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Poly-gebruikers met LVB 

Polygebruikers hebben in hun jeugd vaak ervaren dat geweld onderdeel was van 
de relatiedynamiek tussen hun ouders. Verder hebben polygebruikers in het heden 
vaak moeite met omgaan met negatieve emoties, is er vaak sprake van psychische 
problematiek en problemen op diverse leefgebieden zoals wonen. 

Polygebruikers gaan over tot geweld wanneer ze een situatie niet goed begrijpen, 
paranoïde wanen ervaren, onvoldoende zicht hebben op oorzaak-gevolg en jaloezie 
ervaren. Alcohol en middelengebruik zorgen voor ontremming, waardoor de 
drempel tot het gebruik van geweld lager wordt. 

Stalkers 

Stalkers worden in hun jeugd vaak blootgesteld aan geweld tussen hun ouders.  
In het heden zie je dat stalkers ook vaak moeite hebben met het omgaan met  
negatieve emoties. In tegenstelling tot de polygebruikers hebben stalkers minder 
problemen op de diverse leefgebieden.

Stalkers gaan over tot geweld wanneer ze niet kunnen omgaan met bijvoorbeeld  
het verbreken van een relatie en de daarop volgende gekrenkte gevoelens en  
eenzaamheid. Deze eenzaamheid kan leiden tot alcoholgebruik, hetgeen de drempel  
tot geweldpleging verlaagt of wegneemt. 

Maatschappelijke baten 
We zien dat er bij deze groepen sprake is van uiteenlopende psychische en psychiatrische problematiek waar 
passende zorg een verschil bij kan maken. Datzelfde geldt voor begeleiding op praktische vlakken, zoals wonen 
of omgaan met financiën. Het is aannemelijk dat wanneer een werker bijdraagt aan een goede inbedding in 
zorg die kan voortduren na afloop van het reclasseringstoezicht, dat hij of zij  een positieve bijdrage levert aan 
de verschillende maatschappelijke baten op lange termijn waar de reclassering doorgaans aan werkt. 

Op basis van de huidige kennis is het nog niet mogelijk om de maatschappelijke baten exact te becijferen. 
Wel weten we dat delicten die doorgaans door deze dadertypen worden gepleegd, zoals geweld en vernieling, 
gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten per delict. Wanneer delicten van dit type worden voorkomen, 
betekent dit dat hier significante maatschappelijke waarde wordt gerealiseerd.
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Top Tip Wat levert het op

Bijzondere voorwaarden bij de 

hand houden op het moment dat 

je doelen formuleert, maar ruimte 

houden voor de aanpak van 

andere problemen die spelen. 

In het onderzoek zien we dat een 

probleemanalyse (of delictana-

lyse) vaak ontbreekt of maar ten 

dele is uitgeschreven. Wij denken 

dat het belangrijk is om juist een 

dergelijke analyse als onderlegger 

voor je aanpak te gebruiken. 

Een grondig inzicht in de  

probleemgebieden, passende 

hulp en een positief effect op  

de maatschappelijke baten van 

de reclassering. 

Top Tip Wat levert het op

Meebewegen met de wensen van 

de cliënt en ruimte bieden om 

fouten te mogen maken.

‘Naast de cliënt gaan staan’  

en samen met hem het  

toezichtstraject doorlopen.

Een goede relatie met  

toezichthouder

De cliënten die aangeven een 

goede relatie met hun toezicht-

houder te hebben, zich gezien en 

op waarde geschat voelen, tonen 

meer mildheid, openheid en 

bereidheid tot samenwerking met 

de toezichthouder.  

Op zoek gaan naar een  

goede match tussen cliënt en 

toezichthouder.

Een goede samenwerking  

met de toezichthouder

Aandacht hebben voor de relatie-

dynamiek waarin huiselijk geweld 

plaatsvindt, en tijdens toezicht 

voorsorteren op de situatie na 

het toezicht. 

Positieve maatschappelijke 

baten voor zowel cliënt als het 

netwerk dat om hem heen staat.

Top Tip Wat levert het op

Een regierol op het moment dat 

een cliënt met meerdere andere 

(zorg-)partijen te maken heeft. 

Ondersteun toezichthouders bij 

hun ontwikkeling op benodigde 

competenties

Een goede inbedding in zorg, 

hetgeen een positieve impact  

kan hebben op de andere  

maatschappelijke baten van  

de reclassering.

Top Tip Wat levert het op

Een aanzienlijk deel van de 

gestelde toezichtsdoelen wordt 

behaald

Voer nader onderzoek uit naar 

de passendheid van de ingezette 

interventies en laat toezicht-

houders meedenken over wat 

alternatieve inzet opgeleverd zou 

kunnen hebben.

Open dialoog over de effectiviteit 

van inzet kan bijdragen aan het 

gezamenlijk zoeken naar moge-

lijkheden voor het creëren van 

meer maatschappelijke waarde.


