vol-
doende mogelijkheden tot contact waren en ruim 70% acht deze contacten
ook nuttig. Het nut wordt vooral toegeschreven aan hulp die geboden wordt
bij materiële en persoonlijke problemen, maar tevens worden de gesprekken
die men met de maatschappelijk werker heeft als prettig ervaren.

7.8 Afbreken van contacten

Ter afsluiting van de beschrijving van de gang van de cliënt door het justi-
tiële proces en de behoeften aan en ervaringen met de reclasseringshulp is
aan de cliënten gevraagd of zij wel eens op het punt hebben gestaan het con-
tact met de maatschappelijk werker te verbreken, waarom dat zo was en of het
ook inderdaad gebeurd is. Deze vraag werd gekoppeld aan de vraag in welke
fase van het justitiële proces zich dat heeft afgespeeld.

Bij de interpretatie van de resultaten die hierover gegeven worden moet wel
terdege bedacht worden dat niet alle cliënten het justitiële proces volledig
doorlopen hadden ten tijde van het interview. Zo waren er cliënten die nog in
de voorlichtingsfase zaten, anderen stonden juist voor de zitting, ect. Voor-
zichtigheid is derhalve geboden bij conclusies naar aanleiding van wat nu
volgt.

18% van alle cliënten had er wel eens over gedacht het contact met de re-
classering/de maatschappelijk werker te verbreken. De drie belangrijkste fa-
sen die genoemd worden zijn: de nazorg, ten tijde van het opmaken van het
voorlichtingsrapport en tijdens de detentieperiode. De twee belangrijkste re-
denen die cliënten geven om een dergelijke stap te nemen zijn: gebrek aan
vertrouwen in de maatschappelijk werker en twijfels over het nut van het con-
tact.

Slechts in 8 van de 37 keer (22%) dat een cliënt overwoog het contact met
de maatschappelijk werker niet voort te zetten gebeurde dat ook inderdaad,
maar in vier gevallen werd de relatie later toch weer hersteld. Ondanks het feit
dat de andere vier cliënten het contact met de maatschappelijk werker niet
meer hadden hersteld, waren zij toch bereid aan het verzoek aan het onder-
zoek mee te werken te voldoen.

7.9 Samenvatting

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat er bij de reclasseringscliën-
ten ten tijde van de verschillende fasen in het justitiële proces een relatief
sterke behoefte aan ondersteuning, begeleiding of hulp van de kant van de
maatschappelijk werkers bestaat. Uiteraard varieert die behoefte van fase tot
fase.
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Om te beginnen met de periode dat men inverzekering gesteld is op het poli-
tiebureau: het onderhouden van contacten met thuis, alsmede het regelen van
praktische zaken zijn de twee hoofdactiviteiten waaraan de cliënten in die
situatie behoefte hebben, gevolgd door morele ondersteuning tijdens deze
periode.

Ook bij de voorgeleiding van de cliënt bij de Officier van Justitie en/of de
Rechter-Commissaris geeft een groot deel van de cliënten blijk van de wense-
lijkheid dat de maatschappelijk werker daarbij aanwezig is. Dit om eventuele
schorsing van de bewaring te kunnen bewerkstelligen en (aanvullende) infor-
matie te geven over de situatie van de cliënt en zijn persoonlijke achter-
gronden.

Over de voorbereiding op de rechtzitting zijn de cliënten over het algemeen
goed te spreken. Zij verwachten tijdens de rechtzitting ondersteuning door
een nadere toelichting op het voorlichtingsrapport.

Evenals tijdens de preventieve hechtenis liggen de behoeften van veel cliën-
ten tijdens de detentie op het emotionele gebied, zoals het praten met en het
geven van emotionele ondersteuning door de maatschappelijk werker. Daarbij
spelen ook thema's in het kader van de tijd na het ontslag uit de inrichting,
(hoe ziet de toekomst er straks uit?) een belangrijke rol.

Aan de behoeften van de cliënten tot contact wordt door de maatschappe-
lijk werkers het best tegemoet gekomen wanneer cliënten (al of niet preven-
tief) gedetineerd zijn, hoewel in die gevallen de behoefte aan meer contact
niet onderschat mag worden. Vervolgens komen de maatschappelijk werkers
in wat mindere mate tegemoet aan de behoefte aan contacten tijdens de
rechtzitting en in de vroeghulpfase. Opvallend'is de geringe aanwezigheid van
de maatschappelijk werker bij de voorgeleiding van de cliënt, terwijl deze dat
juist erg op prijs zou stellen. Wellicht is dat in de praktijk echter moeilijk te
realiseren.

Tot slot nog een opmerking over de mening van de cliënten over het voor-
lichtingsrapport. Over het algemeen hebben cliënten de indruk dat er een
(sterk) verband bestaat tussen dit rapport en de strafmaat. Meer dan de helft
van hen heeft het idee dat er een positieve invloed op de strafmaat vanuit
gaat.

Hoewel er uit de eindgesprekken met de maatschappelijk werkers geen
cijfermatige gegevens zijn te destilleren over hun mening over de invloed
van het voorlichtingsrapport op de strafmaat, kunnen we wel vaststellen
dat zij de indruk heben dat justitie in elk geval veel aandacht aan het rap-
port besteedt en dat het ook menigmaal van invloed is op de straftoe-
meting.
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8 Eindoordeel van de cliënten

Ter afsluiting van de gesprekken met de cliënten werden hen twee vragen
voorgelegd. De eerste vraag betreft de persoonlijke relatie met de maatschap-
pelijk werker, de tweede betreft het eindresultaat van het reclasserings-
contact.

De persoonlijke relatie met de maatschappelijk werker wordt door 87% van
de cliënten als goed tot zeer goed beoordeeld. Dit oordeel baseren de cliënten
vooral op de volgende aspecten: 'de maatschappelijk werker doet zijn best
iets voor de cliënt te bereiken, er valt goed met hem te praten, hij kan goed
luisteren en toont veel begrip voor mijn situatie'. Voorts wijzen zij nogal eens
op het volgende: 'we liggen elkaar goed, de maatschappelijk werker is sympa-
tiek, een aardig persoon'.

Cliënten die van een slechte relatie met de maatschappelijk werker spreken
vinden dat zij weinig of niets aan zijn activiteiten hebben en zijn inzet onvol-
doende is.

Op de vraag wat, terugkijkend op de gehele contactperiode tot nu toe, de
maatschappelijk werker heeft kunnen bereiken voor de cliënt, zegt een kwart
van de cliënten dat dat niets of slechts zeer weinig is. De cliënten waar het
hier om gaat stellen over het algemeen minder verwachtingen aan de reclas-
seringshulp (ook vanwege hun eerdere ervaringen), hebben - in elk geval qua
aantal - naar eigen zeggen minder problemen en zijn in doorsnee wat ouder
dan de overigen.

Bijna driekwart spreekt in een of andere zin over positieve resultaten. Die
resultaten worden zowel afgemeten aan oplossingen van materiële of imma-
teriële problemen, aan een gunstige invloed op de-strafoplegging en aan de
morele steun die men heeft ervaren. Vaak gaat het daarbij om een combinatie
van twee of meer van deze aspecten.

Uiteindelijk blijkt evenwel vooral de morele steun erg gewaardeerd te wor-
den. Vervolgens noemen de cliënten, in afnemende volgorde: oplossing bij
materiële problemen, bij immateriële problemen en tenslotte een gunstige in-
vloed op de strafmaat.
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