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Delinquent: de bedrijver van een straraar feit Delinquen)e: het begaan van 
misdaden Delict: een straraar feit, zowel overtreding als misdrijf Overtredingen: licht 
strarare feiten, zoals het fietsen door een rood licht of openbaar dronkenschap. 
Misdrijven: ernsOge strarare feiten, waaronder bijvoorbeeld vandalisme en openlijke 
geweldpleging.  

Er wordt gesproken van jeugddelinquenOe als strarare feiten worden gepleegd door minderjarigen. 
De definiOe van strarare feiten ligt niet vast en is atankelijk van Ojd en context.  
In Nederland worden jongeren tussen 12 en 18 jaar die een straraar feit plegen, gestrao volgens  
het jeugdstrafrecht. Ook in Vlaanderen is dit zo: minderjarigen die ‘een als misdrijf omschreven feit 
– MOF’ hebben gepleegd, worden door de jeugdrechtbank beoordeeld.  
Vanaf 1 september 2019, met de invoering van het jeugddelinquenOerecht, wordt de term ‘MOF’  
vervangen door de term ‘jeugddelict’. Vanaf 18 jaar geldt het volwassenstrafrecht. De leeoijd op 
het moment van het strarare feit is hierbij bepalend.  

In Nederland is op 1 april 2014 een adolescentenstrafrecht voor jongeren van 16 tot 23 jaar 
ingevoerd. Het uitgangspunt hierbij is een sancOonering die recht doet aan het gepleegde feit en 
rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden en de ontwikkelingsfase van de adolescent. 
Zo wil de overheid flexibiliteit creëren rond de leeoijdsgrens van 18 jaar zodat het gehele 
sancOepakket uit het jeugd- en volwassenstrafrecht beschikbaar is voor de groep van 
adolescenten.  

In Vlaanderen ging vanaf 1 september 2019 een nieuw jeugddelinquen)erecht van kracht. 
Het vertrekt vanuit een herstelgerichte visie waarbij de jongere die een jeugddelict 
heeo gepleegd, op zijn of haar verantwoordelijkheid wordt aangesproken, met aandacht 
voor aangepaste ondersteuning en begeleiding. De maximum leeoijd van deze 
ondersteuning is 23 jaar, rekening houdend met wat we over de ontwikkeling van jongeren 
weten. De rechtswaarborgen voor de jongere worden gegarandeerd en 
gesloten behandeling/begeleiding wordt in de mate van het mogelijke vermeden en 
vervangen door ambulante alternaOeven.  
 
Dit hoofdstuk: brede en algemene definiOe van jeugddelinquen)e Delinquent gedrag: een 
conOnuüm van gedragingen waarbij een inbreuk wordt gepleegd op regels, normen en weyen 
en/of schade wordt berokkend aan individuen of de maatschappij. Ook anOsociaal gedrag, 
waarbij gedrag ‘tegen de (bestaande) samenleving’ gericht is beschouwen we als delinquent 
gedrag. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar ook gedrag kunnen vertonen dat straraar zou zijn 
(indien ouder dan 12). Daarom beschouwen we jeugdigen onder de 12 ook als potenOële 
jeugddelinquenten.  
Verschillende types van delinquent gedrag – op basis van de ernst van de delicten: 
onderscheid tussen overtredingen en misdrijven 
Indeling volgens de aard van delicten: 

- Gewelds- en zedendelicten (bv. mishandeling en aanranding) 
- Vermogensdelicten (bv. diefstal, oplichOng en fraude)  
- Vernieling en openbare orde delicten (bv. huisvredebreuk en discriminaOe) 
- Verkeersdelicten (bv. rijden onder invloed en joyriding) 
- Drugsdelicten (bv. gebruik van harddrugs)  

Bij jeugdigen kan ook gesproken worden over statusdelinquen)e - Dit betreo gedragingen die 
op zich geen delicten zijn, maar die wel reden tot gerechtelijke intervenOe kunnen worden 
indien ze verbonden zijn aan de status van de persoon, in casu de minderjarigheid. 
Voorbeelden: spijbelen, drinken of kopen van alcoholische dranken  

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DELINQUENT GEDRAG VAN JEUGDIGEN  
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Centrale vragen bij volgende hoofdstukken:  
- Hoe vaak en in welke vorm komt delinquent gedrag voor onder jeugdigen? En hoe hee< delinquent 
gedrag onder jeugdigen zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 
- Welke kenmerken hebben jeugdigen met delinquent gedrag?  

De daadwerkelijke prevalenOe van jeugddelinquenOe is moeilijk te schayen. Veel van dit gedrag 
vindt niet in het openbaar plaats of wordt niet gemeld. Er zijn verschillende methoden om 
delinquent gedraag bij jeugdigen in kaart te brengen → zo uiteenlopende prevalenOecijfers 
Verschillende methoden om delinquent gedrag bij jeugdigen in kaart te brengen: 

• Officiële staOsOeken  
• Zelfrapportage  
• Rapportage door slachtoffers  

Officiële sta)s)eken: 
- Geven een beeld van het aantal jonge daders dat in verband met een delict in 

aanraking is gekomen met poliOe en/of jusOOe.  
- Nadelen:  

o Er wordt geen info gegeven over niet-ontdekte of niet-gemelde delicten = “dark 
number” → daardoor geven deze cijfers een onderscha�ng van de prevalenOe van 
delinquent gedrag.  

o De cijfers kunnen vertekend worden door kenmerken van de opsporingsmethode of 
het gerechtelijke systeem (bv. in sommige landen kan de overheid strenger 
optreden) 

o Er kan een verhoogde aandacht zijn voor specifieke typen delicten of delinquent 
gedrag gepleegd door bepaalde dadergroepen.  

Zelfrapportage:  
- Een methode van dataverzameling die wordt toegepast om de prevalenOe van delinquent 

gedrag vast te stellen. 
- SystemaOsch empirisch onderzoek heeo aangetoond dat zelfrapportage bruikbaar en valide 

is, zeker indien de methode gecombineerd wordt met andere methoden.  
- Het is onatankelijk van de inspanningen van poliOe en jusOOe  
- Beperkt zich vooral tot de lichte en frequent voorkomende feiten.  
- Nadelen:  

o Over- en onderrapportage van delinquent gedrag  
o Niet alle delicten kunnen worden nagevraagd en slechts een beperkt aantal 

jeugdigen kan worden bevraagd.  

Rapportage door slachtoffers  
- Met deze methode kan ook tegemoetgekomen worden aan het probleem van niet-

gemelde delicten in de officiële staOsOeken  

→ De drie methoden kunnen het best worden gecombineerd om een zo goed mogelijk beeld te  
krijgen  

PREVALENTIE  
- Uit onderzoek blijkt dat delinquent gedrag vooral voorkomt Ojdens de latere 

adolescen)eperiode in de leeoijd van 15 tot 19 jaar, meestal begint tussen 8 en 14 jaar en 
over het algemeen stopt tussen 20 en 29 jaar. 
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- Jeugdigen die vooral Ojdens de latere adolescenOeperiode anOsociaal gedrag vertonen 
worden ook wel ‘adolescence limited’ of ‘adolescent onset’ delinquenten genoemd (= latere 
starters)  

- De groep met late starters omvat de meeste jeugdigen en bestaat uit 
jongeren die een criminele loopbaan hebben van relaOef korte duur.  

- Er is ook een groep die ‘life-course-persistent’ wordt genoemd = vroege 
starters  

o Een kleine groep delinquenten die anOsociaal gedrag vertoont gedurende de 
gehele levensloop.  

Theorie van Moffit  
- De twee verschillende categorieën delinquenten hebben elk een unieke geschiedenis 

en eOologie.  

Theorie Aguilar, Sroufe, Egeland en Carlson  
- Derde type jeugdige delinquenten = childhood limited = de lasOge kinderen groep  
- Deze groep begint Ojdens de kinderOjd met het vertonen van 

externaliserende gedragsproblemen en stopt daarmee Ojdens de adolescenOe.  

Jeugdigen onder de 12 jaar  
- Meer aandacht voor anOsociaal gedrag (12-) vanuit de gedachte dat 

anOsociaal gedrag op jonge leeoijd een belangrijke voorspeller is voor later 
delinquent gedrag. 

- Er zijn enkel zelfrapportages voor deze groep (in Nederland)  
- Frequent en ernsOg delinquent gedrag onder kinderen lijkt zeldzaam te zijn. 

Jeugdigen van 12 tot 18 jaar  
- Naarmate jongeren ouder worden neemt de prevalenOe van jeugddelinquenOe toe.  
- Uit onderzoek blijkt dat het aantal plegers in de ondervraagde groep bij bijna alle 

delicten tot de leeoijd van 16 jaar sOjgt, waarna een lichte daling werd ingezet vanaf 17 
jaar.  

- Uit het Vlaams Jeugdonderzoekspla�orm blijkt dat 22,8 procent van de bevraagde 
jongeren tussen 14 en 25 jaar minstens één delict hebben gepleegd gedurende het 
voorbij jaar.  

Jeugdigen van 18 tot 23 jaar 
- De meest recente, voorlopige cijfers uit 2018 over geregistreerde verdachten van 

misdrijven in Nederland laten zien dat 21,5 procent van alle verdachten een leeoijd heeo 
tussen 18 en 25 jaar.  

Typen delinquent gedrag  
De prevalenOecijfers van zelfgerapporteerde (offline) delicten onder jeugdigen in NL 

Uit zelfrapportage-onderzoek onder twaalf- tot achLenjarigen in VL blijkt dat volgende 
delicten het meest voorkomen: (1) Zwartrijden, (2) Diefstal, (3) Vandalisme, (4) Druggebruik, 
(5) Het dragen van een wapen, (6) Iemand slaan, (7) Weglopen, (8) Drugverkoop  
Onder achLen- tot drieëntwin)g jarigen komt mishandeling het vaakst voor als geregistreerd 
misdrijf. Daarna verkeersmisdrijven en misdrijven tegen de openbare orde (in Nederland) 
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Cijfers van het jeugdparket in Vlaanderen tonen aan dat eigendomsdelicten de meest 
gepleegde delicten binnen MOF-zaken zijn, gevolgd door geweld gerelateerde delicten.  

Trends en ontwikkelingen in jeugddelinquenOe  
- Zowel in Nederland als in België is er sprake van een afname in jeugddelinquenOe. 
- Deze daling betreo zowel de door poliOe en jusOOe geregistreerde criminaliteit als door 

jongeren zelf gerapporteerd delinquenOe.  
- Verklaringen voor daling: 

o RegistraOe-effecten kunnen een rol spelen. Hiermee worden verandering in 
de prioriteiten in de opsporing van jeugdcriminaliteit en veranderingen in 
werkprocessen bij de poliOe worden bedoeld.  

o De ‘crime debut’-hypothese: de gelegenheid tot het plegen van delicten vooral voor 
de minder ervaren potenOële daders van vermogensfeiten is afgenomen door een 
toegenomen beveiliging in de samenleving.  

o ‘Sociale media’-hypothese: dit veronderstelt dat de daling in de 
(geregistreerde) jeugdcriminaliteit een resultaat kan zijn van de digitalisering in de 
samenleving. 

o De veranderende ‘sociaal-culturele houding’-hypothese: er is een veranderende 
houding van jogneren en ouders ten aanzien van risicogedrag zoals delinquenOe.  

SUBGROEPEN NAAR FREQUENTIE VAN DELINQUENT GEDRAG  

Criminaliteit = een probleem dat veelzijdig is en waar veel verschillende kanten aan ziyen i.p.v. 
een gespecialiseerde vorm aan te nemen.  

- Gewelddadige delinquenten kunnen niet worden onderscheiden van delinquenten die 
vaak delicten plegen.  

- Er is een kleine subgroep van chronische delinquenten (chronic offenders) die de meest 
ernsOge en gewelddadige delicten plegen en een groot deel van alle delicten. Deze groep 
wordt ook wel gedefinieerd als jongeren die ten minste vier of vijf keer gearresteerd of 
veroordeeld zijn. In Nederlandse studies naar jeugdcriminaliteit wordt ook een dergelijk 
onderscheid gemaakt  

o First offenders: jongeren tegen wie in hun criminele carrière in totaal één 
proces-verbaal is opgemaakt  

o Meerplegers: jongeren tegen wie in hun carrière in totaal twee tot en met 
vijf keer een proces-verbaal is opgemaakt  

o Veelplegers of recidivisten: verdachten tegen wie in hun carrière in totaal 
meer dan vijf keer een proces-verbaal is opgemaakt  

Op basis van cijfers uit Nederland komt de eerste groep het meeste voor, daarna de tweede en tot 
slot de derde.  

ONTWIKKELING EN OORZAKEN VAN JEUGDDELINQUENTIE  

Delinquent gedrag heeo een ontwikkelingsverloop dat vaak begint met kleine overtredingen en in 
sommige gevallen uitgroeit tot meer ernsOge delicten.  

Omtrent de ontwikkeling van delinquent gedrag worden de volgende algemene conclusies 
ondersteund door empirisch onderzoek:  

1. Een vroege beginleeoijd van delinquent gedrag voorspelt een relaOef lange en 
intensieve criminele loopbaan.  
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2. Er is een chronologisch, opeenvolgend verloop in anOsociaal gedrag van de 
kinderOjd tot in de adolescenOe en tot in de volwassenheid  

3. De meeste delicten tot in de late Oenerjaren worden gepleegd met anderen, 
terwijl de meeste delicten vanaf twinOgjarige leeoijd alleen gepleegd worden.  

4. Er zijn vaak verschillende moOeven voor delinquent gedrag tot in de late 
Oenerjaren, terwijl doelgerichte moOeven (zoals het verkrijgen van materiële 
goederen of wraak) vaker voorkomen vanaf twinOgjarige leeoijd.  

5. Verschillende typen delicten worden dikwijls gepleegd op verschillende leeoijden 
(bv. winkeldiefstal voor diefstal met inbraak; diefstal met inbraak voor beroving) 

6. Delinquent gedrag neemt in diversiteit toe tot op twinOgjarige leeoijd: terwijl 
nieuwe typen delicten worden toegevoegd, worden eerdere delicten ook nog 
steeds gepleegd, maar ze zijn minder divers en meer gespecialiseerd na 
twinOgjarige leeoijd.  

ONTWIKKELINGSPADEN VAN DELINQUENT GEDRAG  
 
Op basis van longitudinaal onderzoek (de zogenaamde Piysburg Youth Study) kunnen drie 
ontwikkelingstrajecten- of paden worden onderscheiden in de ontwikkeling van anOsociaal gedrag.  

Eerste pad van openlijk anOsociaal gedrag (overt pathway) (links in de figuur)  
- Geeo de ontwikkeling weer van een groep minderjarigen die op vroege leeoijd al agressief is 

in relaOes met anderen (bv. pesten).  
- Dat agressieve gedrag gaat vervolgens over in fysieke agressie.  
- Op een nog wat oudere leeoijd Ojdens de adolescenOeperiode plegen deze 

jeugdigen gewelddadige delicten (bv. slaan met verwonding of gewelddadige beroving)  

Tweede pad van de ontwikkeling van ‘heimelijk’ anOsociaal gedrag (covert pathway) (rechts)  
- Bv. liegen, plegen van winkeldiefstal. Na een Ojdje escaleert het gedrag van deze jeugdigen 

en gaan ze schade toebrengen aan andermans eigendommen (bv. brandsOchOng)  
- Vanaf de adolescenOe plegen jeugdigen in deze groep steeds ernsOger delicten zoals 

fraude, zakkenrollen en inbraak  

Derde pad (authoriOy conflict pathway) 
- Vat de ontwikkeling samen van jeugdigen die voor het derOende jaar in conflict raken 

met autoriteitsfiguren.  
- Op peuterleeoijd is deze groep al overdreven koppig en stuurs  
- De jeugdigen tonen bij het ouder worden uitdagend gedrag en ongehoorzaamheid.  
- In het begin van de adolescenOeperiode laten zij extreem autoriteit vermijdend gedrag zien 

(bv. weglopen, spijbelen, zeer laat thuiskomen zonder bericht)  
- Zo ontlopen zij het gezag en de supervisie van hun ouders of leerkrachten  

RISICO- EN BESCHERMENDE FACTOREN  
- Waarom ontstaat of duurt anAsociaal gedrag voort?  

Risicofactorenbenadering  
- De ontwikkeling en het in stand blijven van anOsociaal probleemgedrag kan verklaard 

worden door verschillende risico- en beschermende factoren die voorkomen bij de jeugdige 
zelf, in het gezin, het sociale netwerk en/of de omgeving.  

- Risicofactoren zijn gebeurtenissen of omstandigheden die samenhangen met een toename 
van de kans op ernsOg delinquent gedrag. 
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- Voor beschermende factoren geldt het omgekeerde. Deze factoren kunnen in 
verschillende levensdomeinen van de jeugdigen een rol spelen, zoals die zijn beschreven in 
het sociaalecologische model van Bronfenbrenner.  

- Risicofactoren uit elk domein dragen bij aan het verklaren waarom sommige individuen 
wel ernsOge gedragsproblemen ontwikkelen en andere niet.  

- Factoren in het individuele en gezinsdomein spelen vaak een belangrijke rol in de 
kinderOjd terwijl leeoijdsgenoten, school en de buurt belangrijker worden in de 
adolescenOeperiode.  

- Risicofactoren in de verschillende contexten zijn vaak met elkaar verbonden. 
- Hoe groter het aantal risicofactoren en hoe kleiner het aantal beschermende factoren, 

hoe groter de kans dat jeugdigen problemaOsch gedrag laten zien → dosis-responsrelaOe → 
geldt in diverse typen anOsociaal gedrag.  

Binnen het risicofactorenmodel wordt ook een onderscheid gemaakt tussen staOsche en dynamische 
risicofactoren  

- StaOsch: hebben betrekking op risicovolle of beschermende gebeurtenissen en 
omstandigheden die niet (meer) veranderd kunnen worden door middel van behandeling, 
zoals het hebben ervaren van geweld in het gezin van herkomst of een geschiedenis van 
delinquent gedrag.  

- Dynamische: dit omvat de gebeurtenissen of omstandigheden die wel veranderbaar zijn 
zoals de moOvaOe voor behandeling of de omgang met delinquente vrienden. Deze factoren 
kunnen een belangrijk aanknopingspunt zijn voor behandeling aangezien ze veranderbaar 
zijn.  

De meest relevante risicofactoren voor (het voortduren van) delinquent gedrag zijn samen te vayen 
in de ‘central eight’ (Andrews, Bonta en Wormith):  

1. Een geschiedenis van anOsociaal gedrag: al vroeg en voortdurend betrokken zijn bij een 
aantal verschillende anOsociale acOviteiten in verschillende contexten.  
2. AnOsociale persoonlijkheidstrekken: gewaagd of gedurfd plezier zoeken, zwakke 
zelfcontrole hebben en/of voortdurend agressief zijn.  
3. AnOsociale waarneming, zich uitend in bijvoorbeeld posiOeve opva�ngen over 
criminaliteit en een gemoedstoestand van woede, wrok en opstandigheid.  
4. AnOsociale contacten: nauwe banden hebben met andere delinquenten en relaOef 
geïsoleerd zijn van anO delinquente individuen.  
5. Slechte opvoeding en/of verzorging en toezicht en/of supervisie door ouders in het gezin 
van herkomst. 
6. Slechte prestaOes op school en/of werk  
7. Weinig betrokkenheid in en tevredenheid met anO delinquente vrijeOjdsacOviteiten  
8. Misbruik van alcohol, drugs of andere middelen.  

Minder belangrijke risicofactoren voor delinquent gedrag zijn bv. persoonlijke en/of emoOonele 
stress, het hebben van een ernsOge psychiatrische stoornis, een lage intelligenOe en zich bevinden in 
een lage sociaaleconomische klasse.  

DIAGNOSTIEK VAN JEUGDDELINQUENTIE  

RisicotaxaOe-instrumenten = diagnosOsche instrumenten die specifiek bedoeld zijn om delinquent 
gedrag en de risico- en beschermende factoren die daarbij een rol spelen bij een individu in kaart te 
brengen → Groeiende aandacht voor de ontwikkeling  
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1. Ze ondersteunen bij het toewijzen van goedkopere programma’s aan individuen met een  
laag recidiverisico en duurdere programma’s aan individuen met een hoog recidiverisico. (in kaart 
brengen op welke veranderbare risicofactoren de intervenOe zich moet richten)  

2. Het gebruik van deze instrumenten leidt tot transparantere en beter onderbouwde  
besluitvorming rond bijvoorbeeld het opleggen van straffen en maatregelen, het toekennen van 
verloven en overplaatsingen van gesloten naar open behandeling.  

De risicotaxaOe-instrumenten kunnen over het algemeen op 2 manieren worden toegepast om een 
voorspelling te doen over toekomsOg delinquent gedrag.  

1. Actuariële methode  
o instrumenten die zich baseren op dossierinformaOe - hoe meer criteria of factoren 

aanwezig in dossier, hoe groter delictrisico  
o criteria hebben vaak betrekking op niet-veranderbare (staOsche) biografische 

of historische factoren (leeoijd eerste delict, # contacten met jusOOe)  
2. Gestructureerde klinische taxa)e  

o CombinaOe van dossierinformaOe en klinisch oordeel  
o Delictrisico gebaseerd op aanwezige specifieke combinaOe van 

empirisch onderbouwde risicofactoren  

→ Onderzoek is niet eenduidig over welke methode voorkeur verdient met oog op accuraatheid. 
→ De actuariële methode heeo als nadeel dat deze vaak weinig aanknopingspunten biedt voor  
behandeling, aangezien ze overwegend gebaseerd is op staOsche risicofactoren.  

RISICOTAXATIE VOOR DELINQUENT GEDRAG BIJ JEUGDIGEN TOT 18 JAAR  
Voor het bepalen van delictrisico bij jeugdigen lijkt de gestructureerde klinische taxaOe goed aan te 
sluiten, aangezien jeugdigen zich ontwikkelen en zodoende vooral veranderbare risico- en 
beschermende factoren van belang zijn.  
→ Overzicht in Nederland verschenen van instrumenten die ontwikkeld zijn voor jeugdigen (6-18  
jaar) en op betrouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht. → In overzicht zijn 7 instrumenten 
geselecteerd die gericht zijn op het voorspellen van delinquent gedrag bij jeugdigen.  

Één van die instrumenten is bedoeld voor jeugdigen onder de 12 jaar (eerste). De andere 6 zijn 
bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar.  
1. Early Assessment of Risk Level (EARL-20B) : specifiek bedoeld voor bepaling van recidive van 
asociaal gedrag  
2. Washington State Juvenile Court Pre-Screen assessment (WSJCPA) 
3. Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)   
4. Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)   
5. Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) : meten van recidive bij gewelddadige 
delicten  
6. Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP-D) : recidive bij seksuele delicten  
7. Psychopathie Checklist: Youth Version (PCL-JV) : diagnosOsch instrument om psychopathische 
trekken in kaart te brengen 
→ Er is nood aan verder onderzoek omtrent deze instrumenten (bijvoorbeeld: afname bij meisjes).  
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RISICOTAXATIE VOOR DELINQUENT GEDRAG BIJ JEUGDIGEN VAN 18 JAAR TOT 25 JAAR  
Voor deze groep zijn er geen specifieke diagnosOsche instrumenten ontwikkeld. Bij deze groep wordt 
gebruik gemaakt van de instrumenten die ontwikkeld zijn voor volwassenen.  
→ Overzichtsstudie verschenen naar de kwaliteit van instrumenten die het meest in Nederland  
gebruikt worden bij volwassenen. → Net als bij instrumenten voor jeugdigen, ook bij 
volwassenen steeds meer belang inzien en nadruk leggen op de dynamische risicofactoren, 
aangezien die kunnen dienen als aanknopingspunt voor behandeling.  

Volgende instrumenten worden vaak gebruikt voor risicotaxaOe bij volwassenen.  
1. Historical, Clinical and Risk management instrument (HCR-20)  
2. Historische, Klinische en ToekomsOge risico-indicatoren (HKT-30)  
3. Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) : recidive bij seksuele delicten 
4. Forensische Psychiatrische Profielen (FP-40)  
5. Psychopathie Checklist-Revised (PCL-R) : diagnosOsch instrument om psychopathische trekken in 
kaart te brengen  

Hoewel over het algemeen de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de instrumenten goed is, is de 
interne consisten)e van de HCR-20, HKT-30 en SVR-20 onvoldoende. Voor de FP-40 en PCL-R is de 
interne consistenOe redelijk, maar lijkt de PCL-R minder geschikt voor risicotaxa)e.  

Veel instrumenten blijken een significant hogere predicOeve validiteit te hebben dan kansniveau, 
maar blijken onvoldoende voorspellende waarde te hebben om doorslaggevend te zijn bij 
ingrijpende beslissingen.  

Het is van belang om zo veel mogelijk gegevens over een individu uit verschillende bronnen 
(risicotaxa)e-instrument EN ongestructureerd klinisch oordeel) met elkaar te combineren voor het 
voorspellen van toekoms)g delinquent gedrag.  

INTERVENTIES VOOR DELINQUENTE JEUGDIGEN  

Er bestaan diverse intervenOes voor delinquente jeugdigen; gericht op:  
1. PrevenOe van het ontwikkelen van delinquent gedrag  
2. Stoppen van reeds bestaand delinquent gedrag  
→ Hierbij is er vaak sprake van een paradox: Enerzijds hebben intervenOes een  
bestraffende funcOe en anderzijds een opvoedings- of behandelfuncOe gericht op 
gedragsverandering.  

TYPEN INTERVENTIES  

In Nederland bestaan er diverse jusOOële en niet-jusOOële intervenOes voor het verminderen van 
delinquent gedrag bij jeugdigen. Voorbeelden van niet-jus))ële interven)es voor het voorkomen 
van toekomsOg delinquent gedrag:  
1. Stop-reacOe  

- Jeugdigen jonger dan 12 jaar kunnen dit krijgen  
- Opvoedend hulpaanbod aan ouders waar ouders vrijwillig mee dienen in te stemmen 
- Bedoeling = duidelijk maken dat straraar gedrag ontoelaatbaar is + ouders in hun reacOe op 

het strarare gedrag van kind  
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- Maatregel kan bestaan uit gesprek met ouders en kind, leeracOviteit voor kind en/
of aanbieden van excuses aan benadeelde  

2. Halt-maatregel  
- Jeugdigen van 12-18 jaar die lichte strarare feiten plegen 
- AlternaOef voor strafrechtelijke vervolging  
- Maatregel kan bestaan uit werken, een leeracOviteit voor kind en aanbieden van excuses aan 

benadeelde - Maatregel niet goed uitvoeren = jeugdige naar officier van jusOOe: die bepaalt 
of jongere boete krijgt of voor rechte moet verschijnen  

Vergelijkbare voorbeelden van jus))ële interven)es zijn taakstraffen en maatregelen:  
1. Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM)  

- Vooral bedoeld voor veelplegers + jongeren met gedragsproblemen of gezinsproblemen 
- Kan bestaan uit volgen van agressieregulaOetraining  

2. De Maatregel Hulp en Steun  
- Pedagogische begeleiding van jeugdigen (12-18 jaar) die 1 of meerdere 

delicten hebben gepleegd  
- Begeleiding (door jeugdreclassering) kan plaatsvinden Ojdens alle fasen van het strafproces  

3. De Maatregel Toezicht en Begeleiding  
- Pedagogische begeleiding van jeugdigen (12-18 jaar) die 1 of meerdere 

delicten hebben gepleegd  
- Begeleiding (door jeugdreclassering) kan plaatsvinden Ojdens alle fasen van het strafproces 

Taakstraffen worden relaOef vaak toegepast, zijn bij alle misdrijven en overtredingen 
toepasbaar en zijn erop gericht dat jeugdigen iets terugdoen voor de samenleving (werkstraf) 
of acOef meewerken aan een beter persoonlijk funcOoneren (leerstraf).  

Er bestaan ook verschillende ‘zwaardere’ jus))ële interven)es. Bijvoorbeeld:  
1. JeugddetenOe  
2. PIJ-maatregel : hierbij worden jeugdigen in een jusOOële jeugdinrichOng geplaatst. Hier ontvangen 
ze 24-uurszorg bestaand uit verblijf op leefgroepen, volgen van onderwijs en deelname aan 
specifieke behandelprogramma’s. In Nederland wordt er hier gewerkt met de YOUTURN-methodiek 
die gericht is op het aanleren van eigen verantwoordelijkheid bij jeugdigen.  

Naast bovenstaande intervenOes zijn er diverse specifieke (veelal niet-jusOOële) 
behandelprogramma’s of intervenOes ontwikkeld. Hierbij is er expliciet aandacht voor ‘evidence- 
based’ intervenOes. Deze intervenOes worden geëvalueerd op effecOviteit door 2 naOonale, 
onatankelijke commissies.  
1. Erkenningscommissie IntervenOes  

- Beoordeelt intervenOes met oog op kwaliteit en effecOviteit  
- Doet accreditaOe van intervenOes 

2. Deelcommissie JusOOële IntervenOes  
- Beoordeelt of intervenOes kunnen leiden tot prevenOe of vermindering van recidive Indien 

een intervenOe beoordeeld wordt als effecOef, wordt deze opgenomen in de zogenaamde 
Databank EffecOeve JeugdintervenOes (DEI).  

Voor de beoordeling van intervenOes gericht op prevenOe of vermindering van delinquent gedrag 
hanteert de Erkenningscommissie GedragsintervenOes JusOOe de volgende criteria:  
1. TheoreOsche onderbouwing: de gedragsintervenOe is gebaseerd op een analyse van het  
delictgedrag en een expliciet veranderingsmodel waarvan de werking wetenschappelijk 
aangetoond is.  

 9



2. SelecOe van jusOOabelen: het type jusOOabele waarop de gedragsintervenOe zich richt  
wordt duidelijk gespecifieerd en geselecteerd  
3. Dynamische criminogene factoren en protecOeve factoren: de gedragsintervenOe is gericht  
op het beïnvloeden van veranderbare risico- en protecOeve factoren die samenhangen met het 
criminele gedrag.  
4. EffecOeve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden toegepast die  
aantoonbaar effecOef of veelbelovend zijn.  
5. Vaardigheden: de aanpak is mede gericht op het leren van prakOsche, sociale en  
probleemoplossende vaardigheden.  
6. Fasering, intensiteit en duur: de intensiteit en de duur van de gedragsintervenOe sluit aan bij  
de problemaOek van de deelnemer.  
7. Betrokkenheid en moOvaOe: betrokkenheid van de deelnemer bij de gedragsintervenOe en  
moOvaOe voor deelname moeten worden bevorderd en gesOmuleerd.  
8. ConOnuïteit: er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de gedragsintervenOe en de  
totale begeleiding van jusOOabelen.  
9. IntervenOe-integriteit: de gedragsintervenOe wordt zo uitgevoerd als deze bedoeld is. 10. 
EvaluaOe: een doorlopende evaluaOe geeo inzicht in de effecOviteit van de  
gedragsintervenOe.  
De intervenOes voor jeugdigen met delinquent gedrag die in de databank van het NJI zijn opgenomen 
kunnen worden onderscheiden in drie groepen.  
10. IntervenOes gericht op prevenOe van delinquent gedrag (vaak jonge doelgroep) 2. IntervenOes 
gericht op jeugdigen met beginnend of lichte vormen van delinquent gedrag 3. IntervenOes 
gericht op jeugdigen met delinquent gedrag, waaronder die in een jusOOële  
jeugdinrichOng verblijven of verbleven  

In de READER staat een tabel met daarin een overzicht van de intervenOes, het 
erkenningsniveau, ernst, doel, leeoijd en gericht op.  

EFFECTIVITEIT VAN INTERVENTIES  
Diverse studies laten zien dat intervenOes gericht op behandeling van delinquent gedrag 
(vaardigheidstraining, therapie, goede behandelrelaOe tussen jeugdige en hulpverleners) 
samenhangen met betere uitkomsten dan intervenOes die vooral gericht zijn op dwang en controle 
(disciplinering en straffen). Het straffen van jongeren blijkt zelf recidiveverhogend te werken.  

Om de kwaliteit en effecOviteit van behandeling voor jeugdigen met delinquent gedrag te verbeteren 
is meer inzicht nodig is HOE resultaten worden bereikt.  
→ Welke ingrediënten van de jeugdhulpverlening zijn van belang voor de effecOviteit? → 
Ingrediënten = ‘wat werkt’ principes OF werkzame factoren → 2 onderzoekslijnen zijn relevant bij de 
vraag wat werkt in de behandeling van delinquente jeugdigen:  

1. Wat werkt bij jeugdigen in de jeugdzorg? 
2. Wat werkt bij (jeugdige) delinquenten?  

Wat werkt in de hulpverlening aan jeugdigen? 
 Studies die hier gedaan zijn verwijzen naar de zogenaamde algemeen en specifiek 
werkzame factoren.  
1. Algemeen werkzame of non-specifieke factoren  

- = factoren die van invloed zijn op de geboden hulpverlening, ongeacht de 
doelgroep of het type hulpverlening  
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- Voorbeeld: cliëntkenmerken (ernst problemaOek, moOvaOe voor verandering, kenmerken in 
de omgeving), kenmerken van de therapeuOsche relaOe (= kenmerken die in verschillende 
intervenOes terug te vinden zijn ongeacht de theoreOsche benadering van de hulpverlener), 
goede structurering, goede fit tussen aanpak en probleem, professionaliteit van de 
hulpverleners etc.  

2. Specifiek werkzame factoren  
- = factoren die alleen van belang zijn bij bepaalde doelgroepen of typen intervenOes  

Wat werkt bij delinquent gedrag?  
Voor het verminderen van delinquent gedrag wordt een aantal principes van effecOeve behandeling 
onderscheiden (MacGuire, 1999):  
1. Risico-classifica)eprincipe: houdt in dat er overeenstemming is tussen het risiconiveau bij de  
delinquent en de mate van zorgintensiteit  
2. Criminogene behoeienprincipe: betekent dat intervenOes gericht dienen te zijn op die factoren 
die de basis vormen van of criminogeen zijn t.o.v. het probleemgedrag  
3. Responsiviteitsprincipe: houdt in dat de omgangssOjl van de professionals aansluit bij die  
van cliënten  
4. Behandelingsmodaliteitsprincipe: verwijst naar de bevinding dat intervenOes gericht dienen  
te zijn op verschillende aspecten van het probleem bij de cliënt e daarom verschillende methoden 
dienen te hanteren  
5. Programma-integriteit: verwijst naar bewijs dat in effecOeve programma’s doelen en gehanteerde 
methoden op elkaar aansluiten, adequate hulpbronnen beschikbaar zijn, medewerkers voldoende 
training en ondersteuning ontvangen en programmatoezicht en - evaluaOe goed geregeld zijn De 
eerste 3 principes omvayen het Risk-Need-Responsivity model (RNR) dat tegenwoordig als primaire 
richtlijn wordt gehanteerd voor diagnosOek en behandeling van delinquenten.  
 
Lipsey en Wilson vinden in hun meta-analyse naar effecten van intervenOes voor delinquente 
jeugdigen dat de gemiddelde effectgrooye voor recidivevermindering bij niet-residen)ële 
intervenOes iets groter is dan bij residenOële intervenOes. Ze rapporteren ook dat individuele 
behandeling, training van sociale vaardigheden en gedragsprogramma’s effecOef zijn bij niet- 
gede)neerde jeugdigen.  
→ Minder/niet effecOef zijn ‘outward bound’-achOge acOviteiten (= survival-kampen,  
wilderness-therapie, voorwaardelijke vervroegde invrijheidstelling, afschrikprogramma’s en 
vakopleidingen)  

Het meest effecOef bij gede)neerde jeugdigen blijken sociaal-vaardigheidstrainingen en een 
kleinschalig, gezinshuisachOge aanpak. → Afname van 30-35% recidive → Daarnaast redelijk goede 
resultaten voor gedragsmodificaOeprogramma’s, kleinschalige se�ngs en behandelaanbod 
bestaande uit verschillende vormen van behandeling. → Milieutherapie blijkt niet effecOef te zijn bij 
deze groep.  

Een latere meta-analyse overzichtsstudie van Lipsey laat zien dat de context van de intervenOe 
(residenOële of niet-residenOële zorg) GEEN verschil maakt in het bereiken van uitkomsten. Er blijken 
drie factoren cruciaal voor een grotere programma-effec)viteit:  

1. Hanteren van (psycho)therapeuOsche benadering  
2. Toepassing van specifieke intervenOes gericht op delinquenten die een hoog risico 
op toekomsOg delinquent gedrag laten zien en een geschiedenis hebben van agressie/
gewelddadig gedrag  
3. Goede programma-integriteit  
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Het GLM  
Het RNR-model wordt aangevuld met meer expliciete aandacht voor wat jongeren zelf belangrijk 
vinden in hun leven. Dit draagt bij tot de responsiviteit van delictgerichte intervenOes. → Een van 
deze sterktegerichte benaderingen is het Good Lives Model for Offender RehabilitaOon (GLM).  

Het GLM vertrekt vanuit 2 verbonden doelstellingen (op het eerste zicht eerder uiteenlopend):  
1. Het verminderen van de kans op recidive  
2. Het ondersteunen van personen bij het leiden van een leven dat ze zelf als waardevol ervaren  

→ Volgens GLM dient dit leven ook in overeenstemming te zijn met vigerende normen van de 
samenleving.  
→ Een goed leven bevat dus zowel een persoonlijke als normaOeve dimensie. Een assumpOe 
van het GLM is dat personen een aantal basisbehoeien hebben die gerelateerd zijn aan een 
‘goed’ leven.  
→ Basisbehoeoen = verbondenheid met anderen en een doel hebben in het leven  
→ Wanneer het vervullen van die basisbehoeoen door interne of externe obstakels 
bemoeilijkt  
wordt, dan verhoogt de kans dat jongeren via direct of indirect traject crimineel gedrag 
stellen. (volgens GLM)  
→ Interne obstakels = geestelijke gezondheidsproblemen, bepaalde criminogene behoeoen 
etc.  
→ Externe obstakels = moeilijk aansluiOng vinden bij leeoijdsgenoten, weinig vrienden 
hebben, niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen etc.  

Het komt er dus volgens het GLM op aan om jongeren te ondersteunen bij het bereiken van voor hen 
belangrijke levensdoelen op een sociaal aanvaardbare manier. Een manier de tevens aansluit bij wat 
jongeren zelf belangrijk vinden en zelf willen in hun leven.  

Het RNR-model en GLM worden vaak tegenover elkaar geplaatst, maar er is een groeiende 
consensus dat beide modellen eerder complementair zijn.  

De empirische evidenOe voor het GLM is beperkt onderzocht, maar er zijn een aantal studies 
uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de assumpOes van het GLM bij jongeren 
die verblijven in een beveiligde residenOële context. Een kort overzicht:  

1. Barendregt et al. (2018) deden longitudinaal onderzoek naar 2 assumpOes van het GLM.  
→ De relaOe tussen subjecOeve kwaliteit van leven en delinquent gedrag en psychosociale  
problemen → De relaOe tussen copingvaardigheden en delinquent gedrag en psychosociale 
problemen. Resultaten: → Kwaliteit van leven hangt niet samen met delinquent gedrag → 
Lagere kwaliteit van leven op dimensie ‘gezondheid’ is WEL gerelateerd aan 
meer psychosociale problemen De eerste assumpOe wordt op basis van dit onderzoek dus 
niet bevesOgd. → Jongeren met een acOeve copingsOjl vertonen minder delinquent gedrag 
en psychosociale problemen dan jongeren met een passieve copingsOjl Dit biedt 
ondersteuning voor de tweede GLM-assumpOe.  

2. Van Damme et al. (2016) onderzochten ook 2 assumpOes van het GLM.  
→ Kwaliteit van het leven en geestelijke gezondheidsproblemen, traumaOsche ervaringen  
en lage socio-economische situaOe hangen negaOef samen → Er is een relaOe tussen 
kwaliteit van leven en crimineel gedrag bij jongeren  
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Resultaten: → Geestelijke gezondheidsproblemen, traumaOsche ervaringen en socio-
economische moeilijkheden hebben een negaOeve invloed op de kwaliteit van leven. Dit 
ondersteunt de eerste assumpOe. → Voor de tweede assumpOe werd slechts beperkte 
evidenOe gevonden. → De resultaten toonden geen directe route, maar wel een 
indirecte route: meisjes met lage kwaliteit van leven bleken meer kans te hebben op 
geestelijke gezondheidsproblemen, wat dan weer leidde tot hoger risico op 
betrokkenheid bij delinquent gedrag.  

3. Van Hecke et al. (2019) interviewden jongeren over hoe zij terugkijken op hun verblijf in een  
beveiligde residenOële voorziening in Vlaanderen.  

→ Tijdens de interviews werd ook ingegaan op wat jongeren als ondersteunend ervaren  
hebben in hun persoonlijke traject naar een ‘goed of beter leven’. Resultaten: → Jongeren 
ervaren hierbij vaak een zeker verlies. Ze moeten afscheid nemen van een aantal aspecten uit 
hun eerdere leven waarin delinquenOe een rol speelde, zoals bepaalde vrienden of een 
levenssOjl. → Een leven dat in overeenstemming is met de samenleving wordt niet alOjd als 
een persoonlijk waardevol leven ervaren. → We moeten jongeren ook ondersteunen op die 
levensdomeinen die voor hen belangrijk zijn om zo hun levenskwaliteit te verhogen. Op basis 
van deze studies zouden we kunnen besluiten dat er bij behandeling en ondersteuning van 
deze jongeren aandacht dient te zijn voor zowel risico- als andere factoren, waaronder 
sterktes en persoonlijke interesses en drijfveren. → Onder meer quality of life en 
copingvaardigheden lijken hierbij relevante aspecten te zijn → Meer onderzoek is nodig om 
deze bevindingen te exploreren  

TOT BESLUIT  

Verder onderzoek naar de effecOviteit van werkzame factoren in het intervenOeaanbod voor 
jeugdigen met delinquent gedrag in Nederland en Vlaanderen is gebaat bij verschillende 
onderzoeksbenaderingen.  
→ Repeated measures design → N=1 studies → KwalitaOef onderzoek naar 
inzichten van de meest betrokkenen zelf = waardevolle aanvulling leveren  

KosteneffecOviteitsstudies op jeugdintervenOes zijn onbekend terrein bij ons die ook dienen 
onderzocht te worden.  

TEKST 2:FORENSISCHE ORTHOPEDAGOGIEK -GEERT JAN STAMS, CLAUDIA VAN DER PUT, 
MACHTELD HOEVE & JESSICA ASSCHER 

1. INLEIDING 

Forensische orthopedagogiek: 
Forensische orthopedagogiek bestudeert de aanwezigheid en het ontstaan van ernsOge 
problemen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen (jeugddelinquenOe, trauma’s) en de 
daarmee samenhangende opvoedings- en gezinsproblemen, waaronder kindermishandeling 
en -verwaarlozing. 

Problemen vragen om jusOOeel ingrijpen: 
• Strafrechtelijk 

• JeugddelinquenOe: jongere pleegt straraar feit en komt in aanraking met de 
poliOe 

• Jeugdstrafrechtbank bepaalt strafrechtelijke intervenOe -> Strafmaatregelen 
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• Civielrechtelijk 
• Kindermishandeling/-verwaarlozing: men maakt zich zorgen over de jongere 

of het gezin 
• IntervenOes ter bescherming van de jongere -> 

kinderbeschermingsmaatregelen 
➔De jusOOële invalshoek verleent het ‘forensische’ aan de orthopedagogiek 

Forensische orthopedagogiek toetst wetenschappelijke theorieën in de prakOjk van 
complexe gedrags- en opvoedingsproblemen: 

• Bio-ecologisch ontwikkelingsmodel van Bronfenbrenner (1979) als leidraad: 
• Gedrag van kinderen wordt verklaard vanuit interacOes tussen de 

verschillende systemen waarin een kind zich bevindt 
• Systemen bevayen risico- en protecOeve factoren 

• Individuele factoren: kenmerken van het kind 
• Gezinsfactoren: vb. opvoedingssOjl 
• Bredere sociale context: vb. schoolomgeving, vrienden, buurt 
➔ CumulaOe van risicofactoren zorgt voor verhoogde kans op 
delinquent gedrag 
➔Complexe interacOes tussen risicofactoren zijn mogelijk 

• Onderscheid tussen staOsche en dynamische risicofactoren 
• StaOsche risicofactoren zijn onveranderbaar  

• Laag IQ, geslacht 
• Dynamische risicofactoren zijn veranderbaar en behandelbaar 

• Sociaal netwerk, schoolniveau, persoonlijkheid 
• Bieden aanknopingspunten voor intervenOes 

• Invloedrijke ontwikkelingstheorie over delinquent gedrag van Moffit (1993) 
• 2 types jeugdige delinquenten: 

• Life-course persisters 
• Vertoonden reeds veel problemen in de vroege kinderOjd 
• Risicofactoren in de vroege kinderOjd aanwezig 
• Zeyen lijn voort naar adolescenOefase en vertonen ernsOg 

delinquent gedrag 
• Adolescence-limited delinquenten 

• Geen specifieke problemen in de kinderOjd 
• Vertonen delinquent gedrag in de adolescenOefase dat nadien 

weer verdwijnt 
 ➔ Andere aanpak voor de 2 groepen: adolescence-limited groep heeo minder 
intensieve intervenOe nodig dan de life-course persistent groep 

 
Forensische orthopedagogiek onderzoekt op welke factoren intervenOes zich moeten richten 
om effecOef te zijn en welke jusOOële intervenOes effecOef zijn: 

• Wat Werkt principes van jusOOële intervenOes, afgeleid van het RNR-model 
(Andrews, Bonta en Hoge, 1990) 

• 3 basisprincipes waaraan strafrechtelijke intervenOes moeten voldoen om 
effecOef te zijn 
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• Het risicobeginsel: intensiteit intervenOe moet afgestemd zijn op het 
recidiverisico van jongeren 

• Het behoeoebeginsel: intervenOe moet gericht zijn om dynamische 
criminogene factoren (veranderbare kenmerken van kinderen/
jongeren of hun omgeving) 

• Het responsiviteitsbeginsel: intervenOe moet passen bij de leersOjl en 
intellectuele mogelijkheden van de dader 

➔Risicobeginsel zegt wie behandeld moet worden: jongeren met een midden 
en hoog risico op recidieven 
➔ Behoeoebeginsel zegt wat behandeld moet worden: vb. gebrekkige 
gewetensontwikkeling 
➔ Responsiviteitsbeginsel zegt hoe behandeld moet worden 

• RNR-principes hebben ook betekenis voor civielrechtelijke intervenOes 
• Risicofactoren voor jeugddelinquenOe hangen vaak samen met 

kindermishandeling en -verwaarlozing 
• Opeenstapeling van risico’s op verschillende domeinen leidt tot 

grotere kans op jeugddelinquenOe en op kindermishandeling 

2. ONDERZOEK 

Opvoeding en jeugddelinquenOe 
• Opvoedingsmilieus: 

• Eerste opvoedingsmilieu: het gezin 
• Tweede opvoedingsmilieu: de school 
• Derde opvoedingsmilieu: vrije Ojd en leeoijdsgenoten 
• Vierde opvoedingsmilieu: de (semi)residenOële zorg voor jeugdigen vb. 

kinderdagverblijf, zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking, gesloten jeugdzorginstellingen 

➔Inadequate opvoeding in elk van de milieus kan bijdragen aan delinquenOe en 
adequate opvoeding kan dienen als een beschermende factor voor delinquenOe 

• Meta-analyse over de relaOe tussen enerzijds de opvoedingsdimensies steun 
(warmte, responsiviteit, acceptaOe of afwijzing) en controle (de eisen die ouders 
stellen) en anderzijds jeugddelinquenOe.  

• Kleine tot maOge effecten van opvoeding op delinquenOe 
• Kenmerken van het kind, invloed van vrienden en buurt en schoolfactoren 

spelen naast de opvoeding door de ouders ook een rol 
• Meta-analyse over de relaOe tussen hechOng en delinquenOe. 

• Jongeren met ouders die hen afwezen, verwaarloosden of vijandig waren 
liepen het grootste risico op delinquent gedrag 

• Sterk verband tussen een gebrek aan monitoring door de ouders, 
psychologische controle, overbescherming en delinquenOe 

• NegaOef verband tussen gehechtheid en delinquenOe 
• Sterkere verbanden gevonden wanneer kinderen rapporteerden dan wanneer 

ouders dit deden 
• Sterk verband tussen monitoring en geweldsdelicten 
• Minder sterk verband tussen monitoring en diefstal, handel in drugs of 

vandalisme 
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• RelaOef sterk verband tussen gebrekkige ouderlijke ondersteuning, hechOng 
en delinquenOe als ouder en kind van hetzelfde geslacht zijn 

• Verband tussen opvoeding, gehechtheid en delinquenOe is sterker voor 
kinderen dan voor jongeren  

• Dynamisch verklaringsmodel van delinquent gedrag: invloeden van 
school, vrienden en vrije Ojd worden belangrijker dan gezinsfactoren 
als kinderen ouder worden 

Samenhang tussen risicofactoren en het starten met delinquent gedrag op verschillende 
leeoijden 

• De blootstelling aan risicofactoren is atankelijk van de leeoijdsfase van de jongere 
(= prevalenOe) 
o Hoe ouder, hoe meer blootstelling aan risicofactoren met een piek in de 

adolescenOe die daarna weer afneemt 
o Vroege kinderOjd: enkel blootstelling aan individuele factoren (vb. moeilijk 

temperament) en gezinsfactoren (vb. opvoedingsvaardigheden ouders) 
o Late kinderOjd: vrienden en schoolfactoren komen erbij 
o AdolescenOe: buurt en schoolgerelateerde factoren komen erbij 
o Vroege volwassenheid: het belang van het ouderlijk gezin, school en vrienden 

neemt af 
• Verandering van de invloed van risicofactoren op het vertonen van delinquent gedrag 

(= impact) 
o Invloed van leeoijdsgenoten op het gedrag van jongeren neemt toe naarmate 

jongeren ouder worden 
o Effect van ouderlijk toezicht neemt af naarmate jongeren ouder worden 

➔ Risicofactoren voor het starten met delinquent gedrag: belangrijk voor de prevenOe 

Samenhang tussen risicofactoren en recidive op verschillende leeoijden 
Over recidieven is weinig onderzocht. Risicofactoren voor recidieven zijn belangrijk om 
strafrechtelijke intervenOes op te baseren. 

• Welke risicofactoren zijn op welke leeoijd het sterkst gerelateerd aan recidive bij 
Nederlandse jongeren? 

• Inzicht krijgen in het potenOële effect van intervenOes  
• 4 domeinen: 

• School: spijbelen, leerprestaOes, probleemgedrag 
• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 

worden 
• Gezin: inadequate opvoeding 

• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 
worden 

• Vrienden: anOsociale vrienden 
• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 

worden 
• Alcohol/drugs 

➔Gemiddelde daling van het belang van risicofactoren is 74% gedurende de adolescenOe 
en 23% tussen het 12e en 13e jaar 
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➔Afname in de sterkte van de samenhang varieert per domein: op 12-jarige leeoijd heeo 
het gezin de sterkste samenhang en op 13-jarige leeoijd de vrienden. Op 14-15-jarige 
leeoijd zijn de vrienden en de school het belangrijkste 
• Welke risicofactoren zijn op welke leeoijd het sterkst gerelateerd aan recidive bij 

Amerikaanse jongeren? 
• 8 domeinen: 

• School 
• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 

worden 
• Gezin 

• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 
worden 

• Vrienden 
• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 

worden 
• Alcohol/drugs 
• VrijeOjdsbesteding 

• Nauwelijks samenhang met recidive 
• Vaardigheden: omgaan met anderen, hanteren van moeilijke situaOes 

• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 
worden 

• A�tude: empathie, respect, verantwoordelijkheid, impulsiviteit 
• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 

worden 
• Agressie: frustraOetoleranOe, vijandige ayribuOes 

• Minder sterke samenhang met recidive als jongeren ouder 
worden 

➔Gemiddelde daling van het belang van risicofactoren is 40% gedurende de 
adolescenOe en 25% tussen het 12e en 13e jaar 
➔Afname in de sterkte van de samenhang varieert per domein: op 12-jarige leeoijd 
heeo het gezin de sterkste samenhang en op 13-jarige leeoijd de vrienden. Op 14-15-
jarige leeoijd zijn de vrienden, de a�tude en de school het belangrijkste 
• Twee mogelijke verklaringen voor het afnemende belang van dynamische 

risicofactoren: 
• Moffit 1993: adolescence-limited behavior en life-course-persistent 

behavior 
• Het delinquent gedrag bij adolescence-limited jongeren wordt niet 

veroorzaakt door de blootstelling aan risicofactoren 
• NormaOef voor de adolescenOe als levensfase (situaOonele 

factoren) 
• Gedrag van life-course-persistent jongeren wordt verklaard door 

individuele factoren die vervolgens orden versterkt door risicovolle 
omgevingsfactoren 

➔Dynamische risicofactoren en recidive hangen meer samen bij life-
course-persisters 
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• Factoren uit de sociale omgeving worden minder belangrijk bij het ouder 
worden door de toenemende autonomie van jongeren 

• Jongeren worden minder gevoelig voor prikkels uit de omgeving en 
laten zich minder beïnvloeden door vrienden of het gezin 

• Sociale, emoOonele en morele groei zorgen voor een afname in de 
impact van risicofactoren in het individuele domein (a�tude, 
vaardigheden en agressie) 

3. IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK 

Hierboven beschreven onderzoeken zijn illustraOef voor het verzamelen van empirische 
kennis over het ontstaan en in stand blijven van delinquent gedrag 

• Bevindingen meenemen bij de beoordeling van beleid ten aanzien van de aanpak van 
jeugdcriminaliteit 

• Onderzoeken benadrukken het belang van vroegOjdig ingrijpen in het gezin waarbij 
de behandeling zich vooral focust op sterk negaOef ouderlijk gedrag en de hechOng 
van het kind 

• Recente beleidsontwikkelingen zeyen intervenOes op bij adolescente delinquenten 
(in tegenstrijd met deze bevindingen) 

• De focus van een strafrechtelijke intervenOe moet afgestemd zijn op de leeoijd van 
een jongere om maximaal effect te bereiken 

• Het relaOeve belang van elk domein verandert met de leeoijd 
• Vanaf 16-jarige leeoijd zijn er weinig aanknopingspunten voor intervenOes met 

recidivevermindering als hoofddoel omdat de samenhang tussen dynamische 
risicofactoren en recidive dan minimaal is 

➔Hier moet meer onderzoek naar gebeuren  

4. TOEKOMST 

Naast onderzoek naar de eOologie en het in stand blijven van delinquenOe om 
aanknopingspunten te vinden voor effecOeve intervenOes richt de onderzoeksgroep zich nog 
op andere onderwerpen: 
• Extra kwetsbare groepen zoals etnische minderheden 
• Jongeren met een licht verstandelijke beperking 
• Jongeren met een geschiedenis van misbruik en mishandeling 
• Specifieke dadergroepen zoals zedendelinquenten 
• De eOologie en diagnosOek van middelenmisbruik in de adolescenOe 

Hiernaast wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van instrumenten om recidiverisico’s of 
risico’s op een zorgwekkende opgroei- en opvoedingssituaOe te voorspellen: 
• Specifieke risicotaxaOe-instrumenten 
• Verbeteren van instrumentarium om de problemen in de jusOOële jeugdzorg te kunnen 

meten 
• Ontwikkeling screeningsinstrument licht verstandelijke beperking 
• Ontwikkeling instrument om opvoedingsgedrag te meten bij jongeren en ouders van 

verschillende etnische groepen 
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Veel verklarende theorieën over risico- en protecOeve factoren zijn gebaseerd op niet 
klinische samples 
Vb. Screeninginstrument voor psychopathie gebaseerd op volwassen mannen 
➔ Wat met adolescente delinquente meisjes? 

IntervenOes moeten tegenwoordig evidence-based zijn en er moet bewezen zijn dat ze 
werken. 
• Veel wetenschappelijke discussies over hoe effecOviteit vastgesteld moet worden 
• Specifieke forensische experOse moet in de toekomst gecombineerd worden met kennis 

van hoog kwalitaOef wetenschappelijk onderzoek 

➔Onderzoek van de forensische pedagogiek zal in de toekomst gericht blijven op: 
• Het uitbreiden van kennis over de ontwikkeling en het in stand blijven van ernsOg 

externaliserend probleemgedrag 
• Oorzaken en gevolgen van mishandeling en verwaarlozing 
• Ontwikkelen van instrumenten voor de doelgroep 
• EffecOviteit van intervenOes in de jeugdzorg  
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LES 2: BELEID EN WETGEVING 
TEKST 3: JEUGDDELINQUENTIEDECREET 2019 + REACTIE JEUGDDELICT PARKET 

REGEERAKKOORD 2014-2019 

- Eigen Vlaamse aanpak 

- Gescheiden maar complementaire trajecten voor jeugdhulpverlening + reacOes op jeugddelicten 

- IntegraOe federale jeugdinstellingen in GI’s 

- Uithandengeving behouden (maar ook alternaOef) 

KRACHTLIJNEN DECREET (10) 

1. JONGEREN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN JEUGDDELICT 

- Beschermingsmodel 

o Rekening houden met: ernst feiten, schade, gevolgen voor slachtoffer 

- Individueel schuldmodel => herstelgerichte + construcOeve aanpak 

o Kans om verantwoordelijkheid op te nemen 

o Uitdaging: goedmaken 

o Zelf voorwaarden voorstellen 

- Meer repressieve (onderdrukkende) invulling is mogelijk 

2. VERANTWOORDLEIJKHEID JONGERE = EEN GEDRAGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

- Jongeren krijgen begeleiding bij uitvoering van verantwoordelijkheid 

o Door bv. ouders, posiOef project, GI, ambulante contextgerichte reacOe  

3. JEUGDDELINQUENTIERECHT IS CONSTRUCTIEF, HERSTELGERICHT EN PARTICIPATIEF 

- Samen met jongere, slachtoffer en ouders bemiddelen => zoeken naar best mogelijk oplossing voor 
gevolgen van delict 

- Indien jongere zelf voorstellen doet 

o InformaOe is een voorwaarde! 

o Duidelijkheid over delict, normen... 

o Duidelijke taal voor alle actoren 

4. SNELLE REACTIE OP DELICT: MEER REACTIEMOGELIJKHEDEN VOOR OPENBAAR MINISTERIE 
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- PosiOef project voorstellen: voorwaarden opleggen waaronder leerproject van 30 uur 

- Snelle reac)e = kort op de bal spelen = effec)ever + minder sOgmaOserend (zoals bij jeugdrechter) 

- Kri)ek  

o Recht spreken is niet de taak van openbaar ministerie 

o Enkel jeugdrechter kan in de fase ‘ten gronde’ iemand beschuldigen 

▪ Een snelle reacOe houdt geen rekening met het vermoeden van onschuld 

5. RECHTSWAARBORGEN VERHOOGD 

- Vermijden dat jongere akkoord gaat met voorstel terwijl hij delict niet gepleegd heeo 

- 5 rechtswaarborgen 

o Bijstand advocaat 

o BedenkOjd 

o Aanwijzingen van schuld 

o Jongere ontkent delict niet 

o Verval strafvoering na posiOeve uitvoering 

- Beperking van rechtsplegingstermijn 

o Na 6 maanden na vordering van jeugdrechter kan geen voorlopige maatregel meer genomen 
worden 

▪ Zware feiten krijgen verlenging 

▪ Gesloten begeleiding: maatregel met onzekerheid over duur 

o Doel: verhoging rechtszekerheid 

6. JEUGDHULP EN REACTIE OP HET DELICT: GESCHEIDEN EN VERBONDEN TRAJECTEN 

- Jeugdrechter kan niet langer jeugdhulp opleggen op grond van het delict 

- Maar zij die zware feiten plegen hebben ook hulp nodig 

o Openbaar ministerie kan gedwongen jeugdhulp vorderen: als jongere voor jeugdrechter zich 
in verontrustende situaOe bevindt 

▪ Nieuwe vorderingsgrond naast de hoogdringendheid en lange weg via 
gemandateerde voorziening 

o Aanmelding jeugdhulp als voorwaarde tot seponering/ vermijding ingrijpende maatregel 

▪ Rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp 

o Scheiding van jongeren die delict pleegden en jongeren in jeugdhulp 
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▪ GI: enkel voor jongere die delict pleegde (behalve Om-out) 

▪ Private voorziening: niet toegankelijk voor zij die delict pleegden 

7. DE REACTIE IS SUBSIDIAIR EN PROPORTIONEEL 

- Voorkeur aan ambulante reacOes boven gesloten begeleiding 

o Instroom in GI vermijden en uitstroom versnellen 

8. ER IS MEER AANDACHT VOOR HET SLACHTOFFER 

- Minderjarig slachtoffer: gra)s advocaat 

- Meer betrokken bij uitvoering reacOes 

o Slachtoffer wordt geïnformeerd wnr reacOe een minder ingrijpende reacOe wordt 

o Bij sancOe wordt rekening gehouden met belang slachtoffer 

9. ER IS EEN ALTERNATIEF VOOR DE UITHANDENGEVING (DIE WEL BEHOUDEN BLIJFT) 

- 16/17 jaar Ojdens feit => vanaf 1/09/2022 mogelijks gesloten begeleiding van max 7 jaar 

o Geloofwaardig alterna)ef uithandengeving 

o Wetenschappelijke evaluaOe na 3 jaar 

10. DE REACTIES ZIJN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD. 

- Gesloten plaatsing: mul)disciplinaire screening  

o met risicotaxOe 

o Na 10 dagen oordeel => JA => oriëntaOevoorstel met advies over duur 

- Interven)edatabank aanleggen 

- Monitoring: cijfers (vooral recidievecijfers)  

KRITIEK/ ZORGEN 

- Netwidening op niveau van openbaar ministerie 

o Parket gaat nieuwe mogelijkheden gebruiken voor zeer lichte feiten => niet de bedoeling 

- Verharding van reac)es 

o Max aantal uren leerprojecten en gemeenschapsdiensten sOjgen sterk 

o Langere gesloten begeleiding = minder uithandengeving?? 
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TEKST 3: JEUGDDELICHT: REACTIEMOGELIJKHEDEN OP NIVEAU VAN JEUGDRECHTER/
BANK 

Casus: p.45 => meisje steelt => poliOe => ouders verwi�gd => niet opdagen => jeugdrechter 

VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING 

WAT?  

Voorbereiding op rechtszi�ng: 
1. Opsporingsonderzoek: wat gebeurde er + aandeel minderjarige daarin 

2. Maatschappelijk onderzoek: door sociale dienst jeugdrechtbank 

o SituaOe minderjarige, netwerk en lopende hulpverlening  

Tijdens voorbereiding 
- Mogelijkheid om al maatregelen te nemen => kabinet + advocaat jongere 

BESLISSINGSCRITERIA  

DUUR VAN VOORBEREIDING RECHTSPLEGING 

- Normaal: tot maximaal 6 maanden 

- Uitzonderingen: 

o Verlenging  1 jaar 

▪ Onderzoek naar feiten is nog niet afgerond 

▪ Zware feiten (straraar + 5 jaar opsluiOng) 

o Verlenging 2 jaar  

▪ Beide voorwaarden cumulaOef vervuld zijn 

o Extra verlenging nog bovenop dit 

In decreet 2006 Decreet 2019

1. Persoonlijkheid en maturiteit van de jongere 
2. Leefomgeving van de minderjarige 
3. Ernst van de feiten, schade en gevolgen voor 

slachtoffer 
4. Recidive of risico op recidive 
5. Veiligheid van de minderjarige 
6. Veiligheid van de maatschappij

1. Ernst van de feiten, schade en gevolgen voor 
slachtoffer 

2. Persoonlijkheid en maturiteit van de jongere 
3. Recidive of risico op recidive 
4. Veiligheid van de maatschappij  
5. Leefomgeving van de minderjarige 
6. Veiligheid van de minderjarige

- Beschermingslogica - Beschermingslogica wordt verlaten 
o Minder belang 5, 6 

- 2: duidelijk onderscheid met gewone 
strafrecht 

- 5, 6 vooral voor jeugdhulpmaatregel
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▪ Met moOvaOe + absolute noodzaak 

- Ambulante maatregel, voorwaarde  en gesloten begeleiding: 

o Telkens met 3 maanden verlengen (tot maximale termijn) 

OPSOMMING VAN DE REACTIEMOGELIJKHEDEN 

1. Bemiddeling / Hergo 

2. Maatregelen  

- Kenmerken  

o Opsomming naar graad van ingrijpend karakter (toezicht sociale dienst): cumulaOef 

o Subsidiariteit: minst ingrijpende maatregel krijgt voorrang indien zelfde effect bereikt wordt 
met een meer ingrijpende maatregel 

- Soorten  

o Posi)ef project (max 60h) 

o Voorwaarden (max 6md) 

▪ Zware maatregel vermijden 

▪ Gemeenschapsdienst/huisarrest, leerproject... 

▪ Aanpassing/ vervanging maatregel mogelijk (verstrengen mag niet) 

o Ambulante maatregel (max 6md, verlengbaar tot verstrijking rechtsplegingstermijn) 

▪ Behandeling in psychiatrische/ psychologische / seksuele verslavingsproblemen / 
delict specifieke context dienst 

o Gesloten oriënta)e in GI (max 1md) 

▪ Doel: RisicotaxaOe en screening => formuleren oriëntaOevoorstel  

▪ Voorwaarden (cumulaOef) 

• ErnsOge aanwijzing: verder onderzoek is nodig! 

• Strarare feiten min. 3 jr gevangenisstraf 

• Dringend, ernsOge en uitzonderlijke omstandigheden openbare veiligheid 

• Gesloten oriëntaOe is noodzakelijk 

▪ Procedure 

• 10 dagen: risicotaxaOe (Is gesloten oriëntaOe noodzakelijk? 
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• Nee: omzeyen naar ambulante maatregel of voorwaarden 

• Ja: verder gesloten oriëntaOe met oog op oriëntaOevoorstel 

o Gesloten begeleiding in GI (max 3 md, opeenvolgend) 

▪ 3 maande opeenvolgend (max tot verstrijking rechtplegingstermijn) 

▪ Enkel mogelijk na oriëntaOevoorstel 

DECREET INTEGRALE JEUGDHULP: VERBINDING NAAR JEUGDHULP 

- Openbaar ministerie kan gedwongen jeugdhulp vorderen (jongere in verontrustende situaOe) 

- Scheiding 

o Traject jeugdhulp 

o ReacOe op jeugddelinquenOe 

▪ Maar vaak hebben zij die een zwaar delict plegen ook nood aan jeugdhulp 

▪ Aanmelding bij jeugdhulp vragen voorwaarde tot seponering/ vermijden van meer 
ingrijpende maatregelen 

DEFINITIEVE RECHTSPLEGING 

WAT  
- Wanneer voorbereidende rechtspleging afgerond is 

- Is dagvaarding ten gronde nodig? 

o Nee: vooral volgens decreet integrale jeugdhulp 

o Ja: vooral bij zwaardere delicten 

▪ Dagvaarding van jongere en ouders naar de rechtbank  

▪ Schuld van jongere, sancOe + schadevergoeding voor slachtoffer  

• SancOe voor feiten gepleegd voor 18 jaar kan nog tot aan 23ste  

REACTIEMOGELIJKHEDEN 

1. Aanbod van bemiddeling / Hergo 

- Jeugdrechter doet geen aanbod => moOvaOe nodig 

2. SancOes 

- Opsomming naar graad van ingrijpend karakter (toezicht sociale dienst): cumulaOef 

- Meeste sancOes zijn gelijkaardig met die uit de voorbereidende fase maar max duur ligt hoger 

o Berisping 
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o Geen sancOe (maatregel is voldoende) 

o Voorstel posiOef project (max 220h) 

o Ambulante maatregel (max 2jr) 

o Voorwaarden (max 2jr -220h) 

o Gesloten oriëntaOe (max 1md) 

o Gesloten begeleiding (3-6-9 md) 

o Gesloten begeleiding (2-5-7 jr) 

▪ AlternaOef voor uithandengeving + jongeren <16 jaar  

▪ Extra voorwaarden  

• Vermoeden schuldbekwaamheid 

• Andere sancOes: ongepast of gefaald 

• Zeer zware feiten  

o Aanranding – verkrachOng – pooier – doodslag – moord 

o Zeer zware slagen en verwondingen 

• Fysieke en psychische integriteit in gevaar (zichzelf / derden) 

• Terrorisme / schending internaOonaal humanitair recht 

• Vermogensdelict met geweld – bedreiging - braak 

▪ Duur  

• 2 jaar: 12-13 jaar op feiten (uitzonderlijke omstandigheden)  

• 5 jaar: 14-15 jaar op feiten (uitzonderlijke omstandigheden)  

• 7 jaar: 16-17 jaar op feiten (max tot 25 jaar) 

3. Terbeschikkingstelling van de jeugdrechtbank 

- Feiten van min. 20 jaar opsluiOng => in combinaOe met 10 jaar terbeschikkingstelling jeugdrechtbank 

o Na sancOe: mogelijkheid voor extra voorwaarden/ ambulante sancOe / geslote begeleiding 

o Hal�aarlijkse evaluaOe (terbeschikkingstelling kan opgegeven worden) 

o Na 25 jarige leeoijd: bevoegdheid strafuitvoeringsrechtbank 

4. Uithandengeving blijo behouden 

- Uithandengeving blijo behouden 
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- Voorwaarden gelijkaardig aan voorwaarden voor sancOe van 7 jaar gesloten begeleiding  

- Wetenschappelijke evaluaOe van dit alternaOef na 3 jaar 

5. Plaatsing in een psychiatrische voorziening 

- Plaatsing in open afdeling  

o Oordeel jeugdpsychiater: oordeelsvermogen+ vermogen tot beheersing handelingen is ernsOg 
aangetast 

- Plaatsing in gesloten afdeling 

o Verloopt volgens procedure 1990 

TEKST 4: STERKTEGERICHTE MULTIDISCIPLINAIRE STRATEGIEËN 

De maatregelen voor mensen met een psychiatrische problemaOek en/of verstandelijke beperking die strarare feiten 
pleegden hebben een dubbele rol: 

- Je moet controleren: bescherming van de maatschappij) 
- Je moet behandelen: zorg:  individu ondersteunen, aandacht hebben voor noden... 

MAAR! 
- Vooral de rol als controle (en risico) neemt de bovenhand.  Zorg komt vooral voor vanuit de bekommernis om de 

maatschappij te beschermen tegen ‘gevaarlijke’ personen 

KRITIEK 
- Er kwam steeds meer kriOek op deze risicogerichte benadering. 
- Men ging inzeyen op sterktegerichte benadering als aanvulling en tegengewicht van de risicogerichte 

benaderingen. 
Sterktegerichte benaderingen vertrekken vanuit volgende uitgangspunten: 
- De mens is kwetsbaar 
- De mens heeo sociale netwerken 
- De mens heeo capaciteiten 
- De mens heeo mogelijkheden en sterktes 
- Mensen hebben regie over hun veranderingsproces 
- Maar ook gaan ze moeilijkheden/uitdagingen/ risico's aanpakken vanuit sterktegerichte benaderingen, ze gaan ze 

niet gaan negeren. 

ONDERZOEK 

DOEL: 
- Sterktegericht en mulOdisciplinaire aanbevelingen formuleren voor het omgaan met mensen met een 

psychiatrische problemaOek en/ of verstandelijke beperking die strarare feiten hebben gepleegd en 
hun familie. 

4 EMPIRISCHE ONDERZOEKSLIJNEN 
- Procedurele rechtvaardigheid 

o = InteracOes  tussen burgers en machthebbers  

o De manier waarop die interacOes verlopen is even belangrijk als de uitkomst van hun 
interacOes 

- Desistance-proces 
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o = Proces waarbij mensen stoppen met het plegen van criminaliteit 

o Welke factoren bevorderen dit proces? 

- Herstel 

o = Het is een proces waar mensen hun mogelijkheden verbreden om een betekenisvol leven te 
leiden met een psychiatrische problemaOek. 

o Hoe wordt herstel bij personen met een interneringsmaatregel geconceptualiseerd? 

o Noden en hulpbronnen om tot herstel te komen 

- Familieleden: In kaart brengen van :  

o De ervaringen van familieleden met hun naaste met een interneringsmaatregel 

o De ervaringen van Familie ondersteunende  Groepen 

RESULTATEN ONDERZOEK  

PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID 

- Personen met een interneringsmaatregel willen als mens bejegend worden 

o Zo zijn ze meer gemoOveerd om zich open te stellen, hun best te doen, mee te werken... 

o Professionelen willen hen helpen bij het vertrouwen en de posiOeve dynamiek 

- Er zijn drie niveaus 

1. Algemeen niveau 

▪ Men wil op een beleefde, kalme en niet te formele manier benaderd worden door 
professionelen 

▪ Professionele meten aanwezig zijn, interesse tonen, goede intenOes hebben, oprecht 
begaan zijn, bereid zijn om extra inspanning te leveren, spontane en informele 
contacten maken... 

2. Procesma)g niveau 

▪ Personen met een interneringsmaatregel de mogelijkheid geven om hun mening te 
uiten en naar hen luisteren 

▪ Gezamenlijke beslissingen doorvoeren d.m.v. dialoog (geen opgelegde/verplichte) 

▪ Ze willen dat professionals hen moOveren maar ook grenzen stellen indien het echt 
nodig is (streng maar rechtvaardig) 

▪ TransparanOe is belangrijk. Men wil duidelijke en consistente informaOe over 
verwachOngen, maatregelen, juridische voorwaarden... 
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▪ Wanneer men in team werkt wordt dit als posiOef ervaren (verschillende 
perspecOeven) 

▪ Grondig werk en experOse wordt geapprecieerd  

▪ Vloye procedures zijn ook heel belangrijk voor personen met een 
interneringsmaatregel 

3. Inhoudelijk niveau 

▪ Een holisAsche kijk is belangrijk. 

Professionals moeten ook aandacht hebben voor: 

• De noden die zij ervaren (naast noden van de maatschappij) 

• De doelstellingen die zij willen nastreven (naast de doelstellingen die de 
professionals belangrijk vinden) 

• De omstandigheden waarin sommige problemen/feiten in hebben 
plaatsgevonden (naast feiten en problemaOek op zich) 

• PosiOeve of posiOef geëvolueerde aspecten van hun persoon of situaOe 
(naast aspecten die moeilijk/moeizaam verlopen) 

• Het heden en de toekomst (naast het verleden) 

▪ Een oplossingsgerichte aanpak is belangrijk 

• Evenwicht tussen zorg en controle 

• Ze moeten ook aandacht hebben voor behandeling (zorg) en oplossingen in 
de plaats van enkel straffe en sancOes (controle) 

• Bij start van het traject aandacht besteden aan een stapsgewijze (re-) 
integraOe in de maatschappij en de opgelegde voorwaarden beperken tot 
levensdomeinen waarop problemen formeel werden vastgesteld of door 
personen met een interneringsmaatregel als problemaOsch worden ervaren 

• Een duidelijk einddoel hebben is ook belangrijk 

DESISTANCE-PROCES 

- = het is een individueel veranderingsproces waarbij elk individu een uniek samenspel van verschillende 
factoren een invloed kunnen hebben. Het is een zoektocht naar andere of ‘gewoon’ level en naar de 
(re) integraOe in de samenleving 

- Er zijn 3 niveaus  

1. Structureel niveau 
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▪ Betekenisvolle en zinvolle acOviteiten helpen om structuur en dagritme te bieden. 

▪ Behandeling en medicaAe kan ook posiOeve invloed hebben. 

▪ Strafrechtsbedeling kan ook een posiOeve invloed hebben op het 
veranderingsproces. Hier spreken ze dan vooral over de doorverwijzing naar 
hulpverlening, het krijgen van tweede kansen en de jusOOële controle. 

▪ Sociale aanvaarding wordt als heel belangrijk ervaren. 

▪ Stabiele financiële steun neemt de zorgen weg en redenen om strarare feiten te 
plegen. 

▪ Stabiele huisvesAging geeo hen het gevoel dat ze een thuis en veilige plaats hebben. 

▪ Hier ervaart men vooral moeilijkheden met de sOgmaOsering. Grootste 
moeilijkheden hebben betrekking op de invulling van de internering nl. de enge 
bestraffende invulling 

2. Sociaal niveau 

▪ Familieleden, vrienden, partners, huisdieren... kunnen posiOeve invloed hebben op 
veranderingsproces van personen met een interneringsmaatregel. 

▪ De vertrouwensband met een advocaat is belangrijk. 

▪ De afwezigheid van sommige personen heeo een posiOeve invloed op het 
veranderingsproces.  

▪ Men hecht een grote waarde aan pro-sociaal netwerk maar dit is vaak maar in 
beperkte mate aanwezig. Het zorgt ook voor moeijlijheden met de opbouw van een 
sociaal netwerk. 

3. Persoonlijk niveau  

▪ Ze hebben zelf ook een belangrijk rol in hun veranderingsproces zoals bijvoorbeeld 
hun moOvaOe. 

▪ Hun cogniOeve processen zorgen ervoor dat ze nadenken over verleden/heden/
toekomst en gaan reflecteren. 

▪ Men krijgt terug controle over zichzelf. 

▪ EmoOes uiten kan een hulp zijn alsook schuldgevoelens. 

▪ Ouder worden kan hen aanmoedigen en het gevoel geven dat nu het moment is om 
nog iets te veranderen aan hun leven 

▪ Hier worden weinig moeilijkheden/ barrières ervaren 

HERSTEL 

- Herstel is nog complexer in een beveiligde context. 
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- Uit hun ervaringen met hun herstel kwamen 5 elementen naar voor: 

1. (opnieuw- zichzelf worden 

▪ (terug) vinden van de eigen idenOteit via introspecAe en opleiding. 

▪ Rolmodellen, hun uiterlijk, rust & kalmte, medicaAe zijn belangrijk volgens hen. 

▪ Maar bepaalde klinische barrières kunnen het (opnieuw) zichzelf worden 
verhinderen zoals bv. trauma’s, neveneffecten van medicaOe, verslagingen... 

2. Verbinden of her-verbinden, deel uitmaken van een (informeel) sociaal netwerk 

▪ Op uitstap gaan, iets teruggeven aan de samenleving, anderen helpen, 
lotgenotencontact, dieren... is volgens hen belangrijk en waardevol om terug te 
(her)verbinden. 

▪ Het is wel heel moeilijk om sAgma’s te overwinnen (dit leidt tot sociaal isolement en 
eenzaamheid). Enkele personen ervaren de plaatsing als een maatregel waar geen 
rekening wordt gehouden met zijn/haar wensen met betrekken tot het deel willen 
uitmaken van een netwerk. 

3. Ondersteuning door hulpverlening 

▪ Samen informele acAviteiten doen, plezier maken, in gesprek gaan (informeel)... 

▪ Oprechtheid is heel belangrijk voor het samenzijn en vormt de basis van de relaOe 
met de professional. 

▪ De formele rol van de professional is ondergeschikt aan de kwaliteit van de interacAe 

▪ Maar er zijn enkele belemmeringen van de professionele ondersteuningen: 
disconOnuïteit van de professionele zorg, gebrek aan nazorg, niet-wederkerige 
relaOe, wederzijds wantrouwen...  

4. Prak)sche aspecten/obstakels 

▪ Dit wordt ervaren als een moeilijk te overwinnen element want vele prakOsche 
aspecten hebben grote gevolgen (bv. het missen van jusOOe-assistenOe) 

▪ Mobiliteit, zelf kunnen plannen, Ojd op zinvolle manier besteden, inkomen/financiële 
hulp worden door hen als heel belangrijk ervaren. 

5. Interneringsmaatregel 

▪ De voorwaarden die helpen om hun leven op een sociaal wenselijke manier vorm te 
geven (conformeren) wordt ervaren als een emoOoneel pijnlijk transiOeproces. 

▪ Ze hebben het gevoel dat ze afstand moeten nemen van hun eigen idenOteit en dat 
hun leven pas start na het volbrengen de interneringsmaatregel.  

▪ De interneringsmaatregel zorgt voor een belangrijk belemmerende dynamiek 
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• Het moet voldoen aan de voorwaarden ‘zorg en controle’ waardoor het 
herstelproces even gepauzeerd wordt. 

▪ Men voelt een conAnue druk om te presteren en dit voor een onbepaalde duur 
(maatregel is van onbepaalde duur) en zorgt voor negaOeve gevolgen op vlak van 
geestelijke gezondheid en welzijn 

FAMILIELEDEN 

- Er kwamen 4 belangrijke thema’s naar boven wanneer men in gesprek ging met familieleden van 
personen met een interneringsmaatregel 

1. Omgaan met de psychiatrische problema)ek en het gepleegde misdrijf 

▪ Dubbel sAgma van de geïnterneerde: zoon/vader/.. , paOënt, crimineel... 

▪ Het is een rollercoaster van emoAes voor familieleden: schuldgevoel, schaamte, 
sociaal isolement (durven niet praten erover)... 

▪ Door met lotgenote hierover te praten, voelen ze zich minder alleen. 

▪ Wanneer situaOe van geïnterneerde verandert, ervaren ze hoop. 

2. Juridische procedure en de interneringsmaatregel 

▪ Juridische procedure 

• Pro-deo advocaten hebben vaak onvoldoende kennis over maatregel en 
problemaOek. 

• Moeilijkheden om advocaat met nodige kennis te engageren. 

• Wanneer bewindvoering opgenomen wordt door advocaat, hebben ze 
weinig/geen zicht meer op de financiële situaOe van hun naaste. Wanneer 
ze zelf de bewindvoering opnemen, voelen ze zich onvoorbereid op deze 
taak. 

▪ Interneringsmaatregel  

• Slechts enkele familieleden zien de maatregel als begin/keerpunt van 
verandering. Velen zien het als het falen van de geestelijke gezondheidszorg. 

• De onbepaalde duur geeo hen een gevoel van machteloosheid en de 
internering wordt vaak als onvoorspelbaar ervaren. 

3. De gevangenis 

▪ Bezoek is vaak een traumaAsche ervaring voor vele familieleden.  

• De bezoekersprocedure is lasOg. 

• Ze krijgen het gevoel dat ze zelf als misdadiger worden behandeld. 

▪ Ze vinden de gevangenis een ongepaste omgeving voor hun naaste. 

 32



▪ PenitenAair beambten hebben te weinig kennis en vaardigheden om tegemoet te 
komen aan de noden van hun naaste, ze moeten beter opgeleid worden! 

4. De geestelijke gezondheidszorg  

▪ Ze vinden dat ze weinig/niet betrokken worden bij de zorg van hun naaste en 
moeten zelf vaak nog (bijkomende) informaOe opzoeken. 

▪ Er zijn vooral posiOeve ervaringen van familieleden wanneer ze goed en 
ondersteunend contact hebben met de hulpverlener en acOviteiten voor hen worden 
georganiseerd. 

▪ Er is dus een nood aan ondersteuning en lotgenoten. Daarom richye men de 
onderzoekslijn ‘FamilieOndersteunend Groepen’ (FOG) op. 

• De groepen worden als sOgma verminderend ervaren. 

• Men voelt zich ondersteund door andere families, krijgen meer inzicht in 
eigen situaOe en leren samen reflecteren. 

• Ze houden er een opgelucht en tevreden gevoel aan over. 

AANBEVELIGEN: GEBASEERD OP ERVARINGSKENNIS  

1. Naar mensgerichte en kwaliteitsvolle bejegening 

o Kwaliteit van de relaOe met professionelen primeert. 

o Ze willen als mens bejegend worden (familie en geïnterneerde) 

o Respect, vertrouwen, geloof, ondersteuning, oprechtheid, Ojd vrijmaken, aanwezigheid... is 
heel belangrijk in de relaOe. Dit beïnvloedt het zelfsOgma posiOef. 

o Informele en spontante contacten zijn belangrijk  

2. Nood aan ac)eve betrokkenheid bij ALLE aspecten van interneringsmaatregel 

o AcOef luisteren, vragen stellen, dialoog... draagt bij tot beter begrip van professionals. 

o Op zoek gaan naar een gedeeld partnerschap met de hulpverlening (informaOe en adviezen 
uitwisselen). 

3. Belang van transparante communica)e 

o TransparanOe en informaOe zijn randvoorwaarden voor acOeve betrokkenheid. 

o Er moet begrijpbare info meegedeeld worden in een mondelinge bespreken waar plaats is 
voor vraag en antwoord. 

o Daarnaast moet ook een schrioelijke neerslag voorzien zijn van algemene en 
gepersonaliseerde informaOe.  
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o Er moet ook duidelijkheid zijn over de wijze waarop beslissingen genomen zijn, de 
verwachOngen, bedenkingen, waar de geïnterneerde staat, waaraan kan gewerkt worden... 

4. Naar meer geïndividualiseerde zorg en ondersteuning 

o Evenwicht tussen ... in zowel inhoud, doelstelling als methode van behandeling en toezicht. 

▪ individuele en maatschappelijke noden 

▪ zorg en controle 

o Goede balans tussen individuele en groepstherapie; therapie en perioden van rust/ kalmte 

o controle hoeo niet te verdwijnen maar mag niet overslaan naar dwang. 

5. Aandacht voor stapsgewijze re-integra)e 

o Inzeyen op maximaal behoud van bestaande contacten: blijven werken, samen werken met 
samenleving/ buurt rond sociale aanvaarding, contacten met samenleving opbouwen/
versterken/... 

o Re-integraOe zou deel moeten uitmaken van elke internerings- of behandelingstraject. Dit laat 
een stapsgewijze re-integraOe toe. 

▪ Vrijheden kunnen opgebouwd worden en zo kan gradueel de stap gezet worden naar 
de samenleving. 

o Ondersteuning en begeleiding blijo hierbij cruciaal!  

6. Internering als hypotheek? 

o De onbepaalde duur kan tegengewicht bieden aan de aanbevelingen. 

o Het voorzien van een streefdatum, duidelijk (tussen)doelstellingen en voorwaarden helpen 
personen met een interneringsmaatregel. 

o Indien voorwaarde overtreden is ga je samen na waarom dit gebeurt en wat de oorzaak is. 

o Internering heeo ook een voordeel want er wordt namelijk behandeling voorzien. Tevens 
staat het niet vermeld op het getuigschrio ‘goed zedelijk gedrag’ wat perspecOef opent naar 
re-integraOe. 

7. Inzesen op levenskwaliteit: dagbesteding, sociaal netwerk, wonen en financiën 

o Vaak ontbreken deze indicatoren van levenskwaliteit of gaan ze verloren in het traject. 

o Als je hierop inzet, maak je inclusie in de samenleving mogelijk. 

o Lotgenotencontact helpt. 

o De invulling van deze factoren moet steeds in overleg met de persoon gemaakt worden om 
het zo te kunnen afstemmen op de noden en verwachOngen. 
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8. Belang van onderzoek samen met personen met interneringsmaatregelen en hun netwerk 

o Nog meer inzeyen op menselijke en kwaliteitsvolle bejegening. 

o Onderzoekers mogen niet bang zijn voor de nabijheid, de gewone mens zou in authenOeke 
interacOes moeten gaan met personen met een interneringsmaatregel. 

o personen met een interneringsmaatregel zijn ervaringsdeskundigen, gebruik hun kennis. 

o Gebrek aan informele ne formele zorg en ondersteuning + de overdaad aan trauma en sOgma 
is opvallend. 

▪ Onderzoekers moeten zelf ook informeel en formeel ondersteund worden. 

CONCLUSIE 

Deze aanbevelingen zijn waardevol onatankelijk van hun se�ng. Ze dragen bij aan een holisOsche en 
oplossingsgerichte benadering. 
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TEKST  5: PAINS OF PROBATION: EFFECTIVE PRACTICE AND HUMAN RIGHTS 

HISTORIEK  

VOORWAARDELIJKE STRAF 

PAINS OF PROBATION (NADELEN VAN DE PROEFTIJD) 

BETEKENIS VAN DE STRAF VOOR DE OVERTREDERS ZELF 

- 78% vindt dat het doel van de proeoijd, bewaking is en niet revalidaOe. 

- 69% vindt dat revalidaOe de doelstelling zou moeten zijn 

- Zware voorwaardelijke straffen worden door sommige overtreders ervaren als meer ‘bestraffend’ dan 
korte gevangenisstraffen 

1891 in Frankrijk Eerste keer geïntroduceerd: 
- Het is een manier van individualiseren van de celstraf en de gerechtelijke gunst.

De voorwaardelijke gevangenis straf werd niet voorzien van supervisie

1927 Supervisie trad binnen in het domein van strafrechtelijke behandeling.

Voorwaardelijke veroordeling: 
- Een soort opschorOng van de straf gecombineerd met verschillende 

voorwaarden en verplichOngen 

1992 De voorwaardelijke straf werd voorzien van supervisie  
- Het stond in de wet. 
- Maar de capaciteit om aan supervisie te doen was beperkt. 

o Bv. 1/ maand naar poliOebureau om te verklaren dat je geen misdaad 
meer gepleegd hebt.

2001 Start van betekenisvol gemeenschapstoezicht/ supervisie

1958 Het concept ‘Pains of imprisonment’ kwam voor het eerst voor. (Sykes) 
- Het is een deprivaOe en frustraOe van het gevangenisleven. 
- Het is een bewuste straf van de vrije samenleving aan zij die de wet overtraden. 

Er zijn 5 vormen van ‘pains of imprisonment’ 
1. Verlies van vrijheid  
2. Verlies van goederen en diensten 
3. Verlies van heteroseksuele relaOe 
4. Verlies van autonomie 
5. Verlies van veiligheid

1998 The pains of electronic monitoring- house arrest (Payne & Gainey) 
- Geld kosten 
- Effect op de familie 
- Effect van de verleiding 
- Het effect van de enkelband (schaamte, sOgma, kleren dragen om het te 

verbergen...)
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METHODE 

Zie p. 71 

RESULTATEN: PAINS OF PROBATION 

8 hoofdtypes van deprivaOe en frustraOe bij mensen die onder proeoijd toezicht staan: 

1. VERLIES AUTONOMIE 

- Een van de meest voorkomende verliezen 

- Door regelma)ge afspraken, verplich)ng om de reclasseringsdienst over alles te informeren, 
verplichOngen aan de rechtbank en geen vrije vrij aangegane verantwoordelijkheden... 

- Hun professionele leven komt vaak in gevaar door de vele verplichte afspraken/ meeOngs die ze 
hebben met de reclasseringsdienst. 

- Ze mogen niet reizen: niet voor hun werk, niet als hun familie allemaal in het buitenland werkt.. 

2. PIJN VAN DE HERORGANISEREN VAN DE DAGELIJKSE ROUTINE DOOR DE SANCTIE 

- Dit komt hoofdzakelijk door de vele verplichte afspraken, verplichte informaOe die ze moeten 
meedelen... 

- Wanneer ze bijvoorbeeld een reis moeten plannen, moeten ze: aantonen dat het gepland was, duiden 
waarom het noodzakelijk is, waar ze gaan overnachten, hoe ze kunnen gecontacteerd worden... 

o Bovendien moeten ze ook bewijs verzamelen dat ze op reis zijn geweest (bv. trainOckets, 
vliegtuigOckets...) 

- Dit vraagt een nauwkeurige planning. Maar niet iedereen heeo voldoende probleemoplossende en 
zelfmanagement vaardigheden 

3. VERLIES VAN PRIVAAT OF FAMILIAAL LEVEN 

- Deze pijn kwam vooral voor )jdens de supervisies die vaak de vorm aannamen van een open 
discussie, onderzoekend interview of zelf vragenlijsten. 

- Sommige zaken werden soms heel breed bevraagd waardoor men het gevoel kreeg dat alles over 
henzelf onder nauwkeurig onderzoek stond. 

o Zelf persoonlijke gevoelens kon men soms niet voor zichzelf houden Ojdens zo’n supervisie. 

o Dit zorgt soms voor veel frustra)e en boosheid.  

▪ Dit zeker als hun daad/gevoelens/... niet in overeenstemming zijn met hun geloof. 
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- Soms moeten minderjarigen zo’n gesprek ook aangaan in het bijzijn van hun ouders. 

- Ook thuisbezoeken gaven de persoon en zijn familie het gevoel dat ze beide onder supervisie stonden. 

4. VERLIES VAN TIJD 

- Een sessie met hun reclasseringsadviseur duurt ongeveer 10 à 60 minuten. 

o Maar soms moeten ze hier heel lange afstanden voor afleggen, is er een slechte verbinding 
met het openbaar vervoer... 

o Zo’n proefperiode kan ook 9 jaar duren waardoor de effec)eve )jdsbesteding vaak 
weggenomen wordt door de afspraak met de reclasseringsadviseur. 

5. FINANCIËLE KOSTEN 

- Wanneer men lange afstanden moet reizen om naar een meeOng te gaan, zijn ook de kosten vaak 
hoog voor het vervoer. 

- Tevens betaalt de werkgever niet alOjd de persoon uit wanneer hij/zij op gesprek moet bij de 
reclasseringsadviseur. 

- Er zijn dus vele financiële lasten. 

6. STIGMATISERINGSEFFECTEN 

- Men moet vaak een bewijzen dat ze werken, uren/dagen vrij nemen om naar hun afspraken te gaan 
met hun reclasseringsadviseur... 

- Normaal moeten ze hun overtredingen niet meedelen aan hun werknemers maar vaak worden ze 
hiertoe wel verplicht door omstandigheden. 

- Ook familie ondervindt sOgmaOsering wanneer bijvoorbeeld huisbezoeken gedaan worden door 
poliOeagenten in uniform 

7. VERPLICHTE TERUGKEER NAAR DE OVERTREDING  

- Ze moeten Ojdens meeOngs hun misdaad/overtreding bespreken waardoor ze verplicht worden om 
terug te gaan naar dat pijnlijke moment. 

o Dit kan ervoor zorgen dat er ‘reintegra)ve shaming’ plaatsvindt wanneer het personeel hier 
respectvol mee omgaat of ‘disintegra)ve shaming’ plaatsvindt wanneer het personeel een 
gebrek aan respect toont. 

- Sommige vinden dit wel noodzakelijk voor de ‘desistance’ 

8. LEVEN ONDER EEN ENORME BEDREIGING 

-  De voorwaardelijke straf word gezien als een gerechtelijke gunst maar deze gunst komt ook met 
enkele condi)es en verplich)ngen voor de overtreder 

- Na de tweede waarschuwing moet het gerecht op de hoogte gebracht worden. Het gerecht beslist dan 
welke gevolgen de overtreding van hun voorwaardelijke straf heeo 
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o De overtreder kan terug naar de gevangenis gestuurd worden zonder dat de duur van zijn 
voorwaardelijke straf in rekening wordt genomen 

- Er is dus een con)nue dreiging van een gevangenisstraf 

o Ze zijn hier dan uiteraard ook heel bang voor. 

o Het is vooral economisch en emoOoneel zwaar 

- De voorwaardelijke straf wordt wel nog steeds beschouwd als ‘beter dan een gevangenisstraf’ 

DISCUSSIE: EFFECTIEVE PRAKTIJK EN MENSENRECHTEN 

STRAF 
=  een straf omvat een opzeyelijke ontbering of ontbering van kwaaddoeners, door een erkende autoriteit, als 
een ameuring voor de verkeerde/foute daad. 

Straf in de strafrechtelijke context 
- 5 elementen: de acOe is gemachOgd door de staat. Het is intenOoneel, ameurend, vergeldend en 

schadelijk 
- de voorwaardelijke straf bezit alle 5 elementen buiten de doelbewuste schade/nadeligheid  

o Het heeo een duale aard: 
▪ Door condiOes en verplichOngen op te stellen, wordt een manier gezocht om pijn toe 

te brengen aan de overtreder 
▪ Daarnaast is het ook een manier om de overtreder te helpen revalideren 

BONDING, BRIDGING & LINKING SOCIAL CAPITAL 
Bonding social capital = relaOes met mensen in dezelfde omstandigheden   
   Bv. familie, vrienden, buren..  

• Deze vorm van contact wordt ontzegd aan overtreders met een 
voorwaardelijke straf maar blijkt wel heel belangrijk te zijn voor hun sociale 
re-integraOe 

Bridging social capital = meer verre relaOes 
   Bv. collega’s... 
Linking social capital = mensen verbinden met anderen in een andere situaOe of sociale hiërarchie 

MENSENRECHTEN 

- Sommige rechten worden doelbewust ontnomen van overtreders en andere impliciet (onbedoeld) 

2 soorten straffen 
- Obiter punishment = gevolgen die vallen op andere mensen (bv. de familie) 

Bv. supervisie Ojdens huisbezoek is ook een supervisie van de familie/ 
gezinssituaOe maar dit is geen doelbewuste straf/uitkomst. Ook het 
sOgmaOseringseffect die hieruit voortvloeit, is niet bedoeld. 

Deze onbedoelde straf staat niet in de wet. 

- Incidental punishment = dit zijn neveneffecten van een staf (bv. een job verliezen) 

 39



Bv. de financiële kosten van de verplaatsing naar het reclasseringsbureau  

Het staat niet in de wet geschreven dat dit moet. Tevens staat wel in de wet 
geschreven dat men de last moet minimaliseren/ compenseren van 
onbedoelde straffen. De kosten zouden dus in principe moeten terugbetaald 
worden. 

PAIN OF RETURN THO THE OFFENCE + LIFE UNDER TREMENDOUS THREAT OF IMPRISONMENT  

Hier werken ze met het RNR-model 
- Het reduceert overtredingen  

Maar... 
- De moOvaOe van overtreders om zich te houden aan de voorwaarden... wordt niet gesOmuleerd door 

het verlangen naar een beter/ nieuw leven. Wel wordt het gesOmuleerd door de angst voor een ergere 
straf. 

↓ Men zou beter evolueren naar een benadering van sterktes 

Good Lives Model 
- Betere manier om overtreders te mo)veren om te veranderen (en niet uit angst voor ergere staf) 

- Het model gaat ervan uit dat mensen primaire goederen zoeken. Deze goederen worden op zichzelf als 
wenselijk en goed beschouwd.  

o Voorbeelden van goederen zijn: 

▪ Autonomie 

▪ PosiOeve zelf-evaluaOe 

▪ Fysiologische noden 

▪ .... 

- Secundaire goederen voorzien concrete manieren om de primaire goederen te verzekeren en zijn 
voornamelijk instrumenteel. 

- RehabilitaOe zou zich volgens dit model moeten focussen op het iden)ficeren van verschillende 
obstakels die voorkomen dat overtreders een gebalanceerd en bevredigend leven leiden. Daarna 
moeten we moeten overtreders voorzien van skills, overtuigingen, waarden en ondersteuning die 
nodig zijn om hun invloed tegen te gaan. 

- Het model promoot een meer respectvol en samenwerkende rela)e tussen personeel en overtreders 
Ojdens hun voorwaardelijke straf. 

o Overtreders  mogen hun mening/ gedachten delen. Dit wordt zelfs als heel relevant 
beschouwd door dit model. 

- Dit model ligt beter in lijn met de mensenrechten van de overtreders en zorgt voor een betere rela)e 
tussen overtreder en personeel 
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LES 3: GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN 
TEKST 6: HUISREGELS 

Deze tekst is gericht op de jongere die net binnenkomt in de GI, in de tekst zal er dan ook vaak 
worden verwezen naar je of jij.  

INLEIDING  
Veel van deze regels verwijzen naar het decreet betreffende de rechtsposiOe van minderjarige in de 
integrale jeugdhulp.  

• Decreet: is een wet, deze wet geldt enkel voor Vlaanderen.  

• RechtsposiOe: dit betekent dat je rechten zijn opgeschreven in een decreet.  

• Integrale jeugdhulp: het gaat over de samenwerking van verschillende diensten die jongeren 
kunnen helpen. 

ALGEMENE REGELS 
1. Omgangsregels: gaan over de wijze waarop je mensen moet behandelen 

2. Verbodsbepalingen: zijn zaken die verboden zijn (bv. drugs) 

3. VerplichOngen: zijn zaken die je moet doen 

RECHTEN  
De rechten voor jongeren in een gemeenschapsinstellingen opgesomd:  

1. Recht op informaOe en communicaOe.  

2. Recht op respect voor het gezinsleven. Dit betekent dat je recht hebt op informaOe over je 
gezinsleden en op regelmaOg contact met hen. 

3. Recht op inspraak en parOcipaOe. Je hebt recht om je zegje te doen en om betrokken te worden 
bij de hulpverlening (bewonersvergadering, individueel begeleider (IB) toegewezen, psycholoog) 

4. Recht op toegang tot je dossier (recht om dit in te kijken).  

5. Recht op bijstand door een vertrouwenspersoon.  

6. Recht op privacy en respect voor je persoonlijke levenssfeer (persoonlijke gegevens mogen niet 
zomaar doorgegeven worden, eigen overtuigingen en geaardheid, recht op bezoek, in gesprek te 
gaan over je verblijfsomstandigheden, vrij besteedbaar bedrag/ zakgeld)  

7. Recht op een menswaardige behandeling (respectvol omgaan) 

8. Klachtrecht (recht om een formele klacht in te dienen over de inhoud van de jeugdhulp, de 
leefomstandigheden Ojdens je verblijf en de niet-naleving van je rechten) 

RECHTEN UITGEBREIDER BESCHREVEN  
1. InformaOe en duidelijke communicaOe 

2. Inspraak en parOcipaOe 
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We bespreken je handelingsplan en de verslagen voor de jeugdrechtbank met jou en in de mate van 
het mogelijke met je ouders. In de verslagen voor de jeugdrechtbank staat hoe jij je gedraagt en 
ontwikkelt in onze instelling. Je krijgt de kans om jouw mening op papier te zeyen zodat jouw 
consulent of jeugdrechter hier rekening mee kan houden. 

Bovendien zal je ook regelmaOg deelnemen aan de bewonersvergadering. Hierin kan je met de rest 
van de jongeren en met je begeleiders praten over de regels, afspraken en verblijfsomstandigheden. 

3. Toegang tot je dossier 

Bepaalde zaken mogen we je niet laten weten, zoals dingen die enkel te maken hebben met anderen 
en niet met jezelf. Ook als iemand heeo laten weten dat de informa)e vertrouwelijk is of als de 
informaOe jou zou kwetsen, krijg je die niet te zien. Als je je dossier wilt inzien, moet je een brief 
schrijven naar de pedagogische directeur 

Behalve vertrouwelijke documenten, mag je vertrouwenspersoon wel alles inzien. Je kan een kopie of 
samenva�ng krijgen die enkel mag gebruikt worden voor hulpverlening aan jou als minderjarige. Je 
kan steeds aanvullingen schrijven die aan jouw dossier worden toegevoegd. Je kan je dossier inkijken 
tot 5 jaar na je meerderjarigheid. 

BEROEPSGEHEIM 
Het (mulOdisciplinair) team heeo de plicht om vertrouwelijke informaOe geheim te houden voor 
iedereen die niet betrokken is bij je begeleiding of behandeling. Dit noemen we beroepsgeheim. De 
hulpverleners mogen enkel met mensen buiten de voorziening over jou praten; als je op de hoogte 
bent. Soms moet je toestemming geven vooraleer het begeleidingsteam vertrouwelijke informaOe 
kan doorgeven. We houden wel de consulent en jeugdrechter op de hoogte van de inhoud en de 
evoluOe van de begeleiding of behandeling. Vertrouwelijke dingen die jij ons vertelt worden alleen 
met jouw ouders besproken, als je dit uitdrukkelijk toestaat. 

CLIËNTBESPREKING – HANDELINGSPLAN 
De cliëntbespreking is een vergadermoment met jouw opvoeders, maatschappelijke werker en 
psycholoog dat minstens om de twee weken plaatsvindt. Tijdens deze vergadering wordt jouw 
handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan staan onder andere jouw werkpunten en hoe jij er 
aan kan werken. Ook de informaOe die we naar jouw jeugdrechter sturen komt uit jouw 
handelingsplan. Jouw handelingsplan is ook een belangrijk document voor jouw schoolloopbaan in 
de instelling. De klassenraad gaat het handelingsplan gebruiken om een schoolhandelingsplan op te 
stellen. 

DAGELIJKS LEVEN 
Je leefgroep heeo een eigen dagprogramma en eigen regels. In de leefgroepbrochure kan je meer 
lezen over het dagprogramma en de leefgroepregels. 

1. Je kamer: je krijgt een eigen kamer, zodat je ook Ojd voor jezelf hebt. Hieronder vallen 
vanzelfsprekende regels zoals niets kapot maken, geen persoonlijke voorwerpen, rookmelder 
niet afzeyen, etc.  

2. Je verblijo op je kamer: vaste momenten zijn gelinkt aan op de kamer blijven (zoals slapen 
gaan). Jouw kamerdeur kan op slot gedaan worden als er onvoldoende toezicht is. 
Bijvoorbeeld Ojdens de nacht of wanneer jouw kamer niet op dezelfde verdieping als de 
gemeenschappelijke leefgroepruimte ligt. 
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3. Kledij en uiterlijk: we verwachten dat je jezelf verzorgt, zowel je lichaam, je haar als je kledij. 
Soms draag je kledij van de instelling, soms je eigen kledij. 

4. Zakgeld :elke week krijg je zakgeld. Naargelang je leeoijd en leefsituaOe zal dit bedrag 
verschillen. Alle gemeenschapsinstellingen gebruiken dezelfde zakgeldtarieven (bedragen 
vermelden). 

5. Roken: specifieke regels als de jongere ouder is als 16 jaar. Atankelijk in welk stadium de 
jongere zit.  

ACTIVITEITEN 
Er zijn individuele acOviteiten en groepsacOviteiten. Sommige van deze acOviteiten vinden plaats 
buiten de instelling. Aan welke acOviteiten je meedoet, wordt bepaald door je begeleidingsteam, je 
handelingsplan en het advies van je jeugdrechter. 

ONDERWIJS  
Tijdens je verblijf ga je naar school binnen de instelling. Er bestaan verschillende schoolprogramma’s. 
Wij proberen je een programma te laten volgen dat het meest aansluit op jouw kennis, vaardigheden 
en achtergrond. Je volgt hier sport, theorielessen en; prakOjklessen. Soms kan je aan examens 
meedoen van je oude school. Je mag soms ook in je eigen schoolboeken verder werken. Je 
leerkrachten bespreken je vooruitgang in de klassenraad. Ze stellen daar ook een 
onderwijshandelingsplan voor je op. 

CONTACTEN BUITEN DE LEEFGROEP 

FAMILIE EN VRIENDEN  
Je hebt recht om contact te houden met je familie, tenzij de jeugdrechter contact met bepaalde 
familieleden verbiedt. Je kunt ook in contact blijven met vrienden en kennissen als de jeugdrechter 
daar toelaOng voor geeo. Hoe zij die toelaOng kunnen krijgen, vraag je best even aan je individuele 
begeleider of een andere begeleider. 

- Brieven schrijven 

- Telefoneren (10 min per week) 

- Bezoek in de instelling (Je mag minstens één keer per week bezoek ontvangen van je ouders, 
grootouders, broers, zussen en andere personen die hiervoor toelaOng hebben gekregen van 
de jeugdrechter.) 

WEIGEREN VAN BEZOEK IN DE INSTELLING 
De directeur kan het bezoek van bepaalde personen weigeren als dit nodig is voor:  

a. de handhaving van de orde of de veiligheid in de instelling;  

b. de voorkoming of opsporing van strarare feiten;  

c. de bescherming van slachtoffers van misdrijven of op een andere manier bij misdrijven 
betrokken personen;  

d. jouw geestelijke of lichamelijke ontwikkeling;  

e. de uitvoering van je handelingsplan. 
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TOEZICHT TIJDENS BEZOEK IN DE INSTELLING  
Om dezelfde redenen als waarvoor bezoek geweigerd kan worden, kan de directeur ook bepalen dat 
Ojdens het bezoek toezicht wordt gehouden. Personeelsleden van de instelling mogen dan 
meeluisteren met je gesprekken. Als dit gebeurt, worden jij en je bezoek daar van tevoren over 
ingelicht.  

BEZOEK OF VERLOF BUITEN DE INSTELLING  
Als het mogelijk is kan je na een Ojdje je familie ontmoeten buiten de instelling. Wij houden hiervoor 
rekening met je handelingsplan, jouw wensen en die van je ouders en de toestemming van de 
jeugdrechter. Na de beginperiode waarin je niet buiten de instelling mag, kunnen we je bezoeken 
buiten geleidelijk opbouwen: van een kort begeleid thuisbezoek, een paar uur samen de instelling 
verlaten, dagbezoeken in de buurt of thuis tot een meerdaags verlof. 

CONTACT MET BEVOORRECHTE PERSONEN 
1. Jouw consulent volgt je dossier op, zowel binnen als buiten je verblijf in deze instelling. Als je hier 

vragen of opmerkingen over hebt, kan je alOjd bij hem of haar terecht. Je kan je consulent een 
brief schrijven. In afspraak met je begeleidingsteam, kan je hem of haar ook bellen. Jeugdrechter  

2. De jeugdrechter heeo je naar hier gestuurd omdat hij vindt dat dit voor jou de beste oplossing is. 
Je kan je jeugdrechter met een brief alOjd laten weten wat jij van jouw situaOe denkt.  

3. Je hebt recht op contact met jouw advocaat. Als je denkt dat je advocaat je kan helpen met een 
probleem of een klacht, kan je alOjd contact met hem opnemen. 

Enkele bevoorrechte personen kunnen jou alOjd bezoeken als ze dat willen. Dit zijn: - medewerkers 
van JO-lijn - de kinderrechtencommissaris - inspecteurs van het agentschap ZorginspecOe.  

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

CONTROLE  
Om er zeker van te zijn dat jij je houdt aan de regels en je niet in bezit bent van verboden 
voorwerpen, kunnen we controles uitvoeren. Daarbij mogen we je rechten niet schenden. 

1. Kamer controle (volledige - korte) 

2. Doorzoeken – fouilleren (volledige – korte) 

3. Drugscontrole (toevallig – gericht) 

ISOLATIE 
IsolaOe is geen straf, maar een manier om de veiligheid te behouden. Wij isoleren enkel wanneer je 
jezelf of anderen in gevaar brengt en andere maatregelen niet helpen. Wanneer je niet vrijwillig mee 
gaat naar de isolaOekamer, kunnen we je hiertoe dwingen. 

Wij kunnen je isoleren om volgende redenen: geweld op personeel of op jongeren diefstal waarbij je 
gedrag uit de hand loopt vandalisme waarbij je gedrag uit de hand loopt het bezit van verboden 
voorwerpen waarbij je gedrag uit de hand loopt als je uit de instelling weggelopen bent of niet (op 
Ojd) bent teruggekomen na een bezoek of verlof buiten de instelling en je gedrag uit de hand loopt 
als zelrescherming, als je bijvoorbeeld jezelf verwondt bij een ernsOg veiligheidsprobleem om 
andere ernsOge redenen.  

⇨ Je blijo je rechten behouden, maar je kan ze wel minder vrij beleven. 
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BELONEN, STRAFFEN EN HERSTEL 

BELONEN 
Je wordt beloond voor goed gedrag. Als je goed meewerkt en je aan de regels houdt, kunnen we je 
daarvoor belonen. We kunnen je ook belonen op basis van je werkpunten in jouw handelingsplan. Er 
bestaan veel verschillende beloningen. 

STRAFFEN 
Er bestaan veel soorten straffen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld een extra taak of karwei laten doen of 
je verbieden die avond naar de televisie te kijken. Hoe erger je gedrag, hoe zwaarder de straf kan zijn. 

HERSTEL 
Het kan ook zijn dat je schade moet herstellen. Het kan dan om materiële schade gaan (bv. 
beschadiging van een meubelstuk), maar ook om psychische of sociale schade (bv. vertrouwensband 
geschaad tussen jou en een begeleider of een medebewoner). Je kan de schade op verschillende 
manieren herstellen (bv. klusjes).  

VERZORGING  
Voeding en medicaOe  

LEVENSBESCHOUWELIJKE OVERTUIGING 
Elke jongere heeo recht op de bijstand van een bedienaar van een erkende eredienst of een moreel 
consulent. In de instelling kunnen erediensten ingericht worden. De voeding van een jongere wordt 
indien hij dat wenst aangepast aan zijn belijdenis van een erkende godsdienst. 

BEMIDDELING, BEKLAG EN BEROEP 

BEMIDDELING  
Leven in groep kan soms problemen met zich meebrengen. We raden je aan eerst te praten met je IB, 
een opvoeder of een andere hulpverlener. Het is beter dit zo snel mogelijk te bespreken en samen te 
zoeken naar oplossingen. Daarnaast kan je ook een brief schrijven naar de directeur. 

BEKLAG 
Als jouw vraag niet naar wens is behandeld of als je vindt dat je echt onheus bent behandeld, kan je 
klacht neerleggen. Je kunt een klacht indienen als je het niet eens bent met een beslissing die jou 
persoonlijk aangaat. Om een klacht neer te leggen kan je contact opnemen met JO-lijn of met de 
kinderrechtencommissaris.  

JO-lijn is de informaOe- en klachtenlijn voor jongeren, ouders en hulpverleners met vragen over een 
maatregel of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand (comités, sociale diensten bij 
jeugdrechtbanken, bemiddelingscommissies, gemeenschapsinstellingen enz.). 

Het kinderrechtencommissariaat is opgericht om jou te vertellen wat precies jouw rechten zijn, wat 
je daar dan mee kan doen en wil jou te helpen die rechten uit te oefenen. Het 
kinderrechtencommissariaat zegt volwassenen ook wat ze moeten doen om jouw rechten te 
verzekeren. Je kan hier ook terecht met vragen. Je mag dan een brief in een gesloten omslag aan je 
begeleider geven. 

BEROEP 
Als je het niet eens bent met een beslissing van de jeugdrechter, kan je beroep aantekenen. In de 
gesloten afdeling heb je hiervoor 48 uur de Ojd bij een voorlopige maatregel, en 30 dagen bij een 
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vonnis. In de open afdeling heb je hiervoor alOjd 30 dagen. We noteren in een register of je al dan 
niet beroep aantekent. Als je beroep hebt aangetekend, heb je een advocaat nodig. Heb je er nog 
geen, weet je niet wie het is of ken je zijn adres of telefoonnummer niet: bespreek het met je 
begeleiders. Wij zullen ook met je praten over zin of onzin van beroep aantekenen. Uiteindelijk beslis 
jij zelf. 

NA VERBLIJF 
Samen met je begeleidingsteam, consulent, jeugdrechter en je ouders beslissen we hoe het verder 
moet. Misschien kan je dan weer naar huis. Het kan dan zijn dat iemand af en toe nog eens langs 
komt om te kijken of alles goed loopt. Het is ook mogelijk dat je, als je daar nog nood aan hebt, in een 
andere instelling wordt geplaatst of op een andere manier wordt begeleid. 

TEKST 7: MODULERING VAN DE PUBLIEKE JEUGDINSTELLINGEN 3.0 - AGENTSCHAP 
OPGROEIEN 

*wanneer over ouders gesproken wordt, omvat dit ook andere opvoedingsverantwoordelijken 

1. BELEIDSCONTEXT 

1.1 DECREET JEUGDDELINQUENTIERECHT 

De weg naar een jeugddelinquenOerecht 

In april 2015 keurt de Vlaams regering de conceptnota goed met de contouren en een plan van 
aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferen)eerde aanpak van jeugddelinquen)e.  

• Centraal: bieden van een duidelijke maatschappelijke reac)e aan jongeren die strarare 
feiten plegen 

• Belangrijke kwesOes die opgenomen worden:  
• aandacht voor complementaire trajecten 
• afstemming met integrale jeugdhulp 
• inbouwen van flexibele differenOaOe 
• realiseren van naadloze trajecten (wisselwerking tussen publieke en private aanbod) 

Interuniversitaire omgevingsanalyse: 
• evoluOe Ojdens adolescenOe: autonomie en vrijheid gaan samen met meer verwachOngen, 

druk om autonoom te handelen en juiste keuzes te maken 
• aandacht houden voor verbinding met bredere sociale problemaOeken (bv. armoede) 
• meest kwetsbaren worden niet steeds bereikt in het beleid van maatschappelijk kwetsbare 

jongeren 
-> Recht op brede en proacOeve ondersteuning van jongeren en ouders = centraal bij uitwerken van 
visie en beleid inzake jeugddelinquenOe  

In een maatschappelijk debat met alle betrokken stakeholders werden in 6 besluiseksten de 
essenOële bouwstenen voor een aanpak rond jeugddelinquenOe geformuleerd.  

• Uitgangspunt:  geen beschermingsmodel waarin jongeren handelingsonbekwaam zijn > 
WEL:  jongeren benaderen als personen die groeien naar verantwoordelijkheid  

• Het is een gedeelde verantwoordelijkheid: individu + ouders + bredere samenleving  

Jongeren: straffen en helpen/ondersteunen staat niet los van elkaar 
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Ouders: maximaal en evenwaardig betrekken van jongere en ouders is belangrijk 
• Deze geest, waarin de onderbouwde en specifieke aanpak omtrent jeugddelinquenOe wordt 

verbonden met de bredere context, vinden we terug in de uitdrukkelijke verbinding tussen 
het decreet jeugddelinquen)erecht en het decreet integrale jeugdhulp 

Algemene uitgangspunten 

• Maximale rechtswaarborgen voor de betrokken minderjarige 
o Gaat samen met het erkennen van jongeren als groeiend in verantwoordelijkheid 
o Belangrijke formele aspecten: aandacht voor het legaliteitsbeginsel, vermoeden van 

onschuld, voorzien in rechtsbijstand, aspecten van proporOonaliteit en subsidiariteit  
o Belang van de wijze waarop de reacOes op jeugddelinquenOe uitgevoerd worden  

• Een snelle, duidelijke, afgebakende reac)e 
o De reacOe moet duidelijk zijn voor zowel de jongere, ouders, slachtoffers en 

samenleving (bv. over de inhoud van de sancOe, de duur…) 
o Centrale doelstelling = het (her)bevesOgen van een maatschappelijke norm waarbij 

de jongere gewezen wordt op zijn verantwoordelijkheid  
• Construc)eve en herstelgerichte reac)es 

o ConstrucOef= gericht op het tegemoet komen aan de belangen en behoeoen van alle 
betrokken parOjen 

▪ met maximale ruimte voor eigen inbreng en acOeve parOcipaOe 
o Herstelgericht = aandacht voor herstel tussen dader en slachtoffer 

▪ inzien van gevolgen en verantwoordelijkheid opnemen in herstel van schade  
▪ is ook mogelijk binnen een context van dwang  

• Subsidiaire aanpak waarbij geslotenheid enkel als ul)em middel wordt ingezet 
o O.b.v. een screening: zorgvuldig inschayen in welke mate de ingrijpende, 

vrijheidsberovende modaliteit noodzakelijk is als reacOe op het jeugddelict (en voor 
welke duur) 

PosiOonering en aanbod gemeenschapsinstellingen 

Uitgangspunten uit decreet jeugddelinquenOerecht in uitwerking aanbod: 
• acOef toewerken naar re-integraOe in de samenleving 
• aanbod is exclusief gesloten 
• inzeyen op construcOef en herstelgericht werken met minderjarige én ouders 
• doelgroep = voornamelijk MOF-jongeren maar ook aanbod herstelgerichte Ome-out voor 

VOS-jongeren 
• modules van 3, 6 en 9 maanden 
• voor beperkte doelgroep ook aanbod van maximaal 2, 5 of 7 jaar, atankelijk van de leeoijd 

waarop delict gepleegd werd (alternaOef voor uithandengeving) 

PosiOonering en aanbod Vlaams detenOecentrum  

• Uithandengeving = jongeren doorlopen de gewone strafrechtelijke procedure voor 
meerderjarige delictplegers, vonnis verloopt volgens strafrecht 

• Minderjarige jongeren die na een uithandengeving worden toevertrouwd aan het Vlaams 
detenOecentrum (VD) behouden de rechtsprincipes en wetsbepalingen die de rechtsposiOe 
voor minderjarigen vrijwaren  

• Het verblijf van de jongere in het VD moet veilig zijn en zo veel mogelijk het reguliere vrije 
leven benaderen (bv. onderwijs en vorming volgen, vrije Ojd, tewerkstelling... ) + een 
systemaOsche voorbereiding op een terugkeer naar de samenleving   

• Jongere verantwoordelijkheid laten opnemen 
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• kan deelnemen aan hulp- en dienstverleningsacOviteiten waar alle burgers aan 
kunnen deelnemen 

• mogelijkheid tot een geïndividualiseerd traject met ruimte voor zelfontplooiing en 
realisaOe van een concreet reclasseringsplan 

1.2 DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 

Algemene uitgangspunten 

Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, hun ouders en andere betrokken personen die daar 
behoeoe aan hebben, hulp en zorg op maat die met een grote mate aan flexibiliteit aan de hulpvraag 
proberen te beantwoorden.  

PosiOonering en aanbod gemeenschapsinstellingen (GI) 

Module !me-out 
= aan jongeren bij wie de hulpverlening in een minder gestructureerde en beveiligde se�ng dreigt te 
blokkeren, de kans geven om toe te werken naar een hervaLng van de dialoog met de betrokken 
voorziening  

• GI als neutrale bemiddelaar, zorgt voor uitgesproken en concrete engagementen van beide 
parOjen 

• biedt een sterk gestructureerd en gemonitord programma, om jongere voor te bereiden op 
een herstart van het lopend traject  

• niet rechtstreeks toegankelijk 
• duurt 14 dagen 
• leeoijd: min. 12, max. 18 jaar  
• voorwaarde voor toegang tot aanbod = gegarandeerde terugkeer naar voorziening 

2. MISSIE EN VISIE 

2.1 MISSIE 
• Startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren 

2.2 VISIE VANUIT HET DECREET JEUGDDELINQUENTIERECHT 
• Vanuit de keuzes van de jongere en zijn context slaan we samen de brug naar een betere 

toekomst door het risico op herval te beperken en de levenskwaliteit te verhogen 
• Gebruik maken van krachten en oplossingscapaciteiten van de jongere, zijn ouders en 

andere steunfiguren in de leefomgeving 

2.3 VISIE VANUIT HET DECREET INTEGRALE JEUGDHULP 
• Wanneer het hulpverleningstraject van de jongere dreigt vast te lopen of vastgelopen is, 

bieden we de kans aan de jongere, zijn ouders en de betrokken private voorziening om 
afstand te nemen van hun situaOe en via dialoog en reflecOe de draad terug op te nemen 
binnen het lopend hulpverleningstraject  

• Time-out = specifieke hulpverleningsintervenOe waarbij dagelijkse interacOe tussen 
jongere en onmiddellijke omgeving wordt onderbroken, daardoor ontstaat de nodige 
rust en ruimte  
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• De onderlinge relaOe kan herbekeken worden, op basis daarvan gaan de parOjen 
opnieuw een engagement aan om de lopende hulpverlening verder te zeyen 

3. STRATEGIE TEN AANZIEN VAN JEUGDIGE DELICTPLEGERS 

3.1 UITGANGSPUNTEN 
Om de vooropgestelde doelstellingen uit de visie te realiseren, starten ze samen met elke jongere een 
traject dat aan volgende uitgangspunten voldoet. Ze doen dit via een veilige werk-, leef-, 
leeromgeving waarin individuele ontwikkeling en groei van elke jongere binnen een posiOef 
relaOoneel klimaat centraal staat.  

• Eerst de noodzaak tot verdere geslotenheid onderzoeken 
o Gebeurt in de oriëntaOefase  
o rekening houden met het feit dat het plaatsen van jongeren met een laag 

recidiverisico in een gesloten omgeving averechts werkt 
• Geslotenheid als forensisch orthopedagogische ruimte  

o Gedragsverandering, herstel en verbetering van levenskwaliteit proberen realiseren is 
moeilijker in een gesloten residenOële omgeving dan in de samenleving  

o Daarom van belang om zowel organisatorisch als relaOoneel maximale openheid te 
creëren (= begrensde openheid) te creëren = forensisch orthopedagogische ruimte  

▪ = dynamisch, installeert veilig, moOverend werk-, leer- en leemlimaat en 
creëert de nodige observaOe- en begeleidingsmogelijkheden 

▪ Binnen de werking van een GI dekt het openen en regelen van ruimte in 
forensisch orthopedagogische zin verschillende ladingen:  

• responsieve en empathisch ondersteunende opstelling van de 
begeleider 

• elke jongere moet de kans krijgen het goed te doen en iniOaOef te 
nemen, daarvoor is o.a. open dialoog en aandacht voor perspecOef 
van de jongere nodig  

• vanuit een posiOeve verwachOng en transparant communiceren over 
wat er gebeurt als de jongere niet verantwoordelijk met de openheid 
kan omgaan 

• jongere, ouders en ruimer sociaal netwerk informeren, daarbij 
ruimte maken voor reacOes en reflecOes vanuit hun beleving van dit 
traject 

• In een GI leef je in groep: dit brengt leerkansen maar ook risico’s met 
zich mee: begeleider moet groepsprocessen kunnen structureren en 
posiOeve interacOes en pro-sociaal gedrag sOmuleren (maar groep 
ook zelf ruimte geven, niet te veel sturen) 

• sOmuleren van contact tussen jongere en ouders is essenOeel  
• Samenwerken in func)e van een naadloos traject 

o GelijkOjdig en aaneensluitend inzeyen van een doelgericht begeleidingsaanbod biedt 
maximale kansen om op toe te werken naar een re-integraOe in de samenleving  

o Vraagt flexibiliteit in denken en handelen van elke betrokkene om op zoek te gaan 
naar afgestemde acOes  

o Combineren van aanbod + samen invulling geven aan intensieve begeleiding van 
jongere en context 

• Flexibel en op maat werken 
o flexibel combineren van een gericht publiek en privaat aanbod voor jongere en 

context, op maat van het individuele traject  
• Contextgericht werken 

 51



o Context = breed en dynamisch begrip (o.a. familie, school, peergroup..) 
o jongere is ingebed in een ruim sociaal kader, waarin hij beïnvloedt en beïnvloed 

wordt   
o jongere en gezinnen pas echt begrijpen in context van hun interacOes en relaOes  
o zo maximaal mogelijk personen of instanOes die van betekenis zijn in het leven van 

de jongere betrekken 
o samenwerken met betrokkenen aan het in in kaart brengen en aanpakken van 

criminogene noden en versterken van beschermende factoren  
o Daardoor zet je ook in op het opnieuw verbinden van de jongere met zijn 

leefomgeving  
• Par)cipa)ef en emancipatorisch werken 

o Dit parOcipaOef denken, spreken en handelen op een aantoonbare en voelbare 
manier uitwerken en aanbieden 

o ParOcipaOef werken is nauw verbonden met het inzeyen op krachten, mogelijkheden 
en aspiraOes van de jongeren en hun context in het toewerken naar re-integraOe in 
de samenleving 

o Het is niet te herleiden tot instrumenten om inspraak en parOcipaOe te realiseren, 
het gaat over een visie en a�tude die de formeel opgezeye structuren oversOjgt.  

• Krachtgerichte basis- en begeleidingshouding  
o De gerichtheid op krachten, mogelijkheden en kansen van de betrokken jongeren en 

hun (ruime) context wordt zichtbaar gemaakt in gehanteerde kaders en methoden 
o Kernelementen hierin zijn: 

▪ essenOeel belang van werkrelaOes, zowel met gezinnen als met andere 
partners in de hulpverlening 

▪ een kriOsche onderzoekshouding 
▪ werken met wat goed werkt (wordt mee bepaald door medewerkers en gezin 

zelf) 
• Transparan)e  

o Samen heldere engagementen formuleren 
o Maximale duidelijkheid over de concrete werkwijze, de mogelijkheden en grenzen 

van inspraak, wijze van besluitvorming, bereikbaarheid en beschikbaarheid, 
intensiteit, frequenOe en duur van het afgestemde aanbod  

3.2 TRAJECTMATIG WERKEN 
De gemeenschapsinstelling als schakel in een breder traject 
Belangrijk 

1. het realiseren van op elkaar aansluitende trajecten d.m.v. flexibele differenOaOe en  
wisselwerking van het publieke- en private aanbod is belangrijk 
-> belangrijk om steeds te verduidelijken welk traject we voor ogen hebben 

2. vloye afstemming en combinaOe van enerzijds de reacOe op het delict en anderzijds de 
voorziening van aanbod -> vlot kunnen combineren van deze zaken 

Gevolg: ontstaan van zeer diverse trajecten met verschillende combinaOes 
Bij wijze van illustraOe worden een paar relevante voorbeelden aangegeven van mogelijke 
combinaOes.  

Naadloze trajecten in het kader van het decreet jeugddelinquenAerecht 
Het combineren van reacOes op een jeugddelict wordt uitdrukkelijk voorzien via de mogelijkheid tot 
cumulaOeve maatregelen.  

• zowel mogelijk Ojdens voorlopige als definiOeve rechtspleging 
• maximale duur van elk van de reacOes wordt steeds weergegeven 
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A. gesloten begeleiding + forensische contextbegeleiding 
• belangrijk voorbeeld dat het van belang is om ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken acOef te betrekken 
• gedeelde gedragen verantwoordelijkheid 
• sterke focus op re-integraOe in de SL start vanaf opname in de gesloten instelling 
• samenwerking best zo vroeg mogelijk beginnen 

B. Gesloten begeleiding + HCA-aanbod (vb. herstelgericht groepsoverleg of bemiddeling) 
• combineren gesloten begeleiding met gericht aanbod waarin private voorziening 

uitdrukkelijk de bemiddeling tss dader en slachtoffer op zich neemt 

C. voorwaarden worden niet nageleefd, waarna gesloten begeleiding gestart wordt 
• werken met voorwaarden 

• om aanbod van jeugdhulp te verbinden aan de reacOe van het jeugddelict 
• om jongere kans te geven om zich vooralsnog te engageren als alternaOef 

voor sancOe 

Naadloze trajecten in het kader van het decreet integrale jeugdhulp 
D. herstelgerichte Ome-out gemeenschapsinstelling + (context) begeleiding jeugdhulp 

• uitdrukkelijk gesitueerd binnen het aanbod van de jeugdhulpverlening 
• kortdurende module 
• bedoeld om als overbrugging te fungeren in een lopend traject binnen JH 

Naadloze trajecten met combinaAes in het kader van het decreet jeugddelinquenAerecht en het 
decreet integrale jeugdhulp 

E. Gesloten begeleiding + opstart van ambulante jeugdhulp 
• indien jongeren van hun vrijheid beroofd worden en er nood is aan een gericht 

jeugdhulpaanbod 
• vb’en.: jeugdpsychiatrisch outreach-aanbod en opstarten van een contextbegeleiding 

F. (gesloten begeleiding EN forensische contextbegeleiding) + residenOële jeugdhulp 
• een plaatsing in een GI als vrijheidsberovende reacOe op een jeugddelict, waarbij 

hulpverlening niet de eerste finaliteit is 
• indien jongere na bepaalde termijn van de gesloten begeleiding nood heeo aan 

verdere residenOële begeleiding -> JH 
• belangrijk: garanderen en realiseren van een naadloze aansluiOng  

TrajectmaOg werken: van geslotenheid terug naar de samenleving 
Binnen de werking van de GI zelf is er eveneens sprake van een traject met 4 fasen: 

1. gesloten oriëntaOe 
• verblijf van max 1 maand in oriëntaOecentrum 
• formuleren gemoOveerd advies m.b.t. vraag naar noodzaak van verdere gesloten 

begeleiding 
2. gesloten begeleiding - intramurale fase 

• indien uit fase 1 blijkt dat een gesloten begeleiding noodzakelijk is 
• 3,6 of 9 maand 
• gesloten 
• samenwerking met private externe partners wordt zo snel mogelijk opgestart 

3. gesloten begeleiding - gradueel opbouwen van extramurale elementen in traject 
• acOef toewerken naar re-integraOe 
• aanbieden van kansen om de verworven inzichten en competenOes te oefenen in 

eigen leefomgeving en ruimere SL 
• geleidelijke overgang buitenwereld 
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4. verdere begeleiding na fase van gesloten begeleiding in GI 
• ambulante begeleiding door partner-voorziening loopt verder na het afsluiten van de 

residenOële fase binnen de context van de GI 
• elk gesloten traject moet gevolgd worden door open context 
• ondersteuning van GI bestaat niet meer 

CoördinaOe van het traject 
Aspecten van regie en besluitvorming 

• besluitvorming in samenspraak met alle betrokken actoren 
• dienst jeugdrechtbank en jeugdrechter formuleren zorgen (en krachten) 
• obv die zorgen worden doelstellingen opgesteld 
• jeugdrechter en consulent brengen duidelijkheid over opdracht en duur verblijf en 

begeleiding 
• indien veranderingen traject worden consulent en jeugdrechter ingelicht 
• voor slagen hulpverleningstraject is nauwe en construcOeve samenwerking nodig 
• handelingsplan = vertaling van die dialoog 

Handelingsplan 
• maakt expliciet duidelijk op welke manier er gewerkt zal worden 
• forensisch onderbouwd 
• opstellen gebeurt in samenspraak en overleg met jongeren en ouders… 
• geeo vorm en richOng voor aanbod, maar zorgt ook voor inbedding van het intramurale 

aanbod in een beter traject 
• verloop is cyclisch en is voorwerp van voortdurende evaluaOe en bijsturing in het kader van 

traject-overleggen en rondetafels 

Trajectoverleg en rondetafel 
• vindt plaats onder voorziyerschap van de trajectcoördinator 
• minimale verwachOng: aanwezigheid jongere, context, private  partners en betrokken 

professionals van GI  
• consulent neemt deel in begin en eind van het verblijf van de jongere 

• 1e rondetafel: (aanzet tot) handelingsplan 
• daarna worden op vaste regelmaat traject-overleggen georganiseerd onder 

voorziyerschap van de trajectcoördinator 
• handelingsplan wordt tussenOjds geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd 

• vallen op vaste momenten 
• inhoudelijk 

• vertrekt van de vraag wat een jongere nodig heeo en ambieert met het oog op een 
opOmale uitstroom uit de GI 

3.3 HET FORENSISCH AANBOD 
Delictgericht werken 
Handelen op drie niveaus 
Niveau 1 

• structurerend en ondersteunend leemlimaat dat veilig is, respectvol… 
• conOnu gewerkt op samenwerking en een verantwoordelijkheid gerichte aanpak 
• voortduren aandacht voor behoeoen van jongeren en de groep 
• permanente zorg voor logisOek en infrastructuur, de manier waarop relaOes worden 

aangegaan en waarop hier-en-nu met met situaOes wordt omgegaan 
• dit klimaat = basisvoorwaarde om het begeleiden en leren op de twee andere niveaus 

mogelijk en zinvol te maken 
Niveau 2 

• groepsaanpakken die gericht zijn op specifieke aspecten van het handelingsplan 
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Niveau 3 
• in algemene zin gaat het over individueel bijkleuren, aanpassen en aanvullen van het 

handelen op het eerste en tweede niveau 
• aandacht voor basisklimaat en de inzet van handelingsplan-gestuurde acOviteiten en 

methodieken, maar nu op individuele schaal en vanuit het oogpunt van de individuele 
kenmerken van de jongere 

Een integraAef begeleidingsmodel gericht op recidivebeperking en verbetering van levenskwaliteit 
GI kiezen voor een geïntegreerde implementaOe van het Risk-Need-Responsivity model (RNR) 

• gebaseerd op uitgebreid empirisch onderzoek naar kenmerken,..., bij mensen en hun 
omgeving die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van 
recidive een voorspellende waarde kunnen hebben en Good Lives Model (GLM) 

• kennis van RNR-model verduidelijkt en neemt mee hoe we met deze kennis aan de slag 
kunnen gaan vanuit een sterktegericht perspecOef waarbij de jongere in de eerste plaats 
wordt benaderd als een persoon met interesses,..., op zoek naar een kwaliteitsvol leven. 

RNR model stelt dat we in de begeleiding aandacht moeten hebben voor 8 groepen van factoren: 
4 belangrijkste: 

1. anOsociale relaOes 
2. anOsociaal persoonlijkheidspatroon 
3. voorgeschiedenis van anOsociaal handelen 
4. anOsociale cogniOes 

 
4 belangrijke, maar wegen minder door: 

1. familiale en inOem-relaOonele context 
2. vrijeOjdsbesteding 
3. problemen op school of werk 
4. middelenmisbruik 

Bovenstaande groepen van factoren staan in verband met elkaar 
ruggengraat van RNR-model als begeleidingmodel zijn 3 centrale principes:  

1. risico  
2. behoeoe 
3. responsiviteit. 

Good lives model (GLM) 
• helpt ons om RNR-principes te bekijken vanuit perspecOef en beleving van de jongere en zijn 

omgeving 
• geïntegreerde toepassing van beide modellen voorkomt dat onze aandacht blind de jongere 

koestert als persoon uit het oog verliezen 
• 11 categorieën van basisbehoeoen die kunnen worden gezien als idenOteitsondersteunende 

waarden in het leven van elke mens 
1. leven (met inbegrp van gezond leven en funcOoneren) 
2. kennis 
3. uitblinken in spel 
4. uitblinken in werk 
5. uitblinken in zelfsturing 
6. innerlijke rust 
7. vriendschap 
8. verbondenheid 
9. zingeving 
10. geluk 
11. creaOviteit 
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• levensdoelen in GLM zijn secundair en worden nagestreefd om basisbehoeoen in het hier-en-
nu te helpen realiseren 

• criminogene processen uit RNR-model beschouwt het GLM als interne en externe obstakels 
die het inlossen van basisbehoeoen kunnen bemoeilijken 

• normoverschrijdend handelen in deze ordening = jongeren die de keuze maken om op een 
sociaal onaanvaardbare manier achter de vervulling van hun basisbehoeoen aan te gaan en 
waarbij handelen op grond van een anOsociaal levensplan gebeurt 

• GLM vraagt aan prakOjkwerkers om samen met jongere en zijn omgeving prosociale 
levensplannen uit te werken 

• aandacht binnen GLM voor persoonlijke levensdoelen speelt een belangrijke rol in het 
versterken van de begeleidingsmoOvaOe bij de jongere en zijn context 

Herstel 
belangrijk om onderscheid te maken tussen herstelrechtelijk werken en herstelgericht werken. 

Herstelrechtelijk werken 
• versterken van de mogelijkheden van een herstelrechtelijke reacOe als volwaardige reacOe op 

het delict 
• bieden van maximale kansen aan de dialoog tussen dader en slachtoffer 

Herstelgericht werken 
• creëren, behouden en herstellen van relaOes tussen mensen 
• gerichtheid op schade en herstel is belangrijk bij het invullen van een construcOeve reacOe op 

het plegen van een delict dat de aanleiding was voor de plaatsing in de GI 
• diensten voor herstelgerichte en construcOeve atandeling (HCA’s)die instaan voor het 

uitbouwen en aanbieden van specifieke herstelrechtelijke en herstelgerichte reacOes op het 
delict 

3.4 HET ONDERWIJSAANBOD 
GI’s garanderen een sterk onderwijs dat de onderwijsdoelen kan realiseren in een goede afstemming 
met de thuisscholen van de jongeren 

• kinderrechtencommissaris roept op om meer aandacht te schenken aan de aansluiOng op 
externe scholen van iedere leerling (bv. vakanOes) 

• onderwijs GI valt onder noemer huisonderwijs 
• primaire opdracht: schoolloopbaan verderzeyen 
• hoewel onderwijs een belangrijk domein is moet die niet volledig meegezogen worden in de 

forensische bril. een autonome focus van de school op competenOes, leerdoelen, aansluiten 
op school of werk en studiebekrachOging kan dus 

• anderzijds staat school ook niet los van de GI: naast primaire ontwikkelingsbevorderende en 
socialiserende opdracht draagt het bij aan de missie en visie en gaat daarin hand in hand met 
het forensisch aanbod 

4. STRATEGIE TEN AANZIEN VAN JONGEREN MET EEN BLOKKEREND OF GEBLOKKEERD 
HULPVERLENINGSTRAJECT 

Voor jongeren binnen een hulpverleningstraject dat dreigt geblokkeerd te raken, kunnen de GI’s 
ingezet worden voor een Ome-out 

4.1 UITGANGSPUNTEN 
• dezelfde als bij andere modules 
• enkel nog verduidelijking specifieke aanpak rond herstel- en contextgericht weken in de 

module Ome-out 
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Herstelgericht werken in de module Ome-out 
• focus uitdrukkelijk op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het herstellen van 

schade 
-> onderwijs- en begeleidings- of behandelacOviteiten voor de duur van de Ome-out worden 
naar de achtergrond geschoven 

Contextgericht werken in de module Ome-out 
• ouders of opvoedingsverantwoordelijken worden steeds betrokken 
• vanuit GI worden de private voorziening en de consulent acOef bevraagd over de manier 

waarop zij de ouders op opvoedingsverantwoordelijken zullen betrekken 
• indien ervoor wordt gekozen om de ouders niet te betrekken wordt de moOvering hiervoor 

doorgesproken met de jongere en GI - ouders worden op de hoogte gebracht van beslissing 

4.2 TRAJECTMATIG WERKEN 
de module Ome-out is een schakel in een breder hulpverleningstraject waarin de dialoog tussen de 
jongere en begeleidende voorziening op dat moeizaam verloopt 
-> door het voorzien van Ojd en ruimte en een gerichte focus op de verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen worden kansen geboden om de lopende hulpverlening terug op te nemen 

5. METHODISCH WERKEN 

5.1 TEGELIJK INZETTEN OP BEGELEIDER, PROGRAMMA, ORGANISATIE EN IMPLEMENTATIE 

Uit onderzoek naar “wat werkt in de begeleiding van jeugdige delictplegers” blijkt dat effecOeve 
intervenOes zowel op de begeleider, het programma, de implementaOe, als de 
organisaOe behoren in te zeyen. 

Een ‘effec)eve’ begeleider 
• investeert in een posiAeve werkrelaAe met de jongere en zijn context en toetst deze 

werkrelaAe regelmaAg; 
• werkt modelgetrouw 
• werkt proacAef: hij speelt flexibel in op de noden van de jongere en zijn situaAe; 
• is beschikbaar 

Een ‘effec)ef’ programma  
• is afgestemd op het risico op recidive bij de jongere, dit risico wordt in kaart gebracht; 
• stelt de criminogene noden van de jongere centraal, deze worden in kaart gebracht en 

vastgehouden doorheen het begeleidingsproces; 
• is responsief, het is afgestemd op de eigenheid (leersAjl, vaardigheden en moAvaAe) van de 

jongere; 
• is cogniAef-gedragsmaAg, het gaat aan de slag met denkpatronen, gedrag en vaardigheden 

van de jongere; 
• is contextgericht, het hee< oog voor de verschillende contexten waarin een jongere zich 

beweegt en gaat acAef aan de slag met het gezin en de andere contexaactoren. 
 
Opdat intervenOes effecOef zouden zijn is het evenzeer op het vlak van de organisa)e noodzakelijk 
dat: 

• er structurele ruimte is voor intervisie en supervisie; 
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• de begeleider getraind wordt in een krachtgerichte basishouding én dat wordt voorzien in een 
vaardigheidstraining. 

Voorwaarden op vlak van implementa)e: 
• er is een structurele monitoring van de modeltrouw; 
• er is een structurele monitoring van de outcomes, deze worden aangegrepen als input voor 

een voortdurend leerproces; 
• er is een structurele samenwerking met formele samenwerkingspartners. 

5.2 HET BELANG VAN DE BEGELEIDER IN EFFECTIEVE INTERVENTIES  
De begeleidercomponent wordt beschouwd als een belangrijke factor die een gunsOge invloed heeo 
op de werkzaamheid van methodieken. Een begeleider die een posiOeve werkrelaOe aangaat met de 
jongere en zijn context, zich beschikbaar opstelt en flexibel inspeelt op de noden van de jongere, 
werkt mee aan het vergroten van de effecOviteit van de gebruikte methodieken. Bovendien is het 
hierbij van belang dat de begeleider modelgetrouw werkt.  

Als begeleider in een gemeenschapsinstelling reageer je normaOef, begrens en controleer je jongeren 
en sancOoneer je. TegelijkerOjd is het van even groot belang dat de begeleider de jongere tracht te 
begrijpen en te ondersteunen.  Hij gaat op zoek naar de achtergronden van zijn probleemgedrag en 
geeo de jongere vertrouwen.  

Posi)eve werkrela)e opzeyen met de jongere en zijn context is een kerntaak van een begeleider. Het 
is aan de begeleider om in zijn contact met de jongere én binnen het gesloten kader (begrensde) 
openheid te installeren.  

Een begeleider mag niet samenvallen met de systeemwereld waarin een jongere lee< (namelijk een 
jusOOeel, gesloten kader waarin hij onderworpen wordt aan strakke regelgeving) maar stelt zich open 
voor de leefwereld van de jongere (met name zijn inbedding in het gezin van herkomst, het sociale 
netwerk, de school en vrijeOjdsbesteding, enzovoorts).  

Een begeleider zoomt in op het daderschap van een jongere en is er zich tegelijkerOjd van bewust dat 
het daderschap slechts één deelidenOteit is en heeo oog voor alle andere deelidenOteiten: naast 
‘dader’ is de geplaatste jongere ook een puber, een zoon of dochter, een slachtoffer van negaOeve 
ervaringen uit het verleden, een leerling, een lid van de sportclub of het jeugdhuis, enzovoorts.  

We verwachten van een begeleider dat hij transparant is ten aanzien van een jongere en zijn context. 
De begeleider streeo naar maximale duidelijkheid over de concrete werkwijze van het aanbod, de 
mogelijkheden en grenzen van inspraak, de wijze van besluitvorming, bereikbaarheid en 
beschikbaarheid, intensiteit, frequenOe duur van het aanbod en het (door de begeleider gedeelde) 
standpunt van de maatschappij en beslissing van de jongere. 

Een begeleider neemt een krachtgerichte begeleidershouding aan. Hij richt zich op de krachten en 
mogelijkheden van de jongere en zet in op acOeve parOcipaOe van de jongere en zijn context. Hij 
duro de jongere vertrouwen te geven en, in plaats van zelf oplossingen aan te reiken, ondersteunt de 
begeleider de jongere en zijn context in hun zoektocht naar eigen antwoorden.  Als de jongere mag 
meedenken en richAng mag geven aan de begeleiding, zal hij sneller een rol opnemen in de concrete 
uitvoering van een handelingsplan.  

De begeleider werkt modelgetrouw mbt de implementaOe van een methodiek. Onderzoek wijst uit 
dat het van belang is dat intervenOes of methodieken duidelijk beschreven zijn en dat uitvoerders 
getraind worden in de intervenOe zodat modeltrouw bewaakt kan worden. Een begeleider stelt zich 
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flexibel op. Hij werkt vanuit een vastgelegd regelgevend kader en programma-aanbod maar laat de 
specifieke noden en behoeoen van de jongere richOnggevend zijn.  

Een begeleider toont zich beschikbaar. Om een veilig, ontwikkelingsbevorderend en moOverend 
werk-, leer- en leemlimaat te creëren is betrouwbare nabijheid van de begeleider van groot belang. 
Begeleiders geven het goede voorbeeld, bekrachOgen gedrag consequent op een posiOeve of 
negaOeve manier, bieden een luisterend oor...  

5.3 WERKEN MET METHODIEKEN  
Het belang van methodieken 
Het (forensisch) orthopedagogisch handelen kan niet herleid worden tot een verzameling 
methodieken. Het is eerder zo dat een evenwich)g aanbod van methodieken dat oordeelkundig en 
met aandacht voor de specifieke omstandigheden wordt ingezet, het ortopedagogisch handelen 
doelmaOger en professioneler maakt. 

Als doordachte en uitgeschreven werkwijze hebben methodieken een aantal intrinsieke voordelen  
• RelaOeversterkend: methodieken kunnen faciliterend zijn om relaOegericht met jongeren aan 

de slag te gaan;  
• Structuur: methodieken bieden veiligheid en orde in de chaos, een houvast; 
• Toepasbaar: wanneer de inhoud en opbouw van een methodiek goed omschreven zijn, geven 

zij voldoende handvayen voor de toepassing en opfrissing; 
• Inzichtelijk en overdraagbaar: een methodiek maakt duidelijk wie welke acOes wanneer moet 

ondernemen om welk doel te bereiken en bevat een overzicht van de in te zeyen middelen, 
tools of technieken en te respecteren parameters en randvoorwaarden;  

• Eenheid in de uitvoering: een methodiek geeo professionals houvast en daardoor voeren ze 
haar ongeveer op dezelfde manier uit;  

• TransparanOe: personeelsleden kunnen precies aangeven welke vragen of problemen ze op 
welke manier aanpakken en kunnen dit communiceren naar cliënten. Daarmee weten 
cliënten beter wat hen te wachten staat en krijgen ze bijvoorbeeld geen overspannen 
verwachOngen. 

Gefundeerd kiezen voor methodieken 
De keuze voor een methodiek moet weloverwogen gebeuren omdat hier voor de organisaOe 
aanzienlijke inspanningen aan verbonden zijn op het vlak van vorming, training, opleiding en 
borging.  
Keuze voor een geheel aan methodieken hangt o.a af van de stevigheid van de wetenschappelijke 
fundering en een aantal specifieke criteria:  

• Aanleerbaarheid en betaalbaarheid: Hoe gemakkelijk is de methodiek aan te leren en is het 
gebruik van de methodiek betaalbaar, zowel qua licenOes, opleiding, Ojdsinvestering, 
materiaal…? 

• Flankerend systeem van kwaliteitsborging: Voorziet de methodiek in een apparaat van 
opvolging, ondersteuning, inter- en supervisie als noodzakelijke voorwaarden voor een 
kwaliteitsvolle en effecOeve toepassing ervan? 

• Bruikbaarheid ten aanzien van doelgroep en se�ng: gesloten karakter GI’s, specifieke 
doelgroep 

• Overeenstemming met het gekozen begeleidingsmodel (RNR en GLM, zie supra) 
• Werkzaamheid: Werkzaamheid vayen we hier breder op dan het louter evidence-based 

karakter van een methodische intervenOe. De werkzaamheid van een methodiek moet om te 
beginnen steeds bekeken worden in de interacOe tussen de kenmerken van de cliënt, die van 
de begeleider en de begeleidingscontext en de kenmerken van de methodiek zelf.Maar ook 
de individuele begeleider werkt, samen met de jongere en zijn sociaal netwerk, in een 
organisaOe, een campus, een team en, nog ruimer, een maatschappelijke omgeving die mee 
bepalen hoe een begeleiding uiteindelijk vorm krijgt. 
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• Een evenwichOge por�olio: We willen komen tot een set van methodieken die evenwichOg is 
samengesteld en rekening houdt met verschillen in funcOe en parameters van de diverse 
modules 

6. KWALITEITSBELEID 

Kwaliteitsbeleid stuurt het conOnu streven om uitstekende prestaOeniveaus te bereiken en te 
behouden die voldoen aan de verwachOngen van de cliënten en hun systeem, en van alle 
belanghebbenden, of deze verwachOngen zelfs overtreffen. Een goed kwaliteitsbeleid wordt 
gedragen door een kwaliteitsbewustzijn: het culOveren van kwaliteit:  voortdurend met kwaliteit - 
het goede doen voor de cliënt - bezig te zijn, waardoor zich een inhoudelijk idee van een goede 
begeleiding kan ontwikkelen en een idenOteit in de organisaOe van waaruit men kan zeggen: “zo 
doen wij hier de dingen voor onze cliënten” en daar mogen werknemers elkaar op aanspreken 

Kwaliteitsmanagement behelst de organisaOe, de operaOonalisering van het kwaliteitsbeleid: een 
goede afstemming met managementruimte, communicaOe en ondersteuning met kaders en 
instrumenten. Het betrekken van alle niveaus en alle medewerkers is een proces dat door de 
leidinggevenden dient op gang gebracht. 

6.1 KWALITEITSHANDBOEK 
Een kwaliteitshandboek verschao duidelijkheid over wat de organisaOe belangrijk vindt en op welke 
wijze er gewerkt wordt. Het beschrijo de visie, de verschillende processen, ieders 
verantwoordelijkheden, te hanteren procedures, gemaakte afspraken, te hanteren normen, 
enzovoort. Het kan bovendien gezien worden als een hulpmiddel om zowel intern als extern te 
communiceren over ons kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitshandboek is daarom gebruiksvriendelijk, 
makkelijk raadpleegbaar, levendig, overzichtelijk, op ieder moment actueel én permanent 
beschikbaar. Alleen dan is het een prakOsche houvast en toetssteen voor iedereen Ojdens het 
dagelijks werk. 

6.2 EVALUEREN 
Om systemaOsch processen, structuren en resultaten te kunnen evalueren zijn instrumenten om 
gegevens te verzamelen en te registreren noodzakelijk. Een open en luisterende houding hoort bij 
een evaluaOecultuur. We staan voortdurend open voor de mening en suggesOes van anderen, zij 
worden betrokken bij specifieke evaluaOemomenten, specifiek voor cliënten, medewerkers, externe 
partners en stakeholders. EvaluaOe betreo zowel het peilen naar hun percepOe en als het meten aan 
de hand van indicatoren en mee�actoren.  

Middelen die hierbij gehanteerd worden zijn tevredenheidsmeAngen, effectmeAngen, indicatoren, 
waarderend onderzoek, interne audits, intervisiemomenten, zelfevaluaAe en inspecAemomenten...  

6.3 VERBETERTRAJECTEN 
Na de evaluaOe volgen formele verbetertrajecten met concrete acOes. Deze acOes zijn gericht op 
eenstructurele verbetering van onze werking en dienstverlening. Ze zijn in het voordeel van de 
jongeren, hun context, de medewerkers, de organisaOe zelf, maar ook onze strategische partners. 

6.4 BORGEN 
De borging vormt het sluitstuk van ieder verbeteringstraject: De nieuwe werkwijze of de vernieuwde 
procedures moeten geïmplementeerd worden in de gehele werking. 

Een eerste, maar niet voldoende voorwaarde is het inschrijven van de nieuwe werkwijze of procedure 
in het kwaliteitshandboek. Daarnaast moet er een duidelijk implementaOe-, communicaOe- of zelfs 
vormingsplan uitgerold worden. Een constante opvolging en bijsturing van het implementaOeplan is 
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een andere vereiste. Om deze verbeteringen vast te houden zijn ook weer de leidinggevenden, 
bijgestaan door de kwaliteitscoördinator, betrokken. Zij verankeren de vernieuwde werkwijze formeel 
in het kwaliteitshandboek, volgen de implementaOeplannen op alsook de nieuwe werkwijze. Dit kan 
door gebruik te maken van indicatoren, supervisie… Vorming training en opleiding kunnen ook deel 
uitmaken van de implementaOeplannen. 

7. ORGANISATORISCHE VOORWAARDEN 

7.1 PROGRAMMACOÖRDINATIE 
Een jongere in de module gesloten begeleiding binnen een gemeenschapsinstelling doorloopt een 
gefaseerd traject waarin drie grote doelstellingen de focus van het verblijf bepalen: verkenning, het 
vergroten van inzichten en competenOes en het realiseren van verbinding en transfer. 
Het dagprogramma bestaat uit een combinaOe van onderwijsuren, leergroepen en vrije Ojdsaanbod, 
waarbij het traject van de jongere met de bijhorende handelingsplanning, richOng geeo aan de 
concrete invulling van de weekplanning van elke jongere.  

De programmacoördinator in een instelling coördineert enerzijds de ontwikkeling van een 
kwaliteitsvol aanbod rond de verschillende thema’s met methodieken die hierop aansluiten (het 
aanbodteam), en anderzijds de zorg voor een correcte dag-, week- en maandplanning van elke 
jongere op basis van de vastgelegde doelen op een rondetafel (het planningsteam).  

Gedurende het verblijf van een jongere zal het programma voor elke jongere wijzigen en verschuiven 
naar nieuwe doelen of verfijnen tot meer gefocust aanbod. 

7.2 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN VEILIGHEID 
De opdracht van de gemeenschapsinstellingen behelst ook het organiseren van een gesloten leef- en 
leeromgeving waarbij de jongeren én het personeel moeten kunnen vertrouwen op een 
ondersteunend aanbod rond veiligheid.  
Dit weerspiegelt zich o.a. in een onthaal en doorgangscontrole, onregelmaOgheidscontrole, 
coördinaOe van vorming en opleiding rond het thema veiligheid (stechnieken)... 
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LES 4: FORENSISCH PSYCHIATRISCH 
CENTRUM 
TEKST 8: ERVARING NIET VEREIST -HOLTES 

PROLOOG: GESLOTEN DEUREN 

Léonie Holtes werkte anderhalf jaar in een tbs-kliniek (zelfde als FPC). Drie maanden na haar vertrek 
gebeurde er iets. Ze las het in media. Een tbs-paOënt was ontsnapt Ojdens verlof. Binnen 24 uur 
pleegde deze paOënt overval en verkrachOng van een studente. Léonie was ervan overtuigd dat het 
een van haar paOënten was. Mensen waren ervan overtuigd dat het tbs-systeem niet werkte, haar 
twijfels werden ook groter. Ze begon met journalisOek om zichzelf beter te kunnen uiten, nieuwe 
verhalen en inzichten te kunnen opdoen. Nieuwsberichten over ontsnapte tbs’ers bleven stromen en 
creëerde een schuldgevoel bij haar. Ze waagde een kans arOkelen uit te brengen die de waarheid over 
tbs aan het licht zouden brengen (doos raadpleging officiële documenten, interview deskundigen, 
etc.). Deze arOkelen raakten niet eens aan de waarheid. Ze probeerde aan het eind van de 
journalisOek studie nog een met een reportage. Ze zou als journalist nooit kunnen tonen wat ze die 
Ojd als psycholoog had meegemaakt. Ze gooide alles overboord en begon opnieuw, nu vanuit een 
persoonlijke invalshoek, nl. een journalisOek verslag over anderhalf jaar verbazing.  

HOOFDSTUK 1: CENTER PARCS 

Haar stageplek in haar opleiding was, niet zelf gekozen, in een tbs-kliniek. Ze was voorbereid op het 
sollicitaOegesprek en kende alle theorie uit haar hoofd. Ze wist nog niet hoe zo een tbs-kliniek er 
vanbinnen uitzag. Haar eerste indruk, het lijkt wel Center Parcs. Ze voelde zich niet op haar gemak, 
voor het eerst zag ze psychiatrische paOënten, psychisch gestoord én crimineel (tbs’es). Ze wist niet 
waar ze aan begon, even verontrustend als opwindend. 

HOOFDSTUK 2: SLEUTELBOS 

Haar stage begon in 2005. Twee maanden later ontstond er massa kriOek op het tbs-systeem na het 
incident van Wilhelm S. (tbs’er) die Ojdens het verlof ontsnapte en een oudere man vermoordde. Het 
gaf aanleiding tot parlementair onderzoek dat in 2006 was afgerond. Intussen had ze stagegelopen en 
werkte ze zelf als psycholoog in die tbs-kliniek. Niet lang na het verschijnen van het eindrapport nam 
zij ontslag. 

Aan het begin van haar stage leek er weinig aan de hand. Ze had nog geen mening over het tbs-
systeem, zal ze het goed vinden of niet? Zou ze voor of tegen zijn? Ze had 5 maanden stage om dit uit 
te zoeken. 

Haar eerste stagedag beschrijo ze ook in haar boek. Zelfs het binnen geraken van de afdeling vergde 
veel belangrijke stappen waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ze kwam uiteindelijk terecht 
met haar stagebegeleider in de kamer voor psychologen, daar kreeg ze een zeer brede uitleg en werd 
ze overstelpt met cijfers die Tom allemaal wist. Ze vroeg zich af hoe hij dat zelfs allemaal kan weten? 
Zoveel cijfers en zo up to date. Nadien gaan ze verder, in een doolhof aan gangen en 
beveiligingsdeuren, om de sociotherapeut te leren kennen en een paOënt. Ze vond het vrijwel eng, 
het was een kliniek met enkel mannelijke paOënten. Het was niet alOjd duidelijk wie paOënt of wie 
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medewerker was, daarom keek ze niet meer naar iemands ogen, maar alOjd naar beneden om te 
kijken of die een sleutelbos had.  

Op een andere dag moest ze naar de afdeling om iets te brengen, er was geen enkele collega. Er 
kwam iemand op haar af, zonder sleutelbos. Dit was voor haar een rare ervaring, het was een man 
die een andere taal sprak, hij leek boos te worden. Nadien liep ze weg en kwam ze een vrouwelijke 
collega tegen. Haar collega vertelde dat ze uit zijn buurt moest blijven, hij bleek meerdere vrouwen 
verkracht te hebben. Dit was een van de spannendste zaken die ze kon vertellen op feestjes of andere 
bijeenkomsten. 

Na een paar weken voelde ze zich thuis in het gebouw en de collega’s, maar hoe ze zich met de 
paOënten moesten gedragen was nog moeilijk. Collega’s bleken die op hun eigen manier te doen, ze 
zou het moeten leren aanvoelen wat ze wel en niet kon zeggen.  

Na 2 maanden kreeg ze haar eerste opdracht: seksuele anamnese, Oen gesprekken met een 
verkrachter over zijn seksuele ontwikkeling en het delict. Zij diagnose is een anOsociale 
persoonlijkheidsstoornis. Hij is 26 jaar, bijna zo oud als Léonie zelf. Het is een lijst waarbij ze gênante 
vragen moet stellen zoals: ‘Wat was uw eerste ervaring met orgasme, doet u het vaak, etc.’ Het begint 
lasOg te worden, ze wordt rood en zij en de paOënt spreken hierover, de paOënt lacht erom, dit 
breekt het ijs. Ook hij geneerde zich voor zijn situaOe.  

Ze had nooit gedacht dat een tbs-paOënt zich ook opgelaten kon voelen. Een verkrachten die zich 
schaamde ging haar voorstellingsvermogen te boven. De paOënt moest zijn hele seksleven 
blootleggen. Zij als psycholoog ging er van alles bij denken en over rapporteren. Zijn leven hing af van 
de vermoedens van een ander (van haar). Na een paar weken met de paOënt werd haar het pas 
duidelijk, het ging niet om haar capaciteiten, maar haar bedoelingen waren veel belangrijker.  

TEKST 9: FORENSIC PSYCHIATRIC TREATMENT EVALUATION: THE CLINICAL EVALUATION 
OF TREATMENT PROGRESS WITH REPEATED FORENSIC ROUTINE OUTCOME 
MONITORING. – VAN DER VEEKEN, LUCIEER, BOGAERTS 

ABSTRACT  

Het doel van deze studie is om na te gaan of het instrument voor forensische behandeling en 
evaluaOe (IFTE) een goed instrument is. Ze doen dit in een Nederlands forensisch psychiatrisch 
centrum. (n=240) 

INTRODUCTIE 

RNR is het model dat men in de FPC gebruikt.  
Een probleem dat vaak terugkomt is dat het publiek waarmee ze werken vrij heterogeen is waardoor 
behandeling niet makkelijk loopt. Er zijn verschillende profielen in een FPC zoals: een anOsociaal 
profiel, een gemengd profiel, paOënten met een pervassieve ontwikkelingsstoornis en paOënten met 
een psychoOsche stoornis.  

IFTE maakt gebruik van assessment rond protecOef gedrag, probleemgedrag en 
resocialisaOevaardigheden. Het doel was om deze zaken te meten en na te gaan bij de volledige 
groep over 6 meetperiodes.  

METHODE 
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- De testen worden uitgevoerd in twee FPC’s in Nederland.  
- De evaluaOe van de behandeling met de IFTE doen ze voor alle paOënten om de vier tot zes 

maanden. 
- Alle data die men niet kon verkrijgen via gesprekken, zocht men op in de dossiers.  
- Voor een latente klasse analyse gebruikte men 360 paOënten, van hen allen nam men risico 

assessments af, ging men de psychopathologie na en keek men welk delict gepleegd werd.  
- 240 parOcipanten 
- Items gescoord op een 17-puntenschaal, interne consistenOe van 0.83. 
- StaOsOek: Latente klasse analyse en ANOVA 

RESULTATEN 

Het belangrijkste resultaat dat uit dit onderzoek naar voor komt is dat er grondige aanwijzingen zijn 
voor een posiOef effect van het aantal jaar behandeling op het funcOoneren van de persoon op dit 
moment.  

DISCUSSIE 

Het doel van deze studie was kijken of IFTE een goed assessment is binnen Nederlandse FPC’s.  Voor 
de factoren ProtecOef gedrag, probleemgedrag en resocialisaOe skills zag men geen verschillen in IFTE 
scores doorheen de Ojd.  
Bij coping skills en skills ter voorkoming van fysiek agressief gedrag zag men wel significante 
verschillen tussen de IFTE scores.  

PaOënten met hogere risico’s vertonen meer effecten na behandeling! Dit kan impliceren dat ze nog 
meer progressie kunnen maken dan anderen.  

Hierbij stelt men ook vast dat er sprake kan zijn van ‘cofounding’ factors die het gedrag kunnen 
beïnvloeden. Bij iedere paOënt werd een progressie opgemerkt na een aantal maanden van 
behandeling.  

Bij dit onderzoek moet in acht genomen worden dat niet alle voorbereidingen bij de paOënten op de 
goede manier konden gebeuren (aangezien ze al in de voorziening waren). Er moet voorzichOg 
omgesprongen worden met besluiten aangezien er slechts een kleine populaOe was. In verder 
onderzoek kan men zich focussen op het volledige behandelproces.  
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Hoe kom je in een FPC terecht? 
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LES 5: KENMERKEN VAN JONGEREN 
TEKST 10: THE UNIQUE RELATION OF CHILDHOOD EMOTIONAL MALTREATMENT WITH 
MENTAL HEALTH PROBLEMS AMOND DETAINED MALE AND FEMALE ADOLESCENTS – 
VAHL, VAN DAMME, DORELEIJERS, VERMEIREN, COLINS 

ABSTRACT  

Probleemstelling 

– Meer en meer bewijs toont aan dat emoOonele mishandeling even schadelijk is als fysieke of seksuele 
mishandeling.  

– Link tussen mentale gezondheid en emoOonele mishandeling werd nog niet grondig onderzocht (hoewel 
emoOonele mishandeling vaak voorkomt in de populaOe van jongeren die opgesloten ziyen!).  

Onderzoek 

– Studie bij 341 adolescenten tussen 12 en 18 jaar die opgesloten ziyen in een Vlaamse jeugdinstelling 
(156 jongens en 185 meisjes)  

– Zelfrapportage over ervaringen  

Resultaat onderzoek 

1. Meisjes rapporteren een hogere mate van emoOonele mishandeling, en van internaliserende en 
externaliserende problemen dan jongens.  

2. EmoOoneel misbruik heeo een uniek effect op de problemen, los van de effecten van andere vormen 
van misbruik.  

3. Seksueel misbruik is gelinkt aan internaliserende problemen bij meisjes, en aan externaliserende 
problemen bij jongens.  

4. Jongeren die opgesloten ziyen en die slachtoffer werden van meerdere vormen van misbruik, zijn er 
allicht het ergste aan toe in termen van mentale gezondheidsproblemen. 

INLEIDING (VORIG ONDERZOEK) 

PROBLEEMSTELLING  

De meerderheid van de jongeren die opgesloten ziyen hebben mentale gezondheidsproblemen en werden 
slachtoffer van mishandeling. Er is meer en meer bewijs dat emoOonele mishandeling minstens even schadelijk 
is als fysieke of seksuele mishandeling. Toch is de link tussen emoOonele mishandeling en mentale gezondheid 
van jongeren die in contact kwamen met jusOOe te weinig onderzocht.  

EMOTIONELE MISHANDELING  

= ook wel gekend als psychologische mishandeling, verwijst naar een patroon van non-fysieke interacOes die de 
gezondheid en de ontwikkeling van het slachtoffer potenOeel kunnen schaden.  

– EmoOonele mishandeling (schelden, vernederen, afwijzen, kriOek geven)  
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– EmoOonele verwaarlozing (een gebrek aan ouderlijke warmte en beschikbaarheid). 

OUDERLIJKE WARMTE EN BESCHIKBAARHEID  

= EssenOeel voor de psychologische ontwikkeling van kinderen. Een gebrek heeo mogelijk een negaOeve impact 
op de mentale gezondheid.  

Mentale gezondheidsproblemen 
EmoOonele mishandeling wordt geassocieerd met specifieke mentale gezondheidsproblemen. 

– Internaliserende problemen: angst, depressieve gevoelens 

o Bleken in onderzoek meer voor te komen bij kinderen die emoOoneel mishandeld werden 
dan bij kinderen die fysiek mishandeld werden.  

– Externaliserende problemen: aandachtmoeilijkheden, hyperacOviteit, middelenmisbruik, 
normoverschrijdend gedrag 

o Bleek meer gerapporteerd te worden door jongeren die fysiek mishandeld werden dan door 
jongeren die emoOoneel mishandeld werden.  

UNIEK NEGATIEF EFFECT VAN MENTALE MISHANDELING  

Een warme opvoedingsrelaOe =  beschermt tegen mentale gezondheidsproblemen ten gevolge van 
traumaOsche ervaringen zoals fysiek of seksueel misbruik.  

– Slachtoffers van seksueel en fysiek misbruik vertonen meer mentale gezondheidsproblemen wanneer 
ze ook emoOoneel misbruikt werden.  

– Heeo emoOoneel misbruik nog een uniek bijkomend negaOef effect op de mentale gezondheid 
wanneer gecontroleerd wordt voor overlapping met andere vormen van misbruik?  

VERSCHILLEN IN GENDER 

Meisjes die opgesloten zijn vertonen: 

– meer internaliserende en externaliserend problemen  
– ook de comorbiditeit van internaliserende en externaliserend problemen is groter 
– rapporteerden vaker slachtoffer te zijn van meerdere types van misbruik 

Verklaring van de genderverschillen =>  ‘gender paradox’ 
=De gender paradox houdt in dat veel minder meisjes dan jongens ernsOg delinquent gedrag vertonen en 
daarvoor worden vastgehouden.  
Degenen die wel vastgehouden worden, vormen een uiterste en veel ernsOgere groep in vergelijking met 
hun mannelijke soortgenoten wat betreo (comorbiditeit van) mentale gezondheidsproblemen.  

Seksueel misbruik komt vaker voor bij meisjes die opgesloten zijn, terwijl fysiek misbruik vaker wordt 
gerapporteerd bij de jongens. Er blijkt dus een verschil te zijn in de soorten misbruik die ze ervaren. 
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ONDERZOEKSOPZET 

Genderverschillen in emoOoneel misbruik en daaraan gerelateerde mentale gezondheidsproblemen bij 
gedeOneerde jongens en meisjes.  

– Wat is het incrementele effect van emoOoneel misbruik op mentale gezondheidsproblemen bovenop 
fysiek en seksueel misbruik en fysieke verwaarlozing?  

Hypothese 1: Meisjes rapporteren meer ervaringen met misbruik en mentale gezondheidsproblemen dan 
jongens.  

Hypothese 2: De types van misbruik zouden bij meisjes meer samenhangen met internaliserende problemen en 
bij jongens meer met externaliserende problemen.  

Hypothese 3: EmoOoneel misbruik heeo een incrementele invloed op internaliserende en externaliserende 
gezondheidsproblemen bovenop de invloed van fysiek en seksueel misbruik en fysieke verwaarlozing 

METHODE 

Er werden twee studies gehouden: een tussen 2005 en 2007 en een tussen 2008 en 2011 met in totaal 304 
jongens en 240 meisjes. Deze zaten allemaal in jeugddetenOecentra of Juvenile DetenOon Centers (JDCs) in 
Vlaanderen, België.  

MeOng: Mishandeling van kinderen met de Childhood Trauma QuesOonnaire 

⇨ Jongeren meldden ervaringen met vijf soorten mishandeling: Fysiek misbruik, Lichamelijke 
veronachtzaming, Seksueel misbruik, EmoOoneel misbruik en EmoOonele veronachtzaming  

⇨ Items werden gescoord op een Likert-type respons schaal om de frequenOe van de mishandeling 
ervaringen weer te geven: 1 = 'never true'; 2 = 'rarely true', 3 = 'someOmes true', 4 = 'ooen true', 5 = 
'very ooen true'.  

⇨ Aan de hand van de cut-off scores werd de ernst van de ervaringen bepaald: 'geen (of minimaal)', 'laag 
(tot maOg)', 'maOg (tot ernsOg)' of 'ernsOg (tot extreem)'.  

MeOng: Geestelijke gezondheidsproblemen (internaliseren en externaliseren van psychische problemen aan de 
hand van het YouthSelf Report (YSR)  

⇨ Internalizing Problems is de som van de scores op de drie YSR-schalen Withdrawn/Depressed, 
SomaOc/Complaints en Anxious/Depressed.  

⇨ De Externalizing Problems score is de som van de scores op de AyenOon Problems, Rule-breaking 
Behavior en Aggressive Behavior YSR schalen. 

DISCUSSIE 

Eerste studie bij gedeOneerde adolescenten met de focus op genderverschilen in de relaOe tussen emoOoneel 
misbruik en mentale gezondheidsproblemen.  

Vrouwen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van internaliserende problemen na een tegenslag dan 
mannen. Mannen zijn daarentegen gevoeliger voor het ontwikkelen van externaliserende problemen
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Bevinding 1 

Hypothese 1: Meisjes rapporteren meer ervaringen met misbruik (zowel emoOoneel als andere types van 
misbruik) en mentale gezondheidsproblemen dan jongens.  

– Onderzoek ondersteunt de hypothese! 

Bevinding 2 

Hypothese 2: De types van misbruik zouden bij meisjes meer samenhangen met internaliserende problemen en 
bij jongens meer met externaliserende problemen. 

– De relaOe tussen seksueel misbruik en mentale gezondheidsproblemen is genderspecifiek 
(~verschillend bij jongens en meisje).  

– De relaOe tussen emoOoneel misbruik en mentale gezondheidsproblemen is gelijk tussen jongens en 
meisjes.  

Bevinding 3 

Hypothese 3: EmoOoneel misbruik heeo een incrementele invloed op internaliserende en externaliserende 
gezondheidsproblemen bovenop de invloed van fysiek en seksueel misbruik en fysieke verwaarlozing 

– Bij beiden was emoOoneel misbruik uniek geassocieerd met zowel internaliserend als externaliserende 
mentale gezondheidsproblemen bovenop/afgezien van de invloed van andere types van misbruik.  

CONCLUSIE 

De resultaten van het onderzoek tonen dus de schadelijke gevolgen van emoOoneel misbruik aan voor beide 
genders. Bijgevolg toont ons onderzoek aan dat de jongeren die zowel emoOoneel misbruikt zijn als ook een 
slachtoffer zijn van seksueel of fysiek geweld de groep is die er het slechtste aan toe is wat betreo mentale 
gezondheidsproblemen.  

MOGELIJKE REDENEN VOOR DIT RESULTAAT  

1. Kinderen die ook emoOoneel zijn mishandeld, zijn mogelijk minder veerkrachOg en daardoor 
gevoeliger voor de gevolgen van traumaOsche gebeurtenissen (zoals fysiek en seksueel misbruik).  

2. De effecten van meervoudige traumaOsering worden soms beschreven als complexe trauma's, die veel 
aspecten van de ontwikkeling van een kind verstoren.  

o Bv. problemen bij het vormen van een veilige hechOng.  

3. DetenOe op zich kan een overweldigende ervaring zijn en jongeren kunnen Ojdens de detenOe worden 
blootgesteld aan bijkomende traumaOsche gebeurtenissen.  

AANBEVELINGEN SCREENING EN VRAGENLIJSTEN 

De huidige bevindingen onderstrepen het belang van de bevragen van emoOonele mishandeling bij 
gedeOneerde adolescenten.  
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– Screening van vragenlijsten zoals de Child Trauma QuesOonnaire kan waardevolle informaOe opleveren 
over mishandelingservaringen.  

– Voor sommige jongeren is het invullen van de screeningvragenlijst de eerste keer dat ze iets over hun 
mishandelingsgeschiedenis vertellen.  

– DetenOe is vaak het gevolg van langdurige gedragsproblemen => Zorgverleners zouden al moeten 
screenen op emoOonele mishandeling bij kinderen nog voor ze contact hebben met het strafrechtelijk 
systeem.  

– Kinderartsen zouden rouOnecontacten moeten gebruiken om interacOes tussen ouders en kinderen te 
observeren en te idenOficeren die om gerichte intervenOe vragen.   

MOGELIJKE BEHANDELINGEN  

⇨ Hoe kunnen clinici die met jonge gedeOneerden werken de problemen die gevolg zijn van emoOonele 
mishandeling behandelen en verdere mishandeling voorkomen?  

OpOe 1: Familietherapie om de maladapOeve interacOes te verminderen bleek nu�g degenen die na detenOe 
terugkeren naar hun familie.  

⇨ Maar: veel jonge gedeOneerden hebben geen contact met hun ouders! 

OpOe 2: Behandelingsprogramma’s met de bedoeling om jonge delinquenten een sterke, ondersteunende en 
langdurige vertrouwensrelaOe aan te laten gaan met een prosociale volwassene of peer.  

⇨ Doel= de algehele veerkracht te bevorderen 

⇨ Op lange termijn kan deze ondersteuning ook voorkomen dat er een overdracht zal zijn van 
maladapOeve opvoedingsstrategieën naar de volgende generaOe. 

OpOe 3: IntervenOes gericht op andere factoren die een goede mentale gezondheid na kindermishandeling 
bevorderen.  

⇨ Recent onderzoek: hoger onderwijs en inkomen, lichaamsbeweging en goede copingstrategieën 

Deze intervenOes moeten prioriOet krijgen bij gedeOneerde jongeren die melding maken van ervaringen met 
emoOonele mishandeling! De overheidsinstellingen zijn overigens verplicht om daarmee aan de slag te gaan.  

AANDACHT VOOR MISHANDELING BIJ GEDETINEERDEN 

De bevindingen de studie sluiten goed aan bij de genderparadox.  

⇨ Tonen aan dat gedeOneerde meisjes een zorgwekkende groep vormen wanneer het gaat over mentale 
gezondheidsproblemen en comorbiditeit.  

Maar het aanzienlijke aantal gerapporteerde gevallen van mishandeling en mentale gezondheidsproblemen bij 
beide geslachten vraagt om meer aandacht voor mentale gezondheid bij gedeOneerde jongeren.  

⇨ Reden: Vroegere mishandeling bij gedeOneerde jongeren kan verregaande gevolgen hebben, 
waaronder recidive en een verhoogd risico op zelfmoord.  

SEKSUEEL MISBRUIK 

– Meisjes rapporteerden vier keer meer seksueel misbruik dan jongens.  
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o Hogere kansen van meisjes om seksueel misbruikt te worden binnen hun  

o Grotere terughoudendheid van jongens om seksueel misbruik te melden 

– Genderspecifieke associaOes van seksueel misbruik met internaliserende en externaliserende mentale 
gezondheidsproblemen? 

o Onze bevindingen zijn eerder suggesOef! 

– Seksueel misbruik bij meisjes was sterk geassocieerd met internaliserende problemen. Seksueel 
misbruik was significant, maar zwak geassocieerd met externaliserende problemen.  

o Ondersteunt het idee dat vrouwen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van internaliserende 
problemen na tegenslag.  

Mogelijke verklaringen voor deze genderspecifieke relaOes:  

– Onderliggende neurobiologische verschillen in de gevoeligheid voor internaliserende stoornissen 

– Bestaande genderstereotypen (internaliserende reacOes worden meer geaccepteerd bij vrouwen dan 
bij mannen) 

MAAR! 

De correlaOecoëfficiënten tussen seksueel misbruik en ex- en internaliserende problemen waren niet significant 
verschillend tussen de geslachten!  

⇨ Dezelfde bevinding is er voor de andere mishandelingsschalen.  

⇨ Impliceert dat genderspecifieke bevindingen wat betreo seksueel misbruik met voorzichOgheid 
moeten worden geïnterpreteerd.  

⇨ Suggereert dat jongens en meisjes veel meer op elkaar lijken dan ze van elkaar verschillen wat betreo 
de associaOe tussen mishandelingstypes en -uitkomsten. 

STERKTES EN BEPERKINGEN ONDERZOEK  

Sterktes Beperkingen 

Goed gevalideerde 
vragenlijsten

Het meten van mishandeling van kinderen is retrospecOef, dus er is sprake 
van een recall bias.  
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RelaOef grote 
steekproef 
gedeOneerde meisjes

Alle resultaten gemeten aan de hand van zelfrapportage  
– Kan relaOe tussen mishandeling en mentale gezondheid verhogen  
– Over- of onderrapportage  

Beter: Ook alternaOeve bronnen om informaOe te bekomen, zoals ouders 
en officiële registers.  

Probleem ouders: Vaak moeilijk om deze ouders te bereiken, hebben hun 
kind al lang niet meer gezien of erkennen het misbruik/de mishandeling 
niet.  

Probleem officiële registers: In vele gevallen is mishandeling niet 
vastgesteld en is er geen proces verbaal. Dat is zeker het geval bij 
emoOonele mishandeling.  

Mogelijkheid om 
genderverschillen in 
relaOes tussen 
variabelen te testen 

We kunnen geen uitspraak doen over de causaliteit (t.g.v. de transversale 
opzet). Dit betekent dat er niet kan worden uitgesloten dat er na het 
ontstaan van psychische problemen mishandelingen hebben 
plaatsgevonden.  

De schaal voor fysieke verwaarlozing had een slechte betrouwbaarheid. 
Omdat deze vorm van mishandeling het vaakste voorkomt hebben ze de 
schaal behouden. 

De SES van jongeren en de huidige blootstelling aan geweld zou de relaOe 
tussen (emoOonele) mishandeling en mentale gezondheidsproblemen 
kunnen mediëren! 

⇨ Moeten in het vervolg worden opgenomen als covariaten. 
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TEKST 11: BELIEFS AND PRACTICES OF THE PARENTS OF VIOLENT AN OPPOSITIONAL 
ADOLESCENTS: AN ECOLOGICAL PERSPECTIVE – BRADSHAW, GLASER, CALHOUN, BATES 

Overtuigingen en prakAjken van de ouders van gewelddadige en opposiAonele adolescenten: een ecologisch 
perspecAef 

ABSTRACT 

Ouderschap is een transacOeproces, beïnvloed door het gedrag van het kind en de omgevingscontext. 
Deze studie onderzoekt de overtuigingen en prakOjken van ouders van agressieve en opposiOonele 
adolescenten om de relaOe tussen opvoedingsprakOjken, context en geweld onder jongeren beter te 
begrijpen. Ouders van jeugd delinquenten voltooiden beoordelingen van gewelddadig en 
opposiOoneel gedrag van jongeren, blootstelling aan geweld binnen de gemeenschap en hun eigen 
overtuigingen en opvoedgedrag en percepOes van het jeugdrechtsysteem. Ouders van jongeren met 
de hoogste niveaus van gewelddadige en opposiOonele gedragsproblemen rapporteerden verhoogde 
gevoelens van hopeloosheid met betrekking tot de toekomst van het kind, ontoereikendheid als 
ouder, angst voor fysieke schade door het kind, woede tegenover het kind en moeite met toezicht 
van het kind. Alle ouders meldden relaOef veel gepercipieerde steun door het rechtssysteem. 
Ouderlijke stress werd ook onderzocht als een mogelijke invloed op de overtuigingen en het gedrag 
van ouders met betrekking tot het kind. De resultaten suggereren dat de emoOonele en 
gedragsmaOge reacOes van ouders moeten worden aangepakt wanneer zij tussenkomen bij 
minderjarige delinquenten. Strategische implicaOes van de redacOe: de auteurs presenteren 
bewijsmateriaal dat suggereert dat de percepOe van ouders van hopeloosheid / ontoereikendheid en 
hun angst voor de veiligheid van hun kind zowel bijproducten zijn van het leven met een agressief 
kind als factoren die bijdragen aan dat agressieve gedrag. Succesvolle intervenOes moeten dus zowel 
de ouders als veranderingsagenten in het leven van de jeugd targeten, maar ook een sterke ouder 
omvayen. 

De golf van schietparOjen op scholen die eind jaren negenOg plaatsvonden, maakte het probleem van 
jeugdgeweld een realiteit voor veel volwassenen in Midden-Amerika. Terwijl de spraakmakende 
schietparOjen op scholen het bewustzijn van het probleem bij veel ouders en beleidsmakers 
verhoogden, weten onderzoekers en maatschappelijk werkers al lang van de alarmerende cijfers van 
jeugdgeweld in de binnensteden en elders in de Verenigde Staten. Dit grotere bewustzijn heeo de 
focus verscherpt op de individuele-, familie- en gemeenschapsfactoren die het risico op gewelddadig 
gedrag in scholen en de gemeenschap kunnen vergroten. Een groot deel van het onderzoek naar 
geweld en delinquenOe bij jongeren is gericht op factoren op kindniveau; er is echter een groeiende 
hoeveelheid literatuur die suggereert dat ouderkenmerken en -prakOjken ook belangrijk zijn om te 
overwegen. Eerder onderzoek heeo bepaalde opvoedingssOjlen in verband gebracht met de 
resultaten van kinderen, maar de houding van ouders ten opzichte van hun kind en hun opva�ngen 
over de effecOviteit van hun opvoedingsvaardigheden kunnen ook een rol spelen. Bovendien kunnen 
de overtuigingen en prakOjken van ouders worden beïnvloed door het gedrag van hun kinderen en de 
context waarin ze opvoeden. Een beter begrip van de interacOe tussen deze verschillende niveaus van 
invloed kan zorgen voor effecOevere intervenOestrategieën voor gewelddadige en opposiOonele 
adolescenten en voor de ouders die hen steunen.  
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INVLOEDNIVEAUS 

 De meeste ecologische modellen van menselijke ontwikkeling erkennen de invloeden van kind (bijv. 
Temperament), familie (bijv. OpvoedingssOjl) en gemeenschap (bijv. Blootstelling aan geweld) op de 
ontwikkelingstrajecten van kinderen. Hoewel het ecologische perspecOef is toegenomen en een 
aantal empirische studies hebben aangetoond dat kinderen worden beïnvloed door meerdere 
niveaus van hun omgeving relaOef weinig gepubliceerde studies onderzoeken meer dan één niveau 
van invloed. De huidige studie onderzoekt de potenOële relevanOe van factoren op gemeenschaps- 
en gezinsniveau voor het gewelddadige en opposiOonele gedrag van adolescenten.  

FACTOREN OP GEMEENSCHAPSNIVEAU 

Verschillende studies hebben bewijs geleverd voor de schadelijke effecten van blootstelling aan 
geweld thuis en in de gemeenschap. Hoewel niet alle kinderen die getuige zijn van geweld negaOef 
worden beïnvloed, wordt blootstelling geassocieerd met een verhoogd risico op posyraumaOsche 
stressstoornis, terminaal denken en de toename van internaliserende en externaliserende 
gedragsproblemen. Soortgelijke effecten zijn ook waargenomen bij kinderen die getuige zijn van 
geweld via de media, zoals via gewelddadige televisie, films en point-and-shoot-videogames. Ouders 
die in gewelddadige en sociaal gioige omgevingen leven, passen vaak hun opvoedgedrag aan om de 
potenOële invloed van deze risico factoren te bestrijden. Het verbeteren van strategieën voor 
ouderlijk toezicht (bijv. Het volgen van en toezicht houden op acOviteiten en waar is aangetoond dat 
het drugs- en alcoholgebruik vermindert, deelname aan risicovol seksueel gedrag, associaOe met 
afwijkende leeoijdsgenoten en andere vormen van probleemgedrag. Hoewel het duidelijk is dat 
monitoring een belangrijk en potenOeel effecOeve opvoedingsprakOjk is, gebruiken niet alle ouders 
consequent de houding van deze ouders ten opzichte van hun kinderen en hun gepercipieerde 
werkzaamheid als strategische ouder kan hun inspanningen om hun kinderen te monitoren 
beïnvloeden, en hun openheid om te ondersteunen . 

FACTOREN OP FAMILIE NIVEAU 

Verschillende studies hebben een verband aangetoond tussen bepaalde gezinsfactoren en de 
ontwikkeling van gewelddadig en agressief gedrag. Bijvoorbeeld gezinsstabiliteit en conflict tussen de 
ouders en kinderen is gecorreleerd met delinquenOe en agressie Ojdens de. Omgekeerd kunnen de 
overtuigingen en het gedrag van ouders, zoals hoge verwachOngen hebben voor het kind, 
ondersteuning bieden en open communicaOe bevorderen, als beschermende factoren of 
ontwikkelingshulpmiddelen voor adolescenten. In vergelijking met de hoeveelheid onderzoek naar 
opvoedingsprakOjken, hebben weinig studies de rol van de overtuigingen en a�tudes van ouders bij 
de ontwikkeling en instandhouding van gewelddadig gedrag bij adolescenten onderzocht. 
IntervenOeonderzoek door Payerson (1982) en anderen geeo aan dat de reacOes en reacOes van 
ouders op het gedrag van hun kind een dwangcyclus van onaangepaste interacOes kunnen maken of 
breken (Reid, Payerson, & Snyder, 2002). Bovendien verhogen gewelddadige jongeren het algemene 
niveau van conflicten en stress in huis. Deze effecten kunnen direct plaatsvinden door bedreigingen 
of aanvallen op de ouders, of indirect door sociale en / of juridische gevolgen van het gewelddadige 
gedrag van jongeren. Het gewelddadige gedrag van adolescenten kan zelfs de gevoelens van angst 
voor het kind, woede tegenover het kind, ontoereikendheid en / of hopeloosheid over de toekomst 
van het kind bij ouders oproepen. Om het transacOonele karakter van het ouderschapsproces en hoe 
het zich verhoudt tot jeugdgeweld beter te begrijpen, hebben we de overtuigingen en prakOjken van 
de ouders van gewelddadige en opposiOonele adolescenten onderzocht.  
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OVERZICHT VAN DE HUIDIGE STUDIE  

De gegevens voor deze studie zijn amomsOg van een groter project waarin de a�tudes, 
overtuigingen en prakOjken van de ouders van jeugdige delinquenten worden onderzocht. Het 
project is uitgevoerd via twee jeugdrechtbanken.  De parOciperende ouders voltooiden een reeks 
instrumenten om hun percepOes en de gemeenschap of context waarin het kind leeo te beoordelen 
(blootstelling aan geweld, ondersteuning door het rechtssysteem), hun opva�ngen over opvoeding 
(ervaren ontoereikende ouder, woede jegens het kind, angst voor het kind) ) en opvoedgedrag (het 
kind volgen), evenals de geschiedenis van gewelddadig en opposiOoneel gedrag van de jeugd. Een 
aantal van deze variabelen werd beoordeeld door een maatstaf voor opvoeding, competenOes en 
prakOjken, de Juvenile Offender Parent QuesOonnaire. De JOPQ is ontwikkeld in overeenstemming 
met onderzoek naar posiOeve ouder-adolescente relaOes, dwingende gezinsinteracOes  en ouderlijk  
toezicht. Ouders voltooiden ook een beoordeling van de gedragsgeschiedenis van de beoogde 
jongeren, bestaande uit items die zijn aangepast aan de DSM-IV-criteria voor gedragsstoornis en 
opposiOonele opstandige stoornis. In de huidige studie hebben we vergelijkingen gemaakt tussen de 
ouders van adolescenten met verschillende niveaus van gewelddadige en opposiOonele 
gedragsproblemen. We onderzochten of de overtuigingen en het gedrag van de ouders varieerden 
door de ernst van het probleemgedrag van hun adolescenten. We veronderstelden dat de ouders van 
wie de adolescenten de ernsOgste gedragsproblemen hadden, negaOeve overtuigingen en emoOes 
over het doelkind zouden aantonen, waaronder meer bang zijn voor het kind, minder hoopvol voor 
de toekomst van het kind, bozer op het kind en zich ontoereikend voelen als ouder . Naast deze 
overtuigingen voorspelden we dat de ouders van de adolescenten met de ernsOgste 
gedragsproblemen zouden rapporteren dat ze het probleemgedrag van hun kinderen mogelijk maken 
(dwz bedekken of excuses verzinnen) en dat ze het moeilijker hebben om de doelgroep te volgen . 
We hebben ook trends onderzocht in de houding van ouders ten opzichte van het rechtssysteem en 
de relaOeve bijdrage van stress van ouders  en negaOeve emoOes en a�tudes tegenover de 
adolescenten. 

METHODE 

Zie arAkel 

RESULTATEN 

Uit voorlopige analyses bleek dat er geen significante verschillen in de ouderschapsvariabelen waren, 
hetzij door de wervingslocaOe van de jeugdrechtbank, hetzij door het geslacht van de jongeren of de 
ouders, dus alle analyses werden uitgevoerd met de volledige steekproef. De gemiddelde 
standaarddeviaOes en correlaOes voor de probleemvariabelen gemeenschap, opvoeding en kind 
worden in tabel I (zie arOkel) vermeld. Met betrekking tot de twee gemeenschapsvariabelen was 
blootstelling aan geweld posiOef geassocieerd met het gewelddadige en opposiOonele gedrag van 
adolescenten. De correlaOes tussen de blootstelling aan geweld en de oudervariabelen waren van 
bijzonder belang. Blootstelling aan geweld was maOg posiOef geassocieerd met ontoereikendheid, 
hopeloosheid, woede jegens het kind en angst voor het kind, maar negaOef geassocieerd met 
monitoring. De percepOe van ouders van het rechtssysteem was negaOef gecorreleerd met 
gepercipieerde ontoereikendheid, in staat en hopeloosheid, zodat hoe meer ze het systeem 
ondersteunden, hoe minder ze het probleemgedrag van het kind mogelijk maakten, ze vonden dat 
hun opvoedingsvaardigheden ontoereikend waren, en voelde zich hopeloos over de toekomst van 
hun kind. Daarentegen waren de percepOes van steun door het rechtssysteem posiOef gecorreleerd 
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met het toezichtsrapport van de ouders. Er waren verschillende significante correlaOes tussen de zes 
oudervariabelen en tussen de oudervariabelen en de twee probleemgedragvariabelen (zie tabel I).  

DISCUSSIE 

Terwijl veel van het onderzoek naar gewelddadig en probleemgedrag Ojdens adolescenOe uitsluitend 
gericht was op de jeugd, onderzocht de huidige studie de relevanOe van variabelen op 
gemeenschapsniveau en de overtuigingen en gedragingen van ouders.  

GEMEENSCHAPSVARIABELEN  

In overeenstemming met eerder onderzoek (bijv. Tolan et al., 2003) was blootstelling aan geweld 
gerelateerd aan beide vormen van probleemgedrag van jongeren. Het werd ook geassocieerd met vijf 
van de zes oudervariabelen (allemaal behalve inschakelen), wat de gevoeligheid van ouders voor 
omgevingsinvloeden illustreert. Hoewel de maatstaf voor blootstelling aan geweld oorspronkelijk 
gericht was op het blootstellingsniveau van het kind, maakt het waarschijnlijk ook gebruik van de 
blootstelling van de ouders. Net als kinderen kunnen ouders negaOef worden beïnvloed door 
blootstelling aan geweld; In combinaOe met andere risicofactoren (bijv. Werkloosheid, psychische 
problemen) worden deze volwassenen vaak emoOoneel niet beschikbaar voor hun kinderen. Dit is 
vooral zorgwekkend omdat de reacOes van ouders op stressvolle omstandigheden vaak voorspellend 
zijn voor hoe kinderen het zullen aanpakken. Het gebruik van rapporten van ouders over de 
blootstelling aan geweld door hun kinderen onderschat waarschijnlijk het blootstellingsniveau van de 
kinderen. Omdat we vooral geïnteresseerd waren in de blootstelling aan geweld in verband met de 
overtuigingen en het gedrag van ouders, was de geknoopte rand van de blootstelling van hun 
kinderen misschien relevanter dan het totale blootstellingsniveau van de kinderen. ToekomsOge 
studies zouden de verschillen tussen de kennis van ouders over de blootstelling van hun kinderen aan 
geweld en de eigen rapporten van de jongeren moeten onderzoeken. De negaOeve associaOe tussen 
blootstelling aan geweld en toezicht enigszins onverwacht. Vanuit een primair prevenOeperspecOef 
zou men verwachten dat de inspanningen van de ouders om hun kinderen te volgen zouden 
toenemen naarmate het geweld toeneemt. Het lijkt er echter op dat naarmate het niveau van 
blootstelling aan gemeenschapsgeweld toenam, het voor ouders moeilijker werd om de doelgroep te 
volgen. Dit kan ten minste gedeeltelijk te wijten zijn aan de neiging van gewelddadige en delinquente 
adolescenten om zichzelf te selecteren in gewelddadige contexten. Dat wil zeggen, gewelddadige en 
delinquente adolescenten associëren zich doorgaans met andere afwijkende jongeren, wat op hun 
beurt hun blootstelling aan gewelddadige handelingen vergroot. Om te onderzoeken of het eigen 
gewelddadige gedrag van de adolescenten de negaOeve associaOe tussen blootstelling aan geweld en 
ouderlijk toezicht verklaart, controleerden we het niveau van gewelddadig gedrag van de 
adolescenten door middel van een parOële correlaOeprocedure. We ontdekten dat de associaOe 
tussen blootstelling aan geweld en monitoring nog steeds significant was, wat suggereert dat de 
negaOeve associaOe tussen blootstelling aan geweld en ouderlijk toezicht niet toe te schrijven was 
aan het eigen gewelddadige gedrag van jongeren. Verder onderzoek is nodig om de richOng van deze 
relaOe te verduidelijken. was De opva�ngen van de ouders over de variabiliteit van het rechtsstelsel 
gaven blijk van enkele interessante trends. Het waarnemen van het rechtssysteem als ondersteunend 
en bereid om de jeugd te helpen, werd negaOef geassocieerd met het inschakelen van het 
probleemgedrag van hun kinderen door ouders. Ouders die het systeem zien als werkend om hun 
kind te ondersteunen, lijken dus minder geneigd te zijn de overtredingen van hun kind te verdoezelen 
of te bagatelliseren. Men zou kunnen verwachten dat de relaOe tussen percepOes van het 
rechtssysteem en machOging ernsOger zou verdwijnen, maar het effect was nog steeds significant na 
controle van het gewelddadige gedrag van de jongeren door middel van een gedeeltelijke 
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correlaOeprocedure. Ook interessant was de negaOeve correlaOe tussen hun percepOes naarmate het 
niveau van gewelddadig gedrag van het systeem en hun opva�ngen over ouderschap. Deze 
bevindingen suggereren dat hoe meer ouders het rechtssysteem beschouwden als tussenkomst om 
hun kinderen te ondersteunen, hoe minder adequaat ze zich als ouder voelden, hoe minder ze het 
mogelijk maakten en hoe minder hopeloos ze zich voelden. Misschien hadden sommige van deze 
ouders het gevoel dat ze 'aan het einde van het touw' waren en wilden ze graag hulp en 
ondersteuning van het rechtssysteem krijgen om de gedragsproblemen van het kind te beheersen. 
Het relaOef hoge niveau van gepercipieerde steun door het rechtssysteem dat door alle deelnemers 
werd gerapporteerd, suggereert dat deze ouders werken om hun kinderen te helpen.  

OVERTUIGINGEN EN GEDRAGINGEN VAN OUDERS  

Er werden maOge tot sterke associaOes waargenomen tussen de oudervariabelen en de 
probleemgedragvariabelen van de jongeren. Ouders die hoog op de ontoereikende subschaal 
stonden, zagen zichzelf kriOsch en beschuldigend en misten de consistenOe bij het afdwingen van 
regels en verwachOngen. Terwijl eerder onderzoek aangeeo dat het stellen van duidelijke 
verwachOngen en consequent zijn belangrijke aspecten zijn van het opvoeden van uitdagende 
kinderen, lijkt het erop dat onze steekproef van ouders van gewelddadige en opposiOonele 
adolescenten de neiging had toe te geven aan de eisen van hun kinderen. Het is ook mogelijk dat 
deze ouders hebben toegegeven aan de eisen van hun kinderen omdat ze merkten dat hun 
opvoedingsstrategieën niet effecOef waren, wisten dat de problemen van de kinderen buiten hun 
controle waren geëscaleerd en / of dachten dat er weinig kon worden gedaan om hun kinderen te 
helpen. Dit suggereert een dwingende cyclus van interacOes tussen de (zelf ervaren) ontoereikende 
ouders en hun gewelddadige / opposiOonele adolescenten. De ondersteunende subschaal toonde 
enkele interessante en enigszins onverwachte trends. De schaal is oorspronkelijk ontwikkeld om 
gebruik te maken van de inspanningen van ouders om hun kinderen te bedekken of excuses te 
maken. Bijgevolg werd verwacht dat de ouders van gewelddadige kinderen mogelijk het 
probleemgedrag van hun kinderen mogelijk zouden maken. Maar het tegenovergestelde voor deze 
ouders; inschakelen was negaOef geassocieerd met hopeloosheid, woede jegens het kind, angst voor 
het kind en beide vormen van probleemgedrag (zie tabel I). Deze trend suggereert dat de ouders met 
de minst problemaOsche adolescenten meer geneigd waren om hun adolescenten het voordeel van 
de twijfel te geven of mogelijk de huidige overtreding als een anomalie te beschouwen. Daarentegen 
waren ouders minder geneigd om excuses te bedenken voor hun adolescenten wanneer de 
gedragsproblemen een hoger niveau van ernst bereikten. Één excuses te bedenken voor de 
gedragsproblemen van hun kinderen is dat ze een mogelijke reden waren waarom de ouders van 
gewelddadige en ongehoorzame jongeren geen fysieke veiligheid wilden. De hopeloosheid en angst 
voor subschalen van kinderen geven een indicaOe van deze bezorgdheid over de toekomst van hun 
kind en mogelijk hun eigen. Zoals verwacht was er een significant verband tussen de subschalen voor 
probleemgedrag en de angst voor het kind. Hoewel niet algemeen onderzocht, suggereert de 
literatuur dat tussen 5% en 21% van alle kinderen hun ouders minstens één keer fysiek aanvallen 
vóór hun 18e verjaardag, bleek dat van de beschuldigingen van aanranding tegen een volwassen 
familielid, 8,6% van de beschuldigingen van aanranding en 23,8% van de beschuldigingen wegens 
eenvoudige aanranding goed was. Bijgevolg,veel ouders van jeugdige delinquenten hebben reden om 
bang te zijn voor hun kinderen, vooral voor moeders; ze zijn vaker dan vaders slachtoffer van hun 
kind. De jongeren met een laag niveau van gewelddadig en ongehoorzaam gedrag werden beter 
gevolgd dan de jongeren met ernsOger probleemgedrag. Het is echter niet alOjd duidelijk geweest of 
slechte monitoring te wijten is aan verwaarlozing, een algemeen gebrek aan effecOeve ouderwetse 
vaardigheden of een gevoel van overweldigd en geërgerd te zijn. Het is niet verwonderlijk dat de 
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ouders van gewelddadige en ongehoorzame kinderen de meest hopeloze, boze en angsOge waren. De 
associaOes tussen deze drie negaOeve emoOes waren sterk, vooral de correlaOe tussen de 
hopeloosheid van ouders en woede jegens het kind. Dit schetst een levendig maar verontrustend 
beeld van de ouders van gewelddadige en ongehoorzame kinderen. Het is mogelijk dat deze ouders 
bijzonder verontrust zijn door zowel de juridische gevolgen als de verhoogde emoOes als gevolg van 
de gedragsproblemen van hun kinderen. Het is belangrijk op te merken dat sommige ouders de ernst 
van het probleemgedrag van de jongeren mogelijk hebben onderschat. Terwijl de rapporten van 
ouders over het probleemgedrag van hun kinderen vaak worden gebruikt in psychologisch en klinisch 
onderzoek en bij het maken van een diagnose van aandoeningen zoals CD of ODD zijn enkele 
beperkingen van het verzamelen van gegevens uit één bron. Eerder onderzoek heeo echter een 
maOge overeenstemming aangetoond tussen de zelfrapportages van jongeren en de rapporten van 
ouders over gedragsproblemen. Net als bij de vragen over blootstelling aan geweld, waren we vooral 
geïnteresseerd in de kennis of percepOes van ouders over het gewelddadige gedrag van hun 
adolescenten. Bijgevolg kunnen de rapporten van de ouders over het gedrag van het kind meer 
relevant zijn voor de onderzochte opvoedingsvariabelen dan het algemene niveau van 
gedragsproblemen van het kind. 

OUDERLIJKE STRESS  

Hoewel we hadden verwacht dat ouderlijke stress de overtuigingen en het gedrag van de ouders met 
betrekking tot het doelkind zou verergeren, gaven onze analyses aan dat dit niet het geval was. Het 
enige significante effect van ouderlijke stress was de vermeende ontoereikendheid. Het lijkt er dus op 
dat het gewelddadige en opposiOonele gedrag van de adolescenten een grotere impact had op de 
negaOeve emoOes, overtuigingen en opvoedgedrag van de ouders dan andere bronnen van ouderlijke 
stress. Het is echter mogelijk dat sommige ouders bijzonder boos of bedroefd waren bij het invullen 
van het studiemateriaal. Bedenk dat de ouders bij het gerechtsgebouw waren toen ze aan het 
onderzoek deelnamen. Acute stress van de betrokkenheid van het kind bij de rechtbank kan een 
verschillend effect hebben gehad op de emoOes van de ouders op basis van de voorgeschiedenis van 
het kind. 

CONCLUSIES EN IMPLICATIES 

 De huidige studie geeo een momentopname van ouders die betrokken zijn bij het jeugdrechtsysteem. Het is 
een van de weinige onderzoeken die zich richt op de overtuigingen en het gedrag van ouders van gewelddadige 
en opposiOonele jongeren. Samengevat suggereren deze bevindingen dat de ouders van adolescenten met 
gedragsproblemen geërgerd zijn; ze rapporteren gevoelens van hopeloosheid met betrekking tot hun kind, 
woede jegens het kind, angst voor fysieke schade door hun kind, percepOes van ontoereikendheid als ouder en 
moeite met het volgen van het gedrag van hun adolescent. Dit patroon suggereert een emoOonele reacOe die 
vaak over het hoofd wordt gezien in onderzoek naar gewelddadige en opposiOonele adolescenten. Zijn deze 
negaOeve emoOes gewoon het bijproduct van een leven met een agressief kind, of zijn het mogelijke factoren 
die bijdragen tot het ontstaan en de ontwikkeling van probleemgedrag? Hoewel de cross-secOonele aard van 
deze studie ons vermogen beperkt om conclusies te trekken over de richOng van deze associaOes, is het 
waarschijnlijk dat deze relaOe bidirecOoneel is. Dit lijkt een complex transacOeproces te zijn, waarbij de context 
(in dit geval een gewelddadige omgeving, die zowel het kind als de ouder onder druk zet), het gewelddadige en 
opposiOonele gedrag van het kind en de gevoelens  en het gedrag van de ouders ten opzichte van de kind. 
Daarom zou het hele systeem moeten worden aangepakt om het gedrag van het kind te veranderen. Terwijl 
ouderlijke intervenOes vaak worden aangehaald als een effecOeve strategie om delinquenOe en agressie bij 
kinderen en adolescenten te verminderen, richten de meeste jeugdrechtelijke intervenOes zich alleen op 
de beledigende jeugd. De bevindingen van de huidige studie suggereren dat de ouders ook betrokken 
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zouden moeten zijn bij door de rechtbank opgelegde intervenOes. Een ecologische intervenOe die 
gericht is op de jeugd, de ouders en het milieu, kan het meeste effect hebben op het verbeteren van 
het gedrag van adolescenten die opva�ngen en prakOjken zijn die zichzelf en anderen in gevaar 
brengen. Een prevenOeve maatregel die in risicovolle situaOes kan worden gebruikt, is om ouders te 
helpen hun opvoedingsstrategieën aan te passen om sociaal gioige omgevingsinvloeden, zoals 
geweld in de gemeenschap of via de media, tegen te gaan. Andere benaderingen kunnen ouders 
helpen om te voldoen aan de speciale gedrags- en emoOonele behoeoen van de kinderen, terwijl ze 
tegelijkerOjd proberen de ergernis van de ouders in een vroeg stadium te stoppen. Gezien het 
algemene opOmisme over de intenOes en interesses van het jeugdrechtsysteem met betrekking tot 
het kind dat in dit onderzoek is waargenomen, is het waarschijnlijk dat het verstrekken van meer 
gezinsgerichte diensten via de rechtbanken effecOeve resultaten zou opleveren. Enkele gezinsgerichte 
evidence-based modellen van klinische intervenOes voor gewelddadige en agressieve adolescenten 
zijn onder meer FuncOonal Family Therapy en MulOsystemic Therapy. Na deze intensieve 
intervenOebenaderingen dragen therapeuten kleine werklast bij zich, werken ze wekenlang nauw 
met gezinnen samen, brengen ze huisbezoeken en zijn ze "oproepbaar" voor de gezinnen in Ojden 
van crisis. Behalve counselingdiensten, leren therapeuten de ouders over effecOeve 
opvoedingsstrategieën en helpen ze de ouders om hun eigen emoOonele reacOes op het gedrag van 
hun kinderen te beheersen. Andere programma's komen eerder in acOe, zoals de serie Incredible 
Years Parent, Teacher en Child Training, gericht op kinderen van twee tot acht jaar die vroege tekenen 
van gedragsproblemen vertonen. TherapeuOsche pleegzorg is een ander gezinsgericht 
intervenOemodel waarvan is aangetoond dat het effecOef is bij het bestrijden van geweld onder 
jongeren. Concluderend suggereren de resultaten van dit onderzoek dat intervenOe- en 
prevenOestrategieën die tegelijkerOjd de gedragsproblemen van het kind aanpakken, de ouders 
ondersteuning en training bieden en bepaalde aspecten van de omgeving aanpakken, waarschijnlijk 
de grootste invloed zullen hebben op de ontwikkeling van het kind. Hoewel lichtelijk verergerd door 
andere ouderlijke stressoren, lijken de gedragsproblemen van adolescenten een belangrijke factor te 
zijn die verband houdt met de negaOeve overtuigingen, emoOes en gedragingen van ouders met 
betrekking tot kinderen. Deze bevindingen benadrukken ook het belang van het aanpakken van de 
emoOonele behoeoen van de ouders bij het proberen de relaOes tussen adolescenten en ouders te 
verbeteren. 
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LES 6: KENMERKEN VAN 
(GEÏNTERNEERDE) VOLWASSENEN 
TEKST 12:  FAMILIEONDERSTEUNENDE GROEPEN VOOR FAMILIELEDEN VAN 
(EX-)GEÏNTERNEERDE PERSONEN - SARA ROWAERT, STIJN VANDEVELDE, KURT 
AUDENAERT & GILBERT LEMMENS 

INLEIDING 

ALS PERSONEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN EEN STRAFBAAR FEIT PLEGEN DAN 

• Kunnen ze geïnterneerd worden wanneer ze niet verantwoordelijk geacht worden voor hun 
daden 
= ze worden dan beschouwd als een crimineel (= gevaar voor de maatschappij) 
en niet als een psychiatrisch paOënt (= persoon die zorg nodig heeo) 

• Internering zou echter eerder een maatregel moeten zijn dan een straf 

BIJHORENDE STIGMATISERING VAN DE INTERNERING HEEFT EEN UITWERKING OP: 
• De persoon die het strarare feit pleegde 
• Maar ook op hun familieleden (ouders/ partners/ kinderen/…) 

DEZE FAMILIELEDEN… 
• Ervaren toegenomen stress door de gevolgen die het plegen van een straraar feit met zich 

meebrengt = in contact komen met jusOOële diensten 
= confrontaOe met interneringsmaatregel die geen einddatum kent 
= FrustraOe, machteloosheid, verdriet, angst, woede 

• Hebben weinig contact met hulpverleners/ worden niet betrokken bij de behandeling vh 
geïnternaliseerde familielid 

• Hebben nood aan isolaOe en steun MAAR vinden die niet/nauwelijks in hun netwerk 
= voelen zich geïsoleerd 

ERVAREN VAN SOCIALE STEUN IS BELANGRIJK! 
• Vermindert emoOonele, sociale en psychische lasten 
• Vergroot de draagkracht 

Andere zaken naast sociale steun = posiOef denken/ religie/ hoop/ psycho-educaOeve 
programma’s 

HOE MEER FAMILIELEDEN ZICH WAPENEN TEGEN STRESSVOLLE GEBEURTENISSEN HOE BETER 
ZE TOEGERUST ZIJN OM MET CRISES OM TE GAAN 

• EssenOeel = opbouwen familiale veerkracht 
• Tot nu toe was onderzoek naar familieleden van geïnterneerden in beperkte mate gericht op 

krachten van familieleden 
• Hoop is een belangrijke krachtbron 
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• Er bestaan weinig familieintervenOes (binnen de forensische sector) die tegemoetkomen aan 
de stress en lasten waarmee familieleden geconfronteerd worden 
Gerapporteerde drempels zijn: 
• vaak lange geografische afstanden die men moet afleggen om hun naaste te bezoeken 
• mogen enkel op bepaalde momenten bij de geïnterneerden zijn 
• tekort aan goed opgeleide therapeuten om gezinsintervenOes te begeleiden 

Vanuit deze bevindingen vertrekkend bundelt het arOkel de resultaten van een doctoraatsonderzoek 
dat nagaat hoe familieleden van personen die geïnterneerd zijn (geweest), ondersteund kunnen 
worden door deelname aan familie-ondersteunende groepen (FOG). 

• Bewust zowel familieleden van geïnterneerde als van ex-geïnterneerde personen 
geïncludeerd 
want ervaringen over verschillende fases in het proces kunnen dan gedeeld worden en de 
hoop op een posiOeve wending in de situaOe is bij velen heel groot (Dit laatste is zeer 
belangrijk!) 

• Waarom ervaart men deelnemen aan FOG als belangrijk? 
1. Familieleden van wie de internering nog lopende is zien zo dat er een einde kan 

komen aan het traject dat ze doorlopen. 
2. Ook zijn er andere belangrijke gelijkenissen terug te vinden in de verhalen over 

behoeoen van familieleden (zowel geïnterneerde als ex-geïnterneerde). 
3. Familieleden bij wie de internering van de naaste achter de rug is nog steeds leren 

omgaan met wat er is gebeurd Ojdens de internerin. 

METHODE 
Familie-ondersteunende groepen (FOG) zijn voornamelijk gebaseerd op reeds bestaande mul)-
family groups (MFG) voor familieleden van personen met psychische problemen. 

• Bij deze intervenOe wordt er in groepen waar meerdere gezinnen aanwezig zijn, aandacht 
besteed aan copingstrategieën, solidariteit, lotgenotencontact en emoOoneel welzijn. 

DE FOG-METHODE (DIE IN KADER VAN HET DOCTORAATSONDERZOEK WERD ONTWIKKELD) 
De FOG-methode bestaat uit 4 sessies: 

• De eerste 3 sessies vinden opeenvolgend om de 2 weken plaats 
• De vierde vindt een maand na de derde sessie plaats 

1. In de eerste sessie wordt vooral gefocust op de invloed van de psychiatrische 
problemaOek en de interneringsmaatregel op het leven van de gezinsleden. 

2. De tweede sessie helpt de familieleden zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds 
het zorgen voor hun naaste en anderzijds het zorgen voor zichzelf. 

3. De derde sessie focust op de krachten en de mogelijkheden van de familieleden in 
het omgaan met de situaOe. 

4. In de laatste sessie reflecteren de deelnemers op de voorbije thema’s en de 
toekomst. 
 

• Na iedere sessies worden huiswerkopdrachten meegegeven. 
• DOEL: De deelnemers thuis verder te laten nadenken over 

A. Zelfzorg 
B. Zorgen voor hun naaste in de toekomst 
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C. Hoe ze hun sterktes kunnen benuyen in het omgaan met de situaOe. 
 

• In totaal zijn er in het doctoraatsonderzoek 2 FOG’s georganiseerd. Deze onderscheiden zich 
van andere MFG’s doordat ze zich vooral focussen op familieleden en niet op de 
geïden)ficeerde pa)ënt, daar de paOënt zelf niet bij de FOG betrokken wordt. 

• Dit omdat het in het onderzoek onmogelijk was, gezien sommigen in een gesloten 
context verbleven. 

• En omdat de FOG georganiseerd werd op een neutrale locaOe (los van een ziekenhuis 
of organisaOe), waardoor het niet eenvoudig was paOënten ook aanwezig te laten 
zijn. 

PARTICIPANTEN 

• 20 familieleden 
• 11 moeders 
• 5 vaders 
• 8 mensen vormden een koppel 
• 2 zussen 
• 1 broer 
• 1 dochter 
• Gemiddelde leeoijd: 59,5 jaar (range: 28-75). 

• 3 personen stopten hun deelname Ojdens het traject omwille van persoonlijke redenen. 
• Gemiddeld namen de deelnemers aan drie van de vier sessies deel. 

DATAVERZAMELING EN ANALYSE 
• Er is gebruikgemaakt van mixed methods onderzoek om de invloed van de FOG op 

familieleden te onderzoeken, waarbij kwalitaOeve (semigestructureerde interviews) en 
kwanOtaOeve onderzoeksmethoden (premeOng, postmeOng en procesevaluaOe op basis van 
gestandaardiseerde vragenlijsten) gecombineerd werden. 

• Een pilootstudie bracht het effect van de intervenOe op de kwaliteit van leven, de ervaren 
draaglasten, de coping-strategieën en de veerkracht van de parOcipanten in kaart. Een week 
voor de 1e sessie sessie (n = 20) en een week na afloop van de 4e sessie (n = 17) een aantal 
vragenlijsten afgenomen. 

• Kwaliteit van leven is gemeten met behulp van de WHOQOL-bref 
• Ervaren draaglast is gemeten aan de hand van het Zarit Burden Interview (ZBI-22) 
• Coping-strategieën zijn gemeten met behulp van de CogniOve EmoOon RegulaOon 

QuesOonnaire (CERQ) 
• Veerkracht is gemeten door middel van de Resilience Scale (RS-nl) 
• Daarnaast zijn ook de onderliggende therapeuOsche factoren van de FOG na iedere 

sessie bestudeerd aan de hand van de Group TherapeuOc Factors − Client 
QuesOonnaire (GTF-CQ-28), alsook om de correlaOes tussen de resultaten van de 
pilootstudie en helpende therapeuOsche factoren te onderzoekenNa afloop van de 
sessies vulden alle deelnemers een post-evaluaOevragenlijst in om hun tevredenheid 
over hun deelname aan de groep na te gaan. 

• Via een semigestructureerd interview zijn familieleden bevraagd over hun verwachOngen 
vooraf (n = 20) en hun ervaringen nadien (n = 17) met betrekking tot hun deelname aan de 
FOG. De interviews zijn themaOsch geanalyseerd met behulp van Nvivo 11. 

RESULTATEN 
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• Na afloop van de FOG: 
A. ervoeren familieleden significant minder zelfschuld. 
B. Was er een verbetering van het emoOoneel welzijn. 
C. Hadden familieleden minder het gevoel de controle over hun eigen leven te verliezen. 
D. Waren er GEEN significante veranderingen met betrekking tot kwaliteit van leven of 

veerkracht van de parOcipanten. 

Hoewel bij een verbetering van het emoOoneel welzijn ook een verandering werd 
verwacht in kwaliteit van leven, kon dit in het onderzoek niet aangetoond worden. 
Mogelijk speelde de relaOef kleine steekproef hierin een rol. Ook met betrekking tot 
veerkracht had men verbetering verwacht, gezien in de FOG de nadruk werd gelegd op 
de krachten en mogelijkheden van de deelnemers. 

• Tijdens het analyseren van de vragenlijst met betrekking tot de therapeuOsche factoren kon 
worden opgemerkt dat 

A. verschillende factoren zoals groepscohesie, acceptaOe, steun van de groep, 
vertrouwen in de therapeuten, gelijkwaardigheid en universaliteit van de problemen, 
reeds hoog scoorden vanaf de eerste sessie. 
De meeste van deze factoren bevinden zich in het domein van het relaOoneel klimaat, 
wat beduidend hoger scoorde dan psychologisch werk in een FOG. 
B. Andere factoren, zoals inzicht in verband tussen huidig gedrag en gevoelens 
Ojdens de kinderOjd, herkennen van eigen overdrachtsgevoelens en het uiten van 
negaOeve gevoelens naar anderen toe, scoorden eerder laag en veranderden niet 
gedurende de sessies. 
C. Over het verloop van de 4 sessies heen, was er een significante verbetering 
merkbaar binnen het domein van het relaOoneel klimaat van de groep en op 
betrokken factoren zoals interacOonele bevesOging, uitdrukken en ervaren van 
posiOeve gevoelens, eigen problemen vergeten door anderen te helpen, ervaren van 
hoop door vooruitgang te zien bij anderen, begeleiding van de therapeuten en het 
krijgen van reacOes van anderen. 
D. Daarnaast is ook de correlaOe bekeken van de resultaten van de pilootstudie 
en de resultaten van de therapeuOsche factoren. Deze correlaOes toonden aan dat 
het observeren van andere groepsleden en het krijgen van inzicht in de problemen 
van hun naaste, gelinkt waren aan het feit dat familieleden minder zelfverwijt 
ervoeren. 
E. Verder was door het ervaren van steun in de groep een verbetering merkbaar 
van het emoOoneel welzijn van de deelnemers. Familieleden herkenden zich ook in 
anderen en er was aandacht voor de universaliteit van de problemen. Hierdoor 
hadden de aanwezige familieleden minder het gevoel de controle te verliezen over 
hun eigen leven. 
F. Familieleden waren tevreden met wat de intervenOe (in de FOG) hen 
persoonlijk bracht, maar ook met de invloed die de intervenOe had op de relaOe met 
hun naaste.  
 

• Op basis van de kwalitaOeve interviews bleek dat familieleden vooraf nieuwsgierig waren en 
dat slechts enkelen twijfelden om deel te nemen. 
Hun verwachOngen bestonden vooral uit het ontmoeten van lotgenoten en inzicht krijgen in 
de universaliteit van de problemen, uit het krijgen en geven van informaOe en advies en uit 
het gevoel te kunnen deelnemen aan een familiegroep in een veilige en respectvolle 
omgeving. 

Er zijn een aantal van de staOsOsch significante resultaten teruggevonden. Zo formuleerden 
familieleden enkele concrete ervaringen met betrekking tot de FOG: 
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1. gevoelens van tevredenheid en opluchOng; 
Familieleden gaven aan dat de intensieve sessies energie gaven omdat ze ervaringen 
konden delen en konden leren van anderen. 

2. samenhorigheid en steun; 
Familieleden hadden het gevoel dat de FOG hen de mogelijkheid bood hun situaOe 
op een veilige manier te bespreken met anderen die zich in een vergelijkbare situaOe 
bevonden. Het voelde comfortabel om over de eigen situaOe te spreken, omdat de 
anderen weten hoe het voelt. Velen hadden voor de eerste keer het gevoel dat ze 
niet alleen waren in hun situaOe. 

3. het krijgen van nieuwe inzichten en 
De inhoud van de sessies werd als interessant en helpend ervaren. ReflecOe werd 
aangewakkerd door de groep, en familieleden konden hun eigen situaOe meer in 
perspecOef zien. 

4. groep specifieke kenmerken (zoals begeleiding door de therapeuten, de 
groepsorganisaOe, de heterogeniteit van de groep en huiswerkopdrachten). 
Vooral de focus op de krachten en mogelijkheden van familieleden werd als 
belangrijk gezien. Ook de huiswerkopdrachten werden aangehaald als middel waar ze 
iets aan hadden. 

De fog kwam, volgens de deelnemers, aan de verwach)ngen tegemoet en de meerderheid 
van de par)cipanten ervoer de groep als diepgaand. 

DISCUSSIE 

Deze studie toont aan dat familieleden deelname aan een FOG als ondersteunend ervaren. 

• Zo verbeterde hun emoOoneel welzijn, 
• verminderde het verlies van controle over het eigen leven 
• wat gepaard ging met verminderd zelfverwijt. 

Dit zijn belangrijke bevindingen, gezien familieleden van geïnterneerde personen geconfronteerd 
worden met verschillende emoOes, een dubbel sOgma en een verminderd algemeen welzijn. 

Opvallend is dat binnen deze studie voornamelijk het rela)onele klimaat belangrijk bleek voor veel 
familieleden. Dat betekent dat familieleden van personen die geïnterneerd zijn in eerste instanOe 
behoeoe lijken te hebben aan groepsondersteuning, aanvaarding en vertrouwen in therapeuten. En 
het betekent dat de familieleden de groep als desOgmaOserend ervaren doordat ze in contact komen 
met lotgenoten en solidariteit ervaren. 

Deze resultaten liggen in lijn met ander onderzoek dat aantoont dat groepscohesie, steun, 
gelijkwaardigheid en universaliteit van de problemen belangrijke therapeuOsche factoren zijn in 
groepsgezinsintervenOes. Aspecten van psychologisch werk, gericht op het sOmuleren van interacOes 
en het krijgen van inzicht, kwamen binnen de FOG later op gang, waarin de resultaten van dit 
onderzoek verschillen van eerder MFG-onderzoek bij depressie. Dit kan te maken hebben met het feit 
dat familieleden van personen die geïnterneerd zijn, geconfronteerd worden met een dubbel sOgma, 
vaak sociaal gediscrimineerd zijn en weinig tot geen steun krijgen van formele of informele 
netwerken. Daarnaast wordt ook de belangrijke rol van de therapeuten aangehaald. De respectvolle 
omgang met de deelnemers en hun openheid worden als een meerwaarde beschouwd, wat 
vergelijkbaar is met ander onderzoek dat aantoont dat de aanmoedigende en nietschuld-inducerende 
benadering van therapeuten erg belangrijk is. 

! Samenvayend kan vastgesteld worden dat in een FOG de nadruk ligt op lotgenotencontact : 
familieleden ervaren desOgmaOsering door het gevoel dat ze niet alleen zijn in de situaOe die ze 
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meemaken en door de steun die ze ervaren van de groep, waardoor ervaringen gedeeld kunnen 
worden. Hoewel familieleden van geïnterneerde personen vaak zelf geen hulpvraag hebben, blijkt uit 
dit en voorgaand onderzoek dat ze wel nood hebben aan contact met anderen en het kunnen delen 
van ervaringen in een veilige en ondersteunende omgeving. Dit is wat de thema’s die binnen de FOG 
besproken worden zo belangrijk maken. 

BEPERKINGEN 

• De steekproef is klein, wat invloed kan hebben gehad op het al dan niet bereiken van de 
staOsOsch significante drempels. Onderzoek bij nieuwe, grotere steekproeven kan hier in de 
toekomst een oplossing voor bieden. 

• Familieleden ervoeren significant minder zelfverwijt na het beëindigen van de FOG. De score 
van de CERQ-vragenlijst met betrekking tot zelfverwijt toont aan dat deze ongeveer gelijk is 
aan de normscore van de vragenlijst. Dit kan betekenen dat familieleden reeds geleerd 
hebben om te gaan met de situaOe doordat ze gedurende lange Ojd (meestal jaren) hiermee 
geconfronteerd zijn. Toch is het van belang om de significante daling te vermelden, gezien 
familieleden van personen die geïnterneerd zijn aangeven een dubbel sOgma te ervaren 
waarbij gevoelens van schuld vaak de kop op steken. 

• Binnen dit onderzoek werd geen aandacht besteed aan de invloed van het onderzoek op de 
relaOe met het geïnterneerd familielid. Enkel in de post-evaluaOevragenlijst zijn familieleden 
hierover kort bevraagd. Het is belangrijk dit in een volgend onderzoek uitgebreider in kaart te 
brengen met zowel kwanOtaOef als kwalitaOef onderzoek. 

• De manier waarop de steekproef is samengesteld. Door de rekruteringsmethodiek 
(zelfselecOe), selecOecriteria en rekening houdend met de situaOe en de verschillen in 
levensgeschiedenis van familieleden, is de steekproef mogelijk niet representaOef (biased). 

• Er is slechts 1 groep van familieleden bereikt, terwijl we ons ervan bewust zijn dat er ook nog 
andere familieleden zijn die geen contact meer hebben of wensen te hebben met hun 
naaste. De vraag kan dan gesteld worden hoe deze ondersteuning ook in een andere vorm 
verleend kan worden. Outreachende iniOaOeven of laagdrempelige diensten zouden hierbij 
mogelijk kunnen worden ingezet. 

Hoewel de studie enkele beperkingen heeo, kan toch gewezen worden op het belang van een FOG 
voor familieleden van personen die geïnterneerd zijn (geweest). Naar de toekomst toe is het dan 
ook van belang om de effecAviteit van een FOG verder te onderzoeken en na te gaan hoe de FOG 
mogelijk (verder) geïmplementeerd kan worden in forensische contexten. ToekomsAg onderzoek zou 
zich ook meer kunnen focussen op de impact van een FOG op de relaAe tussen de familieleden en hun 
naasten. 
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LES 7: RNR MODEL 
TEKST 13: THE PRINCIPLES OF EFFECTIVE CORRECTIONAL TREATMENT ~ R. ZIV 
THEORY AND TECHNOLOGY - ZIV 

THE RNR MODEL (RISK-NEED-RESPONSIVITY) OF CORRECTIONAL ASSESSMENT AND TREATMENT  

Andrews en Bonta zijn door het ontwikkelen van principes erin geslaagd om kennis over de 
effecOviteit van de behandeling in een vorm te plaatsen waarin deze kan worden overgedragen aan 
de behandelaars. Daarnaast maakte het bekendmaken van deze principes hun theorie toetsbaar en 
dus van potenOële wetenschappelijke waarde.   

Hieronder wordt het volledige RNR-model besproken zoals het in de laatste ediOe van the Psychology 
of Criminal Conduct (PCC) besproken wordt. De 15 principes worden in drie delen verdeeld.  

PRINCIPLE 1: RESPECT FOR THE PERSON AND THE NORMATIVE CONTEXT  

Elke corrigerende ingreep moet ethisch verantwoord zijn en moeten dus normen volgen die ervoor 
zorgen dat overtreders op de juiste wijze worden behandeld.  

In de eerste plaats roept dit principe op tot respect voor de persoon. Binnen het RNR-model is dit 
respect niet in overeenstemming met het straffende karakter van het penitenOaire systeem. Daarom 
is persoonlijke autonomie in corrigerende intervenOes van belang omdat de prakOjk de neiging heeo 

OVERKOEPELENDE PRINCIPES VAN HET RNR-MODEL

1. Respect for the person and the normaOve context

2. Psychological theory 

3. General enhancement of crime prevenOon services

KERNBEGINSELEN VAN DE RNR EN BELANGRIJGSTE KLINISCHE KWESTIES

4. Introduce human service 

5. Risk

6. Need

7. General responsivity

8. Specific responsivity 

9. Breath of mulOmodel 

10. Stength

11. Structured assessment 

12. Professional discreOon 

DE ORGANISATIEPRINCIPES VAN HET RNR MODEL: HET BEPALEN VAN DE PERSONEELSBEZETTING EN DE 
MANAGEMENT

13. Community-based

14. Core correcOonal staff pracOces 

15. Management 
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om de nadruk te leggen op structuur, discipline en door de staat opgelegde beperkingen en 
sancOoneringen. 

Ten tweede onderstreept dit principe ook het belang van respect voor de norma)eve context waarin 
de dienst wordt verleend. In essenOe is dit principe een leidraad voor degenen die een intervenOe 
uitvoeren om ethische normen te respecteren, zelfs in omstandigheden waarin de naleving van 
normen niet samengaan met de vermindering van recidive. Daarnaast wordt verwacht dat 
corrigerende intervenOes rekening houden met het feit dat normen in verschillende se�ngs voor 
verschillende daderpopulaOes verschillend kunnen zijn. 

PRINCIPLE 2: PSYCHOLOGICAL THEORY  

De focus van het RNR-model is vermindering van de recidive als het belangrijkste doel van 
corrigerende maatregelen.  

In de eerste plaats moeten intervenOes die gericht zijn op het beïnvloeden van het gedrag van daders 
gebaseerd zijn op psychologische theorie. Specifiek beveelt dit principe aan om gebruik te maken 
van theorieën over crimineel gedrag die zich richten op individuele verschillen.  

Ten tweede volgt principe 2 de PPC en vereist dat de onderliggende psychologische theorie empirisch 
verdedigbaar is. Concreet stelt het RNR-model dat de GPCSL het meest effec)eve theore)sche 
perspec)ef op menselijk gedrag is. In een notendop is de kracht van de GPCSL samengevat in vier 
belangrijke aspecten:  

1. De GPCSL (General Personality and CogniOve Social Learning) theorie heeo een algemene 
effecOeve toepasbaarheid. Met andere woorden, dit perspecOef kan worden toegepast in 
verschillende leeoijdsgroepen, geslachten, rassen/etnische groepen en sociale klassen.  

2. Het GPCSL-perspecOef tracht causale factoren te idenOficeren die een onmiddellijke 
persoonlijke en interpersoonlijke invloed hebben op de criminaliteit.  

3. Het GPCSL-perspecOef maakt de integraOe van theoreOsche elementen en bevindingen uit 
andere perspecOeven mogelijk. 

PRINCIPLE 3: GENERAL ENHANCEMENT OF CRIME PREVENTION SERVICES  

Dit principe stelt dat ook risicopersonen uit anderen instan)es behandeld moeten worden. Zo 
kunnen instanOes bijvoorbeeld te maken krijgen met jonge mensen die nog niet betrokken zijn bij 
criminaliteit, maar die een groot risico lopen omdat ze een leven met een toenemend nadeel 
tegemoet gaan.  

Kennis over het RNR-model kan dus personeel uit anderen instanOes helpen bij het idenOficeren van 
crimineel risico en bij het toepassen ervan de toegang van jongeren tot criminaliteit verminderen.  

PRINCIPLE 4: INTRODUCE HUMAN SERVICE  

Principe vier benadrukt het idee dat corrigerende interven)es die menselijke diensten verlenen 
effecOever zijn dan corrigerende sanc)es.  

Hierbij stellen ze dat in plaats van corrigerende sancOes samen met klinische en sociale diensten 
moet gekeken worden naar de oorzaak van misdaden en hoe dit kan worden aangepakt.  
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In het algemeen wordt een corrigerende sanc)e opgelegd als gevolg van een gedrag en is het de 
bedoeling om ongewenst gedrag te vertragen van terugkerend gedrag. In theorie kan straf effecOef 
zijn in het verminderen van de kans op criminaliteit. Het is echter zo dat de noodzakelijke 
voorwaarden voor een effecOeve bestraffing voor het strafrechtelijk systeem vrijwel onmogelijk te 
vervullen zijn. 

- Moeilijk om op elke criminele daad met maximale intensiteit te reageren.  

- De straf moet, om doeltreffend te zijn, onmiddellijk na de uitvoering van criminele acOviteit 
worden op gelegd.  

- EffecOeve bestraffing vereist dat elke keer ongewenst gedrag zich voordoet, moet gestrao 
worden.  

- Aangezien mensen variëren in hun reacOe op dezelfde straf moet deze kunnen afgestemd 
worden op de kenmerken van de overtreder.  

Naast de prakOsche moeilijkheden om de straf effecOef toe te passen in het strafrechtelijk systeem, 
kan het opleggen van straffen ook leiden tot "onbedoeld en ongewenst gedrag". Dit kan bijvoorbeeld 
het ontwikkelen van een depressie zijn, ontwikkelen van haar ten opzichte van hun straf,… ! dit kan 
een negaOeve invloed hebben op het veranderen van hun crimineel gedrag.  

Bij de corrigerende interven)es zicht het RNR-model richt zich daarom op het belonen van niet-
deviant alternaOef gedrag in plaats van op het bestraffen van afwijkend gedrag.  

- RNR beveelt versterking van posiOef gedrag aan omdat dit de enige manier is om het gedrag 
van mensen met beperkte pro sociale vaardigheden te veranderen.  

PRINCIPLE 5: RISK 

Het risico-principe heeo twee componenten: het voorspellen van crimineel gedrag en het 
afstemmen van het niveau van de behandeling op het risiconiveau van de dader.  

De eerste component, het voorspellen van crimineel gedrag omvat de beoordeling van de 
risicofactoren. Deze riscofactoren omvayen specifieke kenmerken van personen en hun situaOe die 
gelinkt kunnen worden aan misdaad.  

De tweede component, het afstemmen van het niveau van de behandeling op het risiconiveau van 
de dader. Dit vormt de brug tussen de beoordeling en de effecOeve behandeling. Overtreders kunnen 
beschouwd worden hoog/middelmaOg/laag risico in verhouding tot het aantal en de sterkte van de 
risicofactoren die zij beziyen. Het risicobeginsel stelt dus dat naarmate het risiconiveau sOjgt, de 
hoeveelheid behandeling die nodig is om de recidive te verminderen, ook toeneemt. 

Voor mensen met een laag risico is behandeling niet aan te raden. Hier zijn twee redenen voor.  

- Wanneer deze in contact komen met mensen met hoog risico, zullen deze ook meer kans op 
crimineel gedrag hebben.  

- Overbehandeling kan de kan op recidive vergroten  

PRINCIPLE 6: NEED 
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Dit principe in het RNR modeI, stelt voor dat corrigerende intervenOes zich richten op risicofactoren 
als dynamische factoren die bij verandering ook verandering in kans op recidive met zich meer 
moeten brengen. In essenOe maakt men onderscheid tussen 3 soorten risicofactoren:  

1. StaOsche risicofactoren die niet kunnen worden veranderd (bijv. criminele geschiedenis) 

2. Dynamische risicofactoren die alleen op natuurlijke wijze kunnen worden veranderd (bijv. 
leeoijd) 

3. Dynamische risicofactoren die kunnen worden veranderd door een doelbewuste intervenOe 
die gericht is op het verminderen van recidive ("criminogene behoeoen").  

Daarnaast maakt het need-principe een onderscheid tussen "criminogene behoeien" en "niet-
criminogene behoeien". 

1. Criminogene behoeoen: dynamische en veranderlijke kenmerken van daders die een 
oorzakelijk verband hebben met het crimineel gedrag.  

2. Niet-criminogene behoeoen: dynamische en veranderlijke kenmerken van daders die geen/
bijna geen oorzakelijk verband hebben met crimineel gedrag.  

Met andere woorden, het aanpakken van niet-criminogene behoeoen zal de toekomsOge recidive 
waarschijnlijk niet significant veranderen, tenzij dit indirect van invloed is op criminogene 
behoeoen.  

Criminogene behoeoegebieden: asociale persoonlijkheidspatronen, asociale partners, disfuncOonele 
familierelaOes, disfuncOonele relaOes binnen school/werk, niet-betrokken zijn bij convenOonele 
georganiseerde vrijeOjdsbesteding, middelenmisbruik.  

PRINCIPLE 7: GENERAL RESPONSIVITY  

Het zevende principe omvat twee aspecten die betrekking hebben op "het hoe van de interven)e" 
en focust zich op algemene responsiviteit. Het algemene responsiviteitsprincipe suggereert dat bij 
corrigerende intervenOes rekening moet worden gehouden met hoe overtreders reageren op 
verschillende types en sOjlen van dienstverlening.  

Op basis van de GPCSL-perspecOeven biedt de algemene responstheorie de meest effecOeve manier 
om mensen nieuw pro sociaal gedrag aan te leren. Deze prakrijken omvayen modelling, versterking, 
rollenspel, opbouwen van vaardigheden, aanpassen van gedachten en emoOes door cogniOeve 
herstructurering, het oefenen van nieuw laag-risico alternaOef gedrag,…  

Het is van groot belang dat bij deze strategieën duidelijke en concrete doelstellingen naar voor 
worden geschoven waarbij de inhoud gestructureerd is. Hierbij is alles gericht op acOviteiten die al 
doel hebben het verwerven van vaardigheden.  

PRINCIPLE 8: SPECIFIC RESPONSIVITY  

Dit principe vertrekt vanuit het idee dat er sprake kan zijn van paOënt-interacOes tussen de 
kenmerken van individuen en hun instellingen of situaOes. Hierbij is het van groot belang om gebruik 
te maken van gedifferen)eerde behandeling bij correc)eve interven)es.  
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Dit zijn enkele potenOële specifieke responsvariabelen: verbale vaardigheden, moOvaOe om een 
behandeling te ondergaan, mate van angst, mate van impulsiviteit, psychiatrische problemen, mate 
van interpersoonlijke gevoeligheid, intelligenOe, geslacht, leeoijd en/of etniciteit.  

Men houdt rekening met goede matching van volgende elementen:  

1. De behandelaanpak met de leersOjl en de persoonlijkheid van de dader. 

2. De kenmerken van de dader met die van de therapeut.  

3. De vaardigheden van de therapeut met het type programma.  

Inhoudelijke voorbeelden:  

Het eerste voorbeeld is het verhogen van moOvaOe bij correcOonele intervenOes heeo een potenOeel 
om overtreders te behandelen of hun gedragsverandering te beïnvloeden. De moOvaOe wordt 
nagegaan door ‘moOvaOoneel interviewen (MI)’. Het MI-model is een boyom-up model dat 
voorgesteld wordt als een vorm van samenwerkingsverbanden voor het versterken van de eigen 
moOvaOe en inzet voor verandering.  Het is vaak een voorbereidende stap naar een meer formele, 
gestructureerde behandeling en terugvalprevenOe. Het is een model dat grote gedragsverandering 
met zich meebrengt door minuscule ingrepen. Toch gaat het maar in kleine mate zorgen dat daders 
niet gaan hervallen. Het is eerder een responstechniek op de moOvaOe te vergroten om behandeling 
bij te wonen en zich eraan te houden.  

 Het tweede voorbeeld beveelt aan om rekening te houden met biodemografische aspecten zoals 
leeoijd, geslacht en cultuur. Aspecten van leeoijd, geslacht en cultuur dragen bij aan ons begrip van 
hoe we het best criminogene behoeoen kunnen veranderen. Hier kunnen we kijken hoe dader anders 
reageren op diensten in relaOe tot context, bijkomende normen en tradiOes 

Het derde voorbeeld is het belang van het overwegen van persoonlijkheid en cogniOeve sOjlen in een 
correcOonele intervenOe. Dergerlijke overweging heeo tot doel om de effecOviteit van de 
behandelingsprogramma's te verbeteren door het gebruik van gestructureerde en ongestructureerde 
benaderingen van de therapie.  

- Gestructureerd: directe trainingsprocedures zoals gedragsrepeOOe, systemaOsche 
condiOonering, rollenspel of coaching. 

- Ongestructureerd: maken geen gebruik van deze procedures van praatjes, emoOonele steun 
en therapeut-cliënt relaOes in groeps- of individuele therapie.  

Het vierde voorbeeld in bespreekt de rol van niet-criminogene behoeoen als een ander belangrijk 
aspect. Over het algemeen moet worden vermeden dat gecorrigeerde intervenOes gericht zijn op 
niet-criminogene behoeoen. Toch stellen ze dat dit voor sommige daderpopulaOes van belang is voor 
het vervullen van humanitaire en moOverende doelen. Deze kunnen dus als tussendoel gebruikt 
worden.  

PRINCIPLE 9: BREATH (OR MULTIMODEL)  

Dit principe benadrukt in wezen het belang van het richten op meerdere criminogene behoeien bij 
het werken met zaken met een hoog risico. Zo zal het richten op slechts één criminogene behoeoe 
een minimaal effect hebben op het verminderen van de recidive van hoog-risicodelinquenten.  
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Daarom is volgens het breedte-principe een effecOeve intervenOe met hoog-risicodelinquenten een 
programma nodig dat gebruik maakt van een combinaOe van doelen en methoden = mulOmodale 
programma’s.   

PRINCIPLE 10: STRENGTH 

Het is het volgens dit principe belangrijk om de sterktes van een individu te beoordelen, omdat 
dergelijke sterktes implicaOes hebben voor zowel een nauwkeurige voorspelling van recidive als voor 
een specifieke responsiviteit. Ze definiëren sterktefactoren als kenmerken van mensen en hun 
omstandigheden die verband houden met verminderde kansen op criminele acOviteiten.  

- Het is niet omdat een risicofactor een negaOeve invloed heeo op recidive dat de 
tegenoverstaande sterktefactor zorgt voor een posiOeve invloed op recidive.  

Net als risicofactoren worden sterktes beschouwd als componenten in de beoordeling die een 
bijdrage leveren aan de voorspelling van recidive. Daarom omvayen de op RNR gebaseerde 
beoordelingstools bij de voorspelling van toekomsOge overtredingen systemaOsch onderzoek naar de 
sterke punten.  

PRINCIPLE 11:  

Dit principe geeo aan dat corrigerende intervenOes een gestructureerde beoordeling moeten volgen 
bij de beoordeling van sterktes en RNR-factoren. Dergelijke beoordeling kan in twee richOngen:  

1. Gebruik maken van "gestructureerde en gevalideerde beoordelingsinstrumenten" 

2. De bevindingen van dergelijke beoordelingen integreren in de specifieke intervenOe.  

Er wordt aanbevolen om alOjd gebruik te maken van de meest recente beoordelingsinstrumenten op 
basis van RNR.  

- Belang dat empirisch bewijs aantoont dat de geldigheid dan gestructureerde beoordelingen 
veel groter is dan die van een ongestructureerd professioneel oordeel. 

In het RNR-model wordt niet alleen het gebruik van ongestructureerde beoordelingen vermeden, 
maar wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de aanbevolen hoog gestructureerde beoordeling 
en een alternaOeve benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van een "gestructureerd 
professioneel (of klinisch) oordeel. 

- Hoog gestructureerde beoordeling: bevat numerieke quotering van items of vooraf bepaalde 
regels om dan om te zeyen in een risicoscore.  

- Gestructureerd professioneel of klinisch oordeel: de beoordelaar een vooraf vastgestelde lijst 
van risicofactoren in overweging moet nemen, die grotendeels of geheel zijn afgeleid van 
dezelfde empirische literatuur als de staOsOsche meOngen van het risico van de dader. Hier is 
geen sprake van de strikte numerieke quotering.  

Het principe heeo ook richOng aan van corrigerende intervenOes door gebruik te maken van een 
assessmentbenadering die de beoordeling van de dader koppelt aan een behandelingsinterven)e. 

 91



Met andere woorden, dit principe onderstreept dat het bij corrigerende intervenOes in de eerste 
plaats gaat om het beïnvloeden van de criminaliteit.  

Een beoordelingsaanpak die het RNR-model volgt, zal naar verwachOng ook de kennis van de 
risicobeoordeling naar de prak)jk vertalen. Met name kunnen dergelijke beoordelingsinstrumenten 
helpen bij de juiste toewijzing van toezicht middelen  en bij het richten van intervenOes.  

PRINCIPLE 12: PROFESSIONELE DISCRETIE 

ER KWAM EEN ALGEMEEN INZICHT DAT DE EMPIRISCHE KENNIS TE BEPERKT IS, 4 KWESTIES DIE DE 
KLOOF IN DE BESTAANDE KENNIS AANTONEN: 

1) De specifieke moderatoren van crimineel gedrag blijven een probleem 

2) Impact van bredere sociale regels op crimineel gedrag zijn slecht gedocumenteerd 

3) Bijzonere constructen zijn beperkt in hun impact vanwege de keueze van het 
onderzoekontwerp of vanwege fouten in meOngen  

4) Empirische kennis kan alleen de bevindingen weerspiegelen van studies die al zijn uitgevoerd. 

Tegenwoordig lijkt het erop dat het belangrijkste doel van principe 12 is om het belang te 
benadrukken van het naleven van de principes van het RNR-model, en in het bijzonder van de 
beoordelingen die dit model volgen. 

PRINCIPLE 13: COMMUNITY-BASED 

De houding ten opzichte van het therapeuOsche,  de macht van insOtuOonele instellingen veranderde 
sinds de gevangenis een strafse�ng werd. In het begin van de 19e eeuw werden gevangenissen 
beschouwd als een plaats die daders beschermde tegen de corrupOe en wanorde die in de 
gemeenschap heersten.  Tegen het einde van de 19e eeuw was dit perspecOef echter dramaOsch 
veranderd en probeerde de therapeuOsche omgeving in de gevangenis de buitenomgeving te 
repliceren.  

Aan de andere kant geeo het RNR-model de voorkeur aan gemeenschapsgerichte instellingen omdat 
wordt aangenomen dat de impact van dergelijk leren effecOever is in de natuurlijke omgeving van de 
dader dan in hechtenis. Gemeenschapsinstellingen hebben tot nu toe de voorkeur boven 
insOtuOonele instellingen.  

PRINCIPLE 14: CORE CORRECTIONAL STAFF PRACTICES 

Rol van correcOonele werkers benadrukken. 

4 kenmerken van effecOeve correcOonele werkers: 

- Hoogwaardige relaOe met hun cliënten (relaOevaardigheden) 

- EffecOeve modellering  

- Versterking op hoog niveau in een interpersoonlijke situaOe 

PRINCIPLE 15: MANAGEMENT 
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Het laatste organisaOeprincipe is de rol van effecOef management. Volgens principe 15 zijn managers 
op het gebied van correcOonele revalidaOe verantwoordelijk voor de implementaOe van de 
kernprincipes van RNR, met behoud van integriteit  , en het bevorderen van de intervenOe buiten de 
dienst. 

3 belangrijke managementprincipes:  

- Selecteer uw personeel op basis van  hun bezit van de relaOe en structurerende 
vaardigheden die vereist zijn in het programma waar ze zullen werken  

- Voorzorgs- en bijscholing in die vaardigheden geven 

- Zorgen voor kwalitaOef hoogstaand klinisch toezicht op de werknemers 

OP RNR GEBASEERDE BEHANDELINGSTECHNOLOGIE 

De technologische component van het RNR-model past het theoreOsche, empirische en prakOsche 
begrip toe van de variaOe in crimineel gedrag van individuen.  In wezen vertaalt deze applicaOe de 
principes van effecOef ingrijpen in de prakOjk.  

Tijdens de evoluOe van het RNR-model ontwikkelden Andrews en zijn collega's twee soorten op RNR 
gebaseerde beoordelingstools: het Level of Service Inventory-Revised (LSI-R) en de CorrecOonal 
Program Assessment Inventory (CPA).  De eerste was bedoeld om overtreders te beoordelen en de 
tweede was bedoeld om correcOonele programma's te beoordelen.  

OP RNR GEBASEERDE BEOORDELINGSTOOLS OM CRIMINEEL GEDRAG TE VOORSPELLEN EN 
DADERS TE CLASSIFICEREN  

HET BELANG VAN BEOORDELING  

De Risk, Need en Responsivity-principes 'de belangrijkste' classificaOedoeleinden. Ten eerste is het 
doel van het risicobeginsel om onderscheid te maken tussen overtreders met verschillende 
risiconiveaus (overtreders met een hoog, gemiddeld en laag risico).  De reden is om de intensiteit van 
de behandeling af te stemmen op het risiconiveau en om interpersoonlijke relaOes tussen 
overtreders met een laag risico en met een hoog risico te voorkomen.  Ten tweede is het doel van het 
behoeoeprincipe het idenOficeren en aanpakken van criminogene behoeoen.  Dit weerspiegelt een 
prioriteit om te focussen op behoeoen die niet alleen betrekking hebben op toekomsOge 
overtredingen (d.w.z. toekomsOg risico), maar ook vatbaar zijn voor verandering door opzeyelijke 
intervenOe.  Ten derde is het doel van het principe van specifieke responsiviteit het idenOficeren en 
reageren op individuele verschillen die het vermogen van delinquenten om op de behandeling te 
reageren vergroten (behandelingsgeschiktheid).  

Dergelijke beoordelingsinstrumenten bieden correcOepersoneel "informaOe over welke behoeoen bij 
hun intervenOes moeten worden aangepakt" . Om deze doeleinden te bereiken, ontwikkelden en 
bevorderden Andrews en zijn collega's het gebruik van  het Level of Service-Revised (LSI-R) als hun 
favoriete beoordelingsinstrument voor overtreders. 

HET LEVEL OF SERVICE-REVISED (LSI-R)  

Kortom, de LSI-R is  een risico / behoeoe-daderbeoordeling die 54 items combineert die dynamische 
en staOsche risicofactoren meten in één instrument. Deze items bestrijken een reeks van 10 
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domeinen: (1) criminele geschiedenis, (2) onderwijs / werkgelegenheid, (3) financieel, (4)  familie / 
huwelijk, (5) accommodaOe, (6) vrije Ojd / recreaOe, (7) metgezellen, (8) alcohol / drugsprobleem, (9) 
emoOoneel / persoonlijk, en (10) houding / oriëntaOe 

De theoreOsche basis van de LSI-R is dus het perspecOef van algemene persoonlijkheid en cogniOef 
sociaal leren (GPCSL) op menselijk gedrag, en meer specifiek, het persoonlijke, interpersoonlijke, 
gemeenschapsversterkende (PIC-R) perspecOef op afwijkend gedrag 

Ten sloye noemen Andrews en Bonta (2010a) vier obstakels voor het gebruik van empirisch 
onderbouwde risicobeoordeling bij overtreders.  

Ten eerste beoordelen psychologen daders vaak met tests die zijn gebaseerd op psychopathologische 
modellen van crimineel gedrag.  Het voorspellende vermogen van deze tests is niet gevalideerd.  Ten 
tweede zijn professionals terughoudend om af te zien van hun klinische oordeel ten gunste van 
empirische, actuariële beoordelingsmethoden.  In plaats daarvan hebben professionals de neiging 
om "gestructureerde klinische beoordeling" (SCJ) -instrumenten te omarmen die bestaan uit 
relevante risicofactoren maar geen numerieke score hebben. Ten derde besteden correcOonele 
instellingen niet veel aandacht aan de integriteit van  Bij gebrek aan opleiding of onvermogen om een 
adequaat competenOeniveau te behouden, gebruiken de medewerkers de beoordelingsinstrumenten 
vaak op andere manieren dan waarvoor ze zijn ontworpen.Ten vierde, veel feminisOsche geleerden, 
kriOsch  criminologen en juristen uiten hun voortdurende "scepsis over de toepassing van risico-
instrumenten voor overtreders". Andrews en Bonta zijn van mening dat een dergelijk scepOcisme 
problemaOsch wordt wanneer deze wetenschappers informaOe negeren die empirisch gebaseerde 
risicovoorspelling heeo aangetoond.  

RNR-  GEBASEERDE BEOORDELINGSTOOLS OM DE KWALITEIT VAN CORRECTIEPROGRAMMA'S TE 
VOORSPELLEN  

DE ONTWIKKELING VAN BEOORDELINGSTOOLS  

Een evidence-based instrument ontwikkeld om correcOonele programma's te beoordelen.  Deze 
beoordelingstool - de CPAI - meet "de mate van naleving van de principes van RNR aangetoond door 
een programma of correcOonele instanOe" 

Eerste versie van de CPAI.  Dit programma-evaluaOe-instrument bevaye 65 items verdeeld over zes 
beoordelingsdomeinen: (1) Programma-implementaOe, (2) Client Preservice Assessment, (3) 
Programmakenmerken, (4) Kenmerken van PrakOjk en Personeel, (5) EvaluaOe,  en (6) andere.  In 
2001 hebben Gendreau en Andrews substanOële herzieningen aangebracht met de CPAI-2000.  Deze 
versie breidde de CPAI uit tot 131 items onderverdeeld in acht domeinen *: (1) organisaOecultuur, (2) 
programma-implementaOe en -onderhoud, (3) management- / personeelskenmerken, (4) 
cliëntrisico / behoeoeprakOjk, (5) programmakenmerken  , (6) core correcOonele prakOjk, (7) 
interagency communicaOe, en (8) evaluaOe.  In deze herziening was de belangrijkste verandering in 
de CPAI de opname van twee nieuwe domeinen: culturele organisaOe en kerncorrecOeprakOjk.  

DE IDEALE CAPACITEIT VAN CORRECTIONELE PROGRAMMA'S.  

RNR gebaseerde behandelingstechnologie wordt geconfronteerd met de "echte wereld" van 
correcOe, waar "zwakke naleving van RNR eerder regel dan uitzondering is". In dit opzicht blijo 
onderzoek naar de LSI-R en CPAI een belangrijke brug slaan tussen onderzoek en prakOjk.  In het 
bijzonder is de LSI-R een empirisch gevalideerd hulpmiddel en vormt daarom een stabiele brug.  De 
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belangrijkste uitdagingen op het gebied van beoordeling van overtreders blijven het versterken is een 
theoreOsche en prakOsche basis voor een verscheidenheid aan daderpopulaOes en om ervoor te 
zorgen dat correcOonele instanOes het op de juiste manier gebruiken.  Wat de CPAI betreo, is de 
uitdaging van het onderzoek van daderbeoordeling Geld om meer empirisch bewijs te produceren 
dat de domeinen ondersteunt die het vermogen van een correcOeprogramma om menselijke service 
te verlenen weerspiegelen.  Even belangrijk is om de kracht van CPAI-2000 en / of de CPC te valideren 
om de programmaresultaten te voorspellen.   

CONCLUSIE  

In deze context is het RNR-model in het correcOonele systeem naar voren gekomen als de dominante 
benadering voor het uitvoeren van revalidaOe.  Over het algemeen wordt het RNR-model het best 
beschouwd als een paradigma dat uit drie componenten bestaat.  Ten eerste idenOficeert de 
criminologische component, gebaseerd op de PCC, de factoren die aanleiding geven tot criminele 
betrokkenheid in het algemeen en, in het bijzonder, tot recidive (d.w.z. de Centrale Acht). Ten tweede 
bevaye de correcOonele component 15 principes, met de RNR-principes als uitgangspunt voor het 
effecOef rehabiliteren van daders.  Ten derde biedt de technologiecomponent de instrumenten die 
nodig zijn om overtreders te beoordelen en een organisatorische context te creëren die bevorderlijk 
is voor de behandeling van overtreders.  Alles bij elkaar vormen deze componenten een 
behandelingsbenadering die theoreOsch is geïnformeerd en op feiten is gebaseerd, die beoefenaars 
vertelt hoe daders te rehabiliteren, en die de instrumenten verschao die nodig zijn om deze principes 
toe te passen.  

LES 14: BEOORDELING VAN HET RISK-NEED-RESPONSIVITY (RNR) -MODEL VAN 
DADERREVALIDATIE EN DE TOEPASSING ERVAN IN CORRECTIONELE BEHANDELING   
-DEVON L. L. POLASCHEK  

INLEIDING 

RNR 
• Andrews en collega's (Canadese psychologen):  

• Meer dan 20 jaar geleden kwamen de eerste publicaOes over ‘’what works”, in 1994 
is RNR voor eerst in volledige vorm gepubliceerd in ‘The Psychology of Criminal 
Conduct’, later kwamen er nog vier ediOes (1994, 1998, 2003, 2006, 2010). 

• Gebruikten nieuwe techniek van meta-analyse, zorgde voor een keerpunt binnen 
onderzoek om recidiverend risico te verminderen. Er is een gemeenschappelijke 
maatstaf: de effectgroose. Deze zorgt voor demogelijkheid om veel informaOe 
systemaOsch te gebruiken, te idenOficeren wat werkt in een programma en om te 
suggereren wat er mis was. Naast de effectgrooyes waren de theoreOsche ideeën en 
origineel onderzoek even belangrijk bij het vormgeven van het RNR-model.  

• Het RNR-model is gebaseerd op drie basisprincipes van classifica)e van overtreders - risk, 
need en responsivity - en bliji vandaag de enige empirisch gevalideerde gids voor 
strafrechtelijke interven)es die tot doel hebben overtreders te helpen van dat systeem af 
te wijken. 

• Het RNR-model heeo beperkte invloed gehad op de correc)eve reac)es op overtreders, het 
implementeren ervan blijo een uitdaging. De reikwijdte van poten)eel effec)eve 
interven)es is klein in vergelijking met vormen van straf en toezicht.  

WAT IS HET RNR-MODEL? 
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Het RNR-model van rehabilita)e is een theore)sch kader dat zowel de centrale oorzaken van 
aanhoudend crimineel gedrag schetst, als enkele algemene principes voor het verminderen van 
criminaliteit.  

Het volledige model bevat in het totaal 18 principes waaronder de drie 'kern'-principes: risk, need en 
responsivity (samen met een vierde, professionele discreOe).  
Het is gebaseerd op General Personality and CogniOve Social Learning (GPCSL) en de specifieke 
theorie van de centrale mechanismen van crimineel gedrag, het persoonlijke, interpersoonlijke en 
gemeenschapsversterking (PIC-R) perspecOef. 

Het model gaat ervan uit dat ingrijpen om daders te helpen hun betrokkenheid bij criminaliteit te 
verminderen: 

• Hen en de gemeenschap ten goede komt, 
• Enkel kan door een genadige, samenwerkende en waardige intervenOe die gericht is op 

verandering op factoren die crimineel gedrag voorspellen (risicoreducOemodel),  
• Daders hebben dezelfde rechten hebben als anderen om bijstand te krijgen bij alle aspecten 

van hun funcOoneren (bv. psychologische en fysieke gezondheid)  

3 KERNPRINCIPES 
RISK 
Het risicobeginsel bestaat uit twee delen:  

• De kans op crimineel gedrag voorspellen voor een intervenOe door verschillende factoren, de 
huidige kenmerken en eerder crimineel gedrag.  

• Vereisen aanzienlijke verminderingen voor gevallen met een hoger risico intensieve 
intervenOe; korte of eng gerichte programma's hebben weinig impact  

NEED 
Criminogene needs zijn dynamische kenmerken van daders en hun omstandigheden die, wanneer ze 
worden gewijzigd, worden gevolgd door veranderingen in recidive.  
Bijvoorbeeld ‘problemaOsche omstandigheden’, of behoeoen aan correcOonele behandeling. 

Andrews en Bonta noemden zes en later acht brede 'risico/ need'-factoren:  
De' grote vier’:  

• Asociale a�tudes, 
• Asociale medewerkers,  
• Asociale temperament/ persoonlijkheid, 
• Een staOsche factor: een geschiedenis van divers asociaal gedrag 

'gemaOgde vier':  
• Familie/ huwelijkse omstandigheden,  
• Sociaal/ werk, 
• Vrije Ojd/ recreaOe, 
• Middelenmisbruik.  

Hun aanwezigheid en volgorde is gebaseerd op meta-analyOsche resultaten.  
Om hun vertaling naar behandelingsdoelen te ondersteunen, noemden Andrews en Bonta 
‘veelbelovende doelen voor verandering’; later werden deze afgestemd op specifieke criminogene 
behoeoen die zowel de daders zelf omvayen (bv. het drugsgebruik verminderen) als hun sociale 
context (bv. de kwaliteit van het gezinstoezicht veranderen). 

RESPONSIVITY 
Het derde kernprincipe is responsiviteit, ook wel het ‘hoe’ van intervenOe genoemd: het ontwerpen 
en leveren van diensten op een manier die daders betrekt, hen helpt te leren en te veranderen.  
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• Algemene responsiviteit verwijst naar algemene technieken en processen: cogniOef en 
-gedragstechnieken zoals het aanleren van vaardigheden en het versterken van prosociaal 
gedrag. 

• Specifieke responsiviteit verwijst naar variaOes tussen overtreders in de sOjlen en vormen van 
dienstverlening waarop zij reageren.  
Bv.: vrouwelijke delinquenten mogen niet deelnemen aan een programma dat is gebaseerd 
op de voorkeuren en needs van mannen. Jonge, acOeve mannen kunnen beter leren van 
kortere, meer interacOeve sessies. GedemoOveerde daders kunnen zich engageren als ze 
beter begrijpen hoe een intervenOe hun belangen dient. 

ANDERE PRINCIPES 
De drie kernprincipes gaan vergezeld van ‘overkoepelende principes’, ‘aanvullende klinische principes’ 
en ‘organisaOeprincipes’.  

• Overkoepelende principes omvayen: 
• respect voor de persoon en de normaOeve context,  
• het programma baseren op empirisch gevalideerde psychologische theorie,  
• het belang en de legiOmiteit van diensten die misdaad voorkomen, zelfs als die 

diensten zich buiten de crimineel bevinden rechtssysteem.  
• Aanvullende klinische principes stellen dat programma's gericht moeten zijn op meerdere 

criminogene behoeoen, sterke punten moeten beoordelen, zowel voor risicovoorspelling als 
responsivity, gestructureerde risicobeoordelingen moeten gebruiken en af en toe 
professionele discreOe moeten gebruiken.  

• OrganisaOeprincipes herkennen intervenOecontexten en benodigde middelen. Ze stellen dat 
gemeenschapsgerichte intervenOes de voorkeur verdienen, dat het personeel zowel de 
relaOe als de structurerende principes met daders beoefent, en dat het management het 
personeel moet voorzien, ontwikkelen en ondersteunen.  

Geen van deze aanvullende principes is nieuw; ze vermelden expliciet materiaal dat al aanwezig was 
maar minder toegankelijk was in hun eerdere versies. 

OORSPRONG PRINCIPES 
De principes komen voort uit empirisch onderzoek en hun persoonlijk, interpersoonlijk en 
gemeenschapsversterkend (PIC-R) perspecOef. De PIC-R wordt beschreven als een specifieke theorie 
die is afgeleid van het perspecOef van General Personality and CogniOve Social Learning' (GPCSL) om 
crimineel gedrag te begrijpen.  

EVOLUTIE VAN ‘PSYCHOLOGY OF CRIMINAL CONDUCT’ 
Hoewel de vijfde ediOe van Psychology of Criminal Conduct (2010) meer dan twee keer zo lang is als 
de eerste (1994), blijo de basis van de aanpak ongewijzigd.  
EvoluOe (vooral uit reacOes op kriOek): 

• Model werd verder uitgewerkt, gecontextualiseerd en de empirische nauwkeurigheid ervan 
gedevalueerd, gebaseerd op gestage groei in relevant onderzoek.  

• Toename van de helderheid en toegankelijkheid van de presentaOe; taal is minder technisch, 
er wordt meer uitgewerkt aan basisconcepten, technische aspecten van 
onderzoeksresultaten worden naast de hoofdtekst of in bijlagen gezet in plaats van ingebed, 
en de principes zelf worden in meer detail beschreven.  

• De aspecten van het model zelf worden duidelijker naar de voorgrond gehaald. Zo komt de 
term ‘sterktes’ nu terug in de principes zelf, wordt er meer nadruk gelegd op weerstand en 
moOvaOe, en zijn er explicietere uitspraken over aandacht voor niet-criminogene behoeoen. 

CONTEXTUALISERING VAN HET RNR-MODEL ALS EEN REHABILITATIEKADER 
Theorieën en modellen zijn ontwikkeld voor bepaalde doeleinden. Theorie-evalua)e moet worden 
uitgevoerd met verwijzing naar het beoogde type of niveau van de voorgestelde theorie, omdat 
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verschillende niveaus van theorieën de neiging hebben om bepaalde soorten sterke en zwakke 
punten te hebben. 

• MetatheoreOsch kader: structuur die informaOeve theorieën behandeling van 
zedendelinquenten onderverdeeld in drie niveaus, die verschillen in abstrac)eniveau en 
volledigheid. 

• Nut metatheoreOsch kader: wanneer toegepast op correcOeve revalidaOetheorieën, vergroot 
op dezelfde manier het begrip van de huidige theorieën en hiaten, en idenOficeert gebieden 
met hoge prioriteit voor toekomsOge ontwikkeling. 

• Rehabilita)e metatheore)sch kader: het RNR-model binnen het gelaagde kader te plaatsen 
• Nut rehabilita)e metatheore)sch kader: zo worden duidelijkere verwach)ngen verkregen 

over hoe de kwaliteit ervan moet worden beoordeeld in verhouding tot het beoogde doel 
en de inherente sterke en zwakke punten van dat soort theorieën. 

3 NIVEAUS METATHEORETISCH KADER 
NIVEAU 1 
In het metatheoreOsche kader zijn theorieën op het hoogste niveau niveau I: mondiaal en 
mul)factorieel. Ze laten niet-gespecificeerde belangrijke details over de innerlijke werking van het 
fenomeen dat ze proberen uit te leggen achter. Ze zijn dus mondiaal, breed gefocust en missen ze 
voldoende detail om het ontwerp van specifieke intervenOes direct vorm te geven. Het zijn hybriden: 
gedeeltelijk geïnformeerd door eOologische theorieën, maar ook met de onderliggende waarden en 
veronderstellingen van intervenOe, therapiestrategieën, alles in een abstracte manier. Hun 
belangrijkste doel is om algemene parameters te verschaffen waarin rehabilitaOe-inspanningen zullen 
werken, en om de ontwikkelingen op de andere twee niveaus te ondersteunen. 

Een theoreOsch raamwerk is minder goed ontwikkeld dan theorieën van niveau I en hun belangrijkste 
funcOe is helpen bij het organiseren van onderzoek door een losse set construcOes te bieden 
waarmee empirische problemen kunnen worden aangepakt. Op dit moment kan het RNR-model het 
beste gezien worden als een raamwerk en niet als een volwaardige niveau I revalida)etheorie, 
want het is nog niet volledig ontwikkeld. 

NIVEAU 2 
Theorieën van niveau II behandelen in plaats daarvan een enkele e)ologische factor: het 
specificeren van mechanismen en het beschrijven van de interac)e van de factor met andere 
factoren. Niveau II bevat de conceptuele gidsen die brede intervenOebenaderingen 
vertegenwoordigen onder de paraplu van een revalidaOetheorie van niveau I. Deze middelen kunnen 
variëren naargelang de kenmerken van de dader of door de aanwezigheid van bepaalde behoeoen of 
een focus op verandering in bepaalde domeinen (bijv. cogniOeve vaardigheden, 
beroepsvaardigheden, …) of bepaalde instellingen (gerechtelijk, correcOoneel, ziekenhuis). Het zijn 
ook hybriden in plaats van echte theorieën, dit zijn ook geen theorieën in de convenOonele zin, maar 
bevayen opnieuw elementen van theorie, onderzoek en oefenmiddelen, maar op een tussenliggend 
niveau van abstractheid en detail. 

NIVEAU 3 
Level III-theorieën zijn lokale theorieën over het delictproces zelf. Het is het meest specifieke niveau 
van conceptuele ontwikkeling: op niveau III staan intervenOetheorieën voor specifieke programma's. 
Ze beschrijven het programma, de processen en inhoud, de kenmerken van de therapeut, de 
beoogde cliëntgroep, verwachte veranderingen, enzovoort. Ze leggen hun kenmerken uit aan de 
hand van de theorie van niveau II en niveau I. 

MODEL BEOORDELINGSCRITERIA 
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Typisch worden verklarende of eOologische theorieën beoordeeld aan de hand van een reeks criteria 
die empirische validiteit, reikwijdte, onderscheidbaarheid, generaliseerbaarheid, interne en externe 
consistenOe, eenvoud, … omvayen.  
Empirische validiteit en prakOsche toepassing voorrang bij het evalueren van intervenOetheorieën, 
dit is om twee redenen:  

• De andere criteria zijn van toepassing op meer convenOonele psychologische theorieën. 
RevalidaOetheorieën zijn geen eOologische of verklarende theorieën in de gebruikelijke zin, 
maar hybriden die theoreOsche en andere bronnen die nodig zijn voor behandeling 
samenbrengen.  

• Hun belangrijkste doel is de toepassing, in plaats van het genereren van kennis omwille van 
zichzelf. Dus, hoewel conceptuele criteria belangrijk zijn, worden ze irrelevant als empirisch 
bewijs het model niet ondersteunt of als het niet prakOsch toepasbaar is. PrakOsche gevolgen 
van het gebruik van een dergelijke theorie kunnen ernsOg zijn. 

STERKE PUNTEN 
• Het RNR-model heeo een grote empirische validiteit: is geconstrueerd uit bestaande 

theorie en heei een sterke verenigende kracht en externe consisten)e. De GPSPCA / PIC-R 
vindt zelfs verdienste in de Freudiaanse theorie, een opmerkelijke inclusie voor toegewijde 
behavioristen. 

• Het heei een aanzienlijke verklarende diepte in verschillende belangrijke opzichten. Het 
kan bijvoorbeeld verklaren waarom programma's die zo divers zijn als huisdiertherapie en 
woedebeheersingsprogramma's wel of niet werken om recidive te verminderen.  

• ze probeerden aan te tonen dat er meerdere niveaus van invloed zijn op het gedrag van 
mensen door vertaling in principes van sociaal leren, waaronder de poliOeke, 
maatschappelijke en buurt. Zo omzeilden ze een grote zwakte van de e)ologische theorieën 
op sociaal niveau: ze legden uit waarom sommige individuen meer door deze factoren 
worden beïnvloed dan anderen in ogenschijnlijk vergelijkbare omgevingen.  

• Prak)sch heel bruikbaar: om effecten andere programma’s na te gaan, inspiraOe voor 
programma’s, ontwikkeling van intervenOeontwerpen in versch. Strafrechtsystemen, … 

ZWAKKE PUNTEN 
• De PCC (Psychology of Criminal Conduct) is de enige gedetailleerde informa)ebron over het 

RNR-model; samenva�ngen van arOkelen raken vaak alleen de drie kernprincipes. De PCC is 
heel complex, dus het is moeilijk voor studenten om deze te lezen, de nieuwere ediOes zijn 
wel al wat eenvoudiger. 

• De verklarende diepte van het model is beperkt op verschillende belangrijke gebieden.  
• Ondanks dat het centraal staat in het model, is het responsiviteitsprincipe het minst 

ontwikkeld van de drie kernprincipes. Het bevat veel van wat de toepassing van het 
model zowel menselijk als effecOef maakt, het theoreOsch ontwikkelen ervan zou de 
indruk kunnen wekken dat 'simpele operante condiOonering' een verklaring geeo 
voor hoe de behandeling werkt. 

• Er is een conceptuele kloof tussen de centrale acht (=een geïdenOficeerde lijst van 
dynamische risicofactoren met hoge prioriteit) en de theore)sche middelen die 
nodig zijn om deze factoren te vertalen in intervenOe-ontwerp, behandelplannen en 
monitoring van veranderingen.  

• De ontwikkeling op niveau II zou moeten bevorderd worden, zowel van single-factor 
aeOologische theorieën als intervenOetheorieën.  

VERTAALPROBLEMEN 
PROBLEMEN MET COMPLEXITEIT, TOEGANKELIJKHEID VAN TAAL EN DUIDELIJKHEID IN HET 
MODEL ZELF 
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De afstandelijke en formele academische schrijfs)jl kunnen ontmoedigen om het PCC grondig te 
lezen, Als de volgende generaOe therapeuten en beleidsmakers het relevante materiaal niet volledig 
begrijpen kan het leiden tot problemen met de vertaling naar de prak)jk.  

PROBLEMEN MET IMPLEMENTATIE 
Programma's die zijn afgeleid van het RNR-model: 

• worden vaak niet ten behoeve van de dader uitgevoerd, maar van de gemeenschap als 
geheel.  

• Deze programma’s moOveren daders niet omdat ze geen waardevolle posi)eve 
vaardigheden en capaciteiten opbouwen of bevorderen. Er worden vaardigheden 
geleerd die we allemaal nuLg zouden vinden. Daders hebben andere belangrijke maar 
niet-criminogene behoeoen maar hun verbetering levert geen voordeel op voor de 
dader. 

• Er is geen goede therapeu)sche allian)e.  
• de behandelingsdoelen zijn enkel vermijdend, omdat het algemene doel van interven)e 

het verminderen van recidive is. 
Het is echter moeilijk voor te stellen dat ze de recidive zouden kunnen verminderen; ze 
verschillen op belangrijke punten van het RNR-model.  

RNR-programma’s: 
• worden uitgevoerd ten behoeve van de dader én de gemeenschap. De onderliggende 

aanname is dat het zowel daders als de samenleving ten goede komt om daders weg te 
halen van het strafrechtsysteem en naar het prosociale gemeenschapsleven. 

• de meest effecOeve manier van het aanpakken van criminogene behoeoen is volgens het 
PCC door posiOeve capaciteiten te belonen, dit komt van het behaviorisme 

• het uiteindelijke doel van correcOonele interven)es is vermijdend: het verminderen van 
recidive, maar dit wordt het best bereikt door een combina)e van vermijdings- en 
naderingsdoelen voor daders. 

• Een goed werkende allian)e tussen therapeut of correc)onele werker en dader is ook 
een basisaanname van het RNR-model. Het is impliciet in het Responsiviteitsprincipe, 
maar expliciet belichaamd in de RelaOe- en Structureringprincipes. 

Verwarring met het Good Lives Model (GLM). RNR-ondersteunende programma’s ontwikkelen alleen 
capaciteiten die ofwel de responsiviteit verhogen, ofwel de criminogene behoeoen verminderen, of 
beide. Het Good Lives-model, wil een breder scala aan capaciteiten ontwikkelen. Sommige 
verschillen tussen de twee modellen op papier, verdampen of verschillen hoogstens  in nadruk 
wanneer de modellen worden toegepast.  

GROOTSCHALIGE OPERATIONALISERING VAN EEN BEPERKT AANTAL RNR-PROGRAMMA'S  
RNR gebaseerde programmatypes in landen zoals het VK, Canada gaan RNR vertalen in één 
intervenOesOjl: gestructureerde, cogniOef-gedragsmaOge op gesloten groepen gebaseerde 
behandelprogramma's. Deze programma's kunnen variëren in hun doelgroep en in intensiteit en 
se�ng. Programma’s die op grote schaal worden geïmplementeerd, staan voor veel uitdagingen. 

• Heel weinig programma's uit de 'echte wereld' voldoen aan de criteria voor alle drie de 
kernprincipes, wat een gebrek aan effec)viteit geei. Hoewel het responsiviteitsprincipe het 
minst ontwikkeld is van de drie kernprincipes, volgt daar niet op dat het minst belangrijk is, 
maar misschien wel dat het het moeilijkst te implementeren is omdat het moeilijk te 
manualiseren is en eerder een intervenOegids vereist. 

Programma's in groepsformaat zijn niet per se one-size-fits-all. Ze kunnen reageren op de behoeien 
van individuele daders, maar alleen als therapeuten de RNR-therapietherapie en inhoud samen 
kunnen gebruiken om dit te doen. 
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CONCLUSIES EN TOEKOMSTIGE RICHTINGEN 

• Het RNR-model van revalidaOe lijkt de 'belangrijkste revalidaOetheorie' te blijven zolang het 
sterke empirische steun blijo genieten, en zolang wetenschappelijke gegevens hoger worden 
gewaardeerd dan 'waarheid'.  
Toch problemen: 

• Problemen met complexiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid in het model zelf,  
• Grootschalige opera)onalisering van een beperkte RNR-programma's, 
• ImplementaOe van interven)es die de kernprincipes benadrukken van risk en needs 

ten koste van andere, even belangrijke principes zoals responsivity.  
Samen kunnen deze factoren een gevoel van ontgoocheling en misverstand over het model 
en de waarde ervan oproepen. Toekoms)ge ontwikkelingen moeten gericht zijn op 
verbetering van zowel het model als de toepassing ervan. 

• Door het gebrek aan middelen van niveau II om hiaten tussen model en prakOjk op te vullen, 
therapeuten moeten zelf een theorie van niveau II construeren om hun gewenste intervenOe 
uit te voeren, wat geen realisOsche verwachOng is. De auteurs van het model hebben zelf 
hebben deze kloof proberen aanpakken maar de vertaling van het model in daadwerkelijke 
intervenOeprogramma's of intervenOebenaderingen van niveau II werd grotendeels aan 
anderen overgelaten en moet nog grotendeels worden gedaan. 

• Veel variaOes in intervenOetypes komen overeen met het RNR-model. Empirisch begrensde 
innova)e is hard nodig voor bv. verbeteringen in intervenOe-effectgrooyes.  

• Het vertalen van goed ontworpen programma's naar rouOneprakOjken die meer dan een 
handvol overtreders bereiken, vormt een grote uitdaging. Hoewel succesvolle 
demonstraOeprogramma's die aan de RNR voldoen inmiddels talrijk zijn, kan het falen van 
enkele recente grootschalige intervenOes druk veroorzaken om terug te keren naar 
‘slimmere’ strafregimes. 

• Het RNR-model is niet het 'laatste woord' over rehabilitaOe van daders. Het is op zijn best als 
overkoepelend raamwerk en specificeert de basisvoorwaarden waaraan moet worden 
voldaan bij verschillende soorten intervenOes. 
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LES 8: GLM-MODEL 
TEKST 15: THE REHABILITATION OF OFFENDERS: RISK MANAGEMENT AND SEEKING 
GOOD LIVES - TONY WARD 

ABSTRACT 

The rehabilitaOon of offenders is a complex process and involves re-entry, and ulOmately reintegraOon, into 
local social networks and the broader community. The Good Lives Model (GLM) is a strength-based theory of 
offender rehabilitaOon that addresses individuals’ risk of reoffending while at the same Ome aiming to help 
them achieve more fulfilling, and personally meaningful, lives. In this paper I briefly overview the desistance 
literature, describe the tradiOonal risk management approach, and provide a detailed descripOon of the GLM 
and its pracOce implicaOons. 

INTRODUCTION 

PracOOoners need rehabilitaOon theories to help them deal with the various challenges and problems. 

Risk-Need-Responsivity Model (RNR) = risk management framework = detecOon and modificaOon of dynamic 
risk factors (i.e. criminogenic needs) -> the most popular rehabilitaOon theory 

Good Live Model (GLM) = strength-based theory = aim to create competencies and capitalize on individuals’ 
interests and strengths in conjuncOon with reducing reoffending risk 

DESISTANCE FROM CRIME [STOPPEN MET CRIME.] 

Criminological research   
! psychological, social, and environmental variables 

Forensic and correcOonal psychology literature 
! individual factors 

The available research evidence indicates that there are a number of social and psychological factors that 
facilitate the desistance process = “turning points”, “hooks of change”, “making good”,… 

? IdenOfy variables: that differenOates serious and persistent delinquent boys from a 
matched group of non-delinquent boys  

! rich literature on desistance: both external factors and internal factors  
are necessary to create the lifestyle changes associated with desistance. 

THE RISK MANAGEMENT APPROACH OF OFFENDER REHABILITATION 

PCC (Psychology Criminal Conduct) 
= explain the occurrence and maintenance of criminal behaviour through empirically derived predicaOons of 
recidivism (…)  
! 3 empirically based principles aimed at reducing offenders’ risk of recidivism 

1) Risk 

2) Need 
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3) Responsivity 

Risk principle = states that the dosage or intensity of intervenOons should match an offender’s risk level --- low 
risk offenders should receive less intense or no intervenOon, whereas high risk offenders should be subjected to 
very intensive treatment 

 

Needs principle = sOpulates that intervenOon should target criminogenic needs, also know as dynamic risk 
factors --- non-criminogenic needs such as low self-esteem and a history of vicOmizaOon should not be targeted 
in treatment, given they have not been linked with recidivism  

 

Responsivity principle = involves matching the style and mode of intervenOons to the offender’s learning style 
and abiliOes 

LIMITATIONS OF THE RISK MANAGEMENT MODEL 

- Insufficient to guide intervenOons efforts 

- Underlying theoreOcal base is inconsistent and too narrow in scope 

- Difficulty in moOvaOng and engaging offenders in the rehabilitaOon process 

- Design and implementaOon of risk management intervenOons rely predominately on the formulaOon 
of avoidant goals 

⇨ <3 combinaOon of approach & avoidance goals is required for successful desistance 

- TherapeuOc relaOonship 

⇨ Mutual and equal discussion 

⇨ TherapeuOc style(s) 
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⇨ Empathy, warmth, encouragement,… 

The somewhat didacOc, strictly formalized nature of the risk management approach allows limited 
scope for enhancing the therapeuOc relaOonship 

- Ayending to non-criminogenic needs!  

- ConsideraOon of re-entry and reintegraOon issues? 

- Framework founded primarily on community protecOon is to limited to appeal to offenders 

- MechanisOc and reducOonist BUT a person is a cluster of mechanics + array of values 

➔ DUAL FOCUS: reducing ( ↓ ) risk, but also promoOng ( ↑ ) human needs and values through approach 
goals, thereby engaging offenders in the treatment process 

➔ GLM was developed as an alternaOve, more comprehensive approach to rehabilitaOon, which is able 
to accomplish a dual focus! 

THE GOOD LIVES MODEL OF OFFENDER REHABILITATION 

+ aim to equip offenders with the knowledge, skills, opportuniOes, and resources necessary to saOsfy their life 
values in ways that do not harm others 

+ GLM places a strong weight on offender agency 

+ DUAL ATTENTION (internal values & external factors) 

➔ 3 assumpOons 

1) General assumpOons of the GLM 

2) EOological assumpOons of the GLM 

3) PracOcal implicaOons of the GLM 

! GLM has a DUAL FOCUS: increasing offender well-being through construcOng a well designed good lives 
treatment plan, AND by doing so in the correct way, also reducing recidivism risk. 

! the offender is acknowledged as a person 

General assump)ons of the GLM = human dignity + human rights 
--- primary human goods (10x) 
  weighOngs or prioriOes given to specific primary needs 
  different value sources in different contexts (work VS sport) 

--- secondary goods (= instrumental goods) 
⇨ targets approach goals = directly 
⇨ avoidance goals = indirectly 

E)ological assump)ons of the GLM = 2 primary routes 
--- direct pathway & indirect pathway 
--- 4 types of strategic difficulOes 
Prac)cal implica)ons of the GLM = individually tailored plan  ≠ group therapy 
--- inform & explain
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! the role of the therapist 

! emphasis on the client’s physical and social environments 

! the role that social networks and the broader community play 

⇨ Not a treatment theory, but a rehabilitaOon framework 

⇨ Overarching, not prescribe specific intervenOon content 

⇨ Programs have incorporated principles 

!GLM = addressing key limitaOons of the risk management approach 

CONCLUSION 

The GLM is a new, strength based theory of offender rehabilitaOon that seeks to preserve the strengths of the 
RNR model while providing a more comprehensive guide for pracOOoners and researches. (…) 

LES 9: PEDAGOGISCH HANDELEN 
TEKST 17: MEASURING GROUP CLIMATE IN PRISON – VAN DER HELM 

ABSTRACT 

Deze studie onderzoekt de construct-validiteit en betrouwbaarheid van het Prison Group Climate Instrument 
(PGCI) in een steekproef van 77 jongeren die in een Nederlandse jeugdgevangenis zijn geplaatst en 49 
volwassen gevangenen die in een Nederlandse psychiatrische gevangenis met een therapeuOsche 
woongroepstructuur wonen. BevesOgende factoranalyse van een vier-factorenmodel - met "repressie", 
"ondersteuning", "groei" en "groepssfeer" als eerste-ordefactoren - en "algemeen groepsklimaat (overall group 
climate)" als tweede-ordefactor toont een adequate fit met de gegevens, wat duidt op de construct-validiteit 
van de PGCI. De alfa-betrouwbaarheidscoëfficiënten van Cronbach zijn goed voor alle factoren. De BGA is een 
instrument dat toekomsOg onderzoek naar het groepsklimaat in jeugdgevangenissen en veilige forensische 
psychiatrische instellingen mogelijk maakt. Het instrument kan worden gebruikt als een 
beoordelingsinstrument voor jusOOële intervenOes die gebruik maken van het groepsklimaat om de resultaten 
te verbeteren bij delinquente jongeren en volwassen delinquenten die worden behandeld voor psychiatrische 
problemen. 

INTRODUCTIE 

In systemaOsche reviews van de effecOviteit van de correcOebehandeling zijn vragen gesteld over de effecten 
van opslui)ng en dwang op succesvolle re-integra)e. Sommige onderzoekers stellen dat het uitblijven van re-
integraOe in de maatschappij na de opsluiOng te wijten is aan de problemen die delinquenten ondervonden 
voor ze in de gevangenis kwamen ("importhypothese") en dat een verblijf in de gevangenis geen substanOeel 
effect heeo op het gedrag na de opsluiOng ("deep freeze hypothese”). Dezelfde onderzoekers stellen dat de 
mate waarin re-integraOe succesvol is niet alleen atankelijk is van de iniOële risico's voor ‘mal-adjustment’, 
maar ook van de beschikbaarheid van effecOeve nazorg; het vermijden van milieurisico's, zoals gevaarlijke 
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buurten en asociale vrienden; en de aanwezigheid van beschermende factoren op het gebied van relaOes, 
formeel onderwijs, werk en huisvesOng. 

De "import"- en "deep freeze"-hypothesen zijn bekri)seerd omdat ze de gevoeligheid van mensen voor hun 
omgeving verwaarlozen. Zo heeo onderzoek op het gebied van sociale neurowetenschappen aangetoond dat 
een s)mulerende omgeving kan leiden tot een beter uitvoerend funcOoneren van de hersenen, meer 
geavanceerde sociale cogniOe en sociaal leren, minder impulsiviteit en angst, en verbeterd vermogen om 
gevoelens en empathie te tonen. Neurohormonen in verband met agressie worden vaak geproduceerd door 
een omgeving die wordt gekenmerkt door stress, angst en agressie. Daarnaast is er empirisch bewijs dat stress, 
angst en agressie, veroorzaakt door de directe sociale omgeving, geassocieerd worden met lagere niveaus van 
oxytocine en hogere niveaus van vasopressine en corOsol, die negaOeve emoOes, vijandigheid, anOsociaal 
gedrag en lage sociale betrokkenheid kunnen veroorzaken. 

Sommige onderzoekers vonden empirische steun voor de criminogene effecten van opsluiOng, de effecten 
kunnen worden toegeschreven aan de negaOeve impact van opsluiOng op: 

- De morele ontwikkeling 

- SocialisaOe in de criminaliteit Ojdens de opsluiOng 

- Blootstelling aan de asociale subcultuur van de gevangenis 

- Versterking van afwijkende banden 

- Labeling 

- Verzwakking van beschermende sociale banden 

- En brutalisaOe. 

Het is aannemelijk om te suggereren dat het optreden van een criminogeen effect a~angt van de mate waarin 
een doeltreffende behandeling gericht op criminologische behoeien )jdens de deten)e beschikbaar is (bv. in 
onderzoek: verminderde recidivecijfers bij opgesloten ernsOge criminele adolescenten die een cogniOeve 
gedragsmaOge behandeling kregen). In de meeste gevangenissen voor volwassenen en sommige 
jeugdgevangenissen is er echter bijna geen sprake van revalidaOe en behandeling, en is (repressieve) controle 
het belangrijkste punt van zorg. Anders worden in psychiatrische detenOecentra voor volwassen delinquenten 
en de meeste jeugdgevangenissen rehabilitaOe en behandeling van belang geacht en is (repressieve) controle 
van secundair belang. De delicate balans tussen controle en flexibiliteit die nodig is voor succesvolle 
rehabilitaOe of behandeling in beveiligde forensische voorzieningen is een van de belangrijkste factoren die het 
insOtuOonele klimaat bepalen. Flexibiliteit is nodig om nieuwverworven sociale competenOes in de leefgroep te 
beoefenen, terwijl te veel vertrouwen in repressieve controle wantrouwen en schadeveroorzakende 
(therapeuOsche) relaOes tussen medewerkers en gedeOneerden in de hand werkt. 

Er is empirisch bewijs dat de gevangenis in het algemeen een stressvolle en angst- en agressie-eliciterende 
omgeving is! 

CLIMATE RESEARCH IN ADULT PRISONS 

In de jaren zevenOg van de vorige eeuw is er veel climate research gedaan in gevangenissen voor volwassenen: 

- Moos (1975): CorrecOonal InsOtuOons Environment Scale (CIES): drie dimensies te beoordelen 
(autonomie, structuur en ondersteuning). 
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- Moos: Group Environment Scale (GES): voor gebruik op psychiatrische afdelingen met drie dimensies 
(relaOes binnen de groep, groei en groepsstructuur) => maar geldigheid onbevredigend… 

- Moos en collega’s: Sheltered Care Enivronment Scale (SCES) 

- Wright: Prison Environment Inventory (PEI): toevoeging aan dimensies van privacy, veiligheid, 
acOviteit, sociale sOmulering en vrijheid 

Naast het CIES en PEI zijn andere veelgebruikte instrumenten in het gevangenisonderzoek voor volwassenen de 
Prison Social Climate Survey, de Nederlandse PaOent SaOsfacOon Scale, en Measuring the Quality of Prison Life 
Scale. Deze instrumenten beoordelen min of meer dezelfde dimensies, maar benoemen schalen vaak anders en 
gebruiken iets andere items. In deze instrumenten die het klimaat in forensische se�ngs voor volwassenen 
beoordelen, zijn "ondersteuning", "groei" ("acOviteit", "sociale sOmulering" en "autonomie"), "atmosfeer" en 
"onderdrukking" terugkerende dimensies. 

Deze vier dimensies vormen het (volwassen) gevangenisklimaat. Als de "steun"-dimensie goed wordt verzorgd, 
reageren de groepswerkers op de behoeoen van de gevangenen en investeren ze in het opbouwen van 
posiOeve relaOes. "Groei" heeo betrekking op het faciliteren van leunen en de voorbereiding op een zinvol 
leven binnen en buiten de gevangenis. De dimensie "atmosfeer" heeo betrekking op de mate waarin zowel de 
fysieke als de sociale omgeving gevoelens van veiligheid en vertrouwen onder de gedeOneerden bevorderen. 
Kenmerken van "repressie" zijn harde en oneerlijke controle, een zwakke organisaOestructuur, geen flexibiliteit, 
incrementele regels, weinig privacy, extreme verveling en (frequente) vernedering van gedeOneerden. 

Het klimaat in de gevangenis kan als "open" worden beschouwd wanneer de steun hoog is, de mogelijkheden 
voor groei duidelijk zijn en de gevangenis een veilige en ordelijke gestructureerde omgeving is waar de 
flexibiliteit in evenwicht is met de organisatorische behoeoen aan controle en repressie minimaal is. Het 
gevangenisklimaat moet daarentegen als gesloten worden beschouwd wanneer de steun van het personeel 
(bijna) afwezig is en de mogelijkheden voor "groei" minimaal zijn. Een gesloten gevangenisklimaat wordt ook 
weerspiegeld door een grimmige en ongenaakbare sfeer (bijv. gebrek aan veiligheid en verveling) en hoge 
repressie, met inbegrip van incrementele regels, weinig privacy en (frequente) vernedering van gevangenen. 

Hoewel de relaOe tussen een open of gesloten gevangenisklimaat en recidive nog steeds empirisch moet 
worden bevesOgd, heeo een focus op behandeling en rehabilitaOe in plaats van repressie veelbelovende 
resultaten opgeleverd: 

- RelaOe tussen therapeu)sche allian)es binnen groepen en verminderde provocerende houdingen 

- RelaOe tussen open klimaat, betere behandelingsmo)va)e en een hogere interne ‘locus of control’ 

- PosiOeve effecten van cogniOef-gedragsmaOge behandeling en mulOfocusprogramma’s voor ernsOge 
en gewelddadige jeugdige daders. 

PRISON CLIMATE VERSUS GROUP CLIMATE IN A SECURE FORENSIC SETTING 

Terwijl in de meeste volwassen gevangenissen de sociale interacOe tussen gevangenen meestal beperkt is tot 
recreaOe en werk en de gevangenen veel Ojd in hun cel doorbrengen, is dit anders voor de meeste 
jeugdgevangenissen en detenOecentra voor delinquenten die een psychiatrische behandeling nodig hebben. 
Jongeren in gevangenschap en delinquenten die in een psychiatrische inrichOng verblijven, leven vaak in 
speciale eenheden of bewaakte woongroepen die een gestructureerde, educaOeve en revaliderende omgeving 
moeten bieden. Het gebruik van sociale interacOe als therapeuOsch middel in deze speciale eenheden of 
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woongroepen maakt het noodzakelijk om zich te richten op het groepsklimaat in plaats van het 
gevangenisklimaat. 

Aangezien er momenteel geen instrument beschikbaar is om het groepsklimaat in beveiligde forensische 
seLngs te beoordelen, onderzoekt deze studie de construcOevaliditeit en betrouwbaarheid van een nieuw 
instrument, het Prison Group Climate Instrument (PGCI), dat is ontwikkeld om het groepsklimaat in 
jeugdgevangenissen en beveiligde woonbehandelingsfaciliteiten waar gedeOneerden in woongroepen 
verblijven, te beoordelen. De PGCI is gebaseerd op de vier dimensies die het (volwassen) gevangenisklimaat 
vormen: “repressie, ondersteuning, groei en groepssfeer". De vier dimensies zijn samen verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het forensisch groepsklimaat. 

De PGCI verschilt van de bestaande instrumenten van het gevangenisklimaat in die zin dat alle items 
betekenisvol zijn in de context van leefgroepen en vooral gericht zijn op sociale interac)e en behandeling. Een 
aantal items zijn relevant vanuit het perspecOef van internaOonaal onderzoek naar de effecOviteit van de 
behandeling en hebben betrekking op ondersteuning door het personeel. Een van de belangrijkste ingrediënten 
van de ondersteuning, met name in forensische faciliteiten in groepsverband, waar groepswerkers en 
gedeOneerden regelmaOg met elkaar in contact komen, is het inspelen op de specifieke behoeoen van de 
gedeOneerden, wat een prominente plaats inneemt in het "Risks-Needs-Responsivity" (RNR) principe van 
succesvolle revalidaOe. Het RNR-principe stelt dat de intensiteit van de gedragsintervenOe overeenkomt met 
het risico op recidive, dat de behandeling gericht moet zijn op criminogene behoeoen en dat de behandeling 
moet worden afgestemd op de leers)jl, de mo)va)e, de capaciteiten en de kracht van de dader. De 
"steunpunten" hebben ook betrekking op de manier waarop groepswerkers professioneel handelen met 
betrekking tot eerlijkheid en flexibiliteit.  

In dit onderzoek werd de validiteit van de PGCI beoordeeld door middel van bevesOgende factoranalyse in een 
steekproef van adolescenten die in een Nederlandse jeugdgevangenis zijn geplaatst en 49 volwassen 
gevangenen die in een Nederlandse psychiatrische gevangenis met een therapeuOsche levende groepsstructuur 
wonen. De betrouwbaarheid van de interne consistenOe zal worden vastgesteld door het berekenen van de alfa 
van Cronbach. 

METHODE 

ParOcipanten 
77 adolescenten die een MOF pleegden (en opgesloten ziyen). 
49 volwassen gevangenen. 

Prison group climate instrument (PGCI) 

-63 items op een 5punt likert schaal. 

- onderverdeeld in een schaal voor  steun (bv. begeleiders behandelen me met respect), schaal voor groei , 
schaal voor groei, schaal voor repressie en een schaal voor atmosfeer (bv. we vertrouwen elkaar hier). 

StaOsOsche analyse 

Via een confirmatorische factoranalyse werden de constructvaliditeit en de innerlijke consistenOe gemeten. Via 
andere staOsOsche bewerkingen kwam men tot een aantal items die beter gingen fiyen dan anderen.  

RESULTATEN 
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De staOsOsche methodes toonden aan dat de verschillende items goed op elkaar afgestemd waren en dat de 
PGCI een goede test is die voldoende betrouwbaar is. De constructvaliditeit en de interne consistenOe (alfa is 
0.77) zijn in orde.  

Op alle 63 PGCI-items is een bevesOgende factoranalyse uitgevoerd. Tabel 1 (zie pagina 8) geeo de uiteindelijke 
factoroplossing weer, met de items en de bijbehorende factorladingen die allemaal significant waren. Het 
model dat het best bij de gegevens paste, bevaye vier eerste-orde-factor-"ondersteuning" (14 items), "groei" (9 
items), "groepsatmosfeer" (7 items), en "repressie" (7 items) - en een tweede-orde-factor voor het totale 
klimaat (37 items). Het model paste goed bij de gegevens.  

"Ondersteuning", "groei", "groepssfeer" en "onderdrukking" bleken betrouwbaar. 

DISCUSSIE 

Deze studie onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid van de PGCI bij een groep jeugddelinquenten in een 
Nederlandse jeugdgevangenis en een groep volwassen gedeOneerden die in een Nederlandse psychiatrische 
gevangenis met een therapeuOsche leefgroepstructuur wonen. Bewijs voor construct-validiteit en goede 
interne consistenOebetrouwbaarheid werd gevonden in een bevesOgende factoranalyse en een reeks 
betrouwbaarheidsanalyses, waaruit blijkt dat "steun", "groei", "groepssfeer", "repressie" en de "algemene 
klimaatschaal" van de PGCI kunnen worden gebruikt om het groepsklimaat binnen de gevangenis op een 
geldige en betrouwbare manier te beoordelen. Van de oorspronkelijke 63 items overleefden er slechts 37 in de 
uiteindelijke oplossing. Een aantal geschrapte items hadden betrekking op veiligheidspersoneel en bewakers, 
die een minder prominente rol spelen in forensische faciliteiten op groepsniveau in vergelijking met normale 
volwassen gevangenissen (de meeste beveiligingstaken worden gedelegeerd aan groepswerkers, zoals 
dwangmaatregelen en intern onderzoek van gedeOneerden na een bezoek). Andere "klassieke" 
gevangenisonderdelen betroffen privacy, lawaai van andere cellen, netheid en voedselkwaliteit, die een minder 
prominente rol spelen in een groepsklimaaOnstrument dat vooral gericht is op sociale interacOe. 

De dimensie "steun" en "groei" is het hoogst beladen op de schaal van het "overall climate", wat aangeeo dat 
steun en groei de belangrijkste indicatoren zijn van het groepsklimaat binnen de gevangenis. Ondersteuning 
door groepswerkers of personeel, die voortbouwt op zinvolle rela)es en responsiviteit op de specifieke 
behoeoen van elke individuele gevangene, vormt de basis voor een succesvolle rehabilitaOe volgens de RNR-
principes. Groei is nauw verbonden met het begrip "leren" en weerspiegelt de behoeoe van gedeOneerden om 
betekenis te geven aan het leven in de gevangenis. Deze construcOe is ook prominent aanwezig in het 
onderzoek naar het volwassen gevangenisklimaat en heeo betrekking op het criminogene 'Behoeien'-gedeelte 
van het RNR-principe, omdat het doel is om verbeteringen aan te brengen op gebieden die verband houden 
met het opgeven, zoals onderwijs, werk en relaOes. 

De "groepsatmosfeer" en "onderdrukking" hadden een rela)ef lagere belas)ng op de totale klimaatschaal en 
bleken ook minder betrouwbaar te zijn dan de "steun-" en "groeifactoren". De lagere betrouwbaarheid van de 
schalen "groepsatmosfeer" en "repressie" kan niet alleen worden verklaard door het feit dat deze schalen 
minder items bevayen, maar ook door de heterogeniteit van de items. De items van de "groepssfeer"-schaal 
hebben betrekking op posiOeve relaOes tussen gedeOneerden, ervaringen met veiligheid en kwaliteit van de 
fysieke omgeving, en "repressie" bestaat uit items die ook sterk verschillen in inhoud, beoordeling van naleving, 
(gebrek aan) vertrouwen, begrip en (gebrek aan) sOmulering. 

Het PGCI-instrument zou niet alleen belangrijk kunnen zijn voor het meten van de posi)eve en 
therapeu)sche effecten van het groepsklimaat, maar ook voor het handhaven van de veiligheid en de 
controle in de leefgroep. ConcurrenOe en agressie onder gedeOneerden en werkers zijn vaak kenmerkend voor 
een gesloten en repressief klimaat, waarbij groepswerkers de neiging hebben om te verschuiven van steun naar 
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controle en adolescenten reageren of proberen het systeem te "bespelen" met een verminderde 
behandelingsmoOvaOe als gevolg. Een overwegend negaOef groepsklimaat, met een gebrek aan 
reacOevermogen van de groepswerkers, onvoldoende groeimogelijkheden, een grimmige en compeOOeve 
groepssfeer en geweld onder de gedeOneerde delinquenten en medewerkers kan grote gevolgen hebben voor 
de veiligheid van zowel de gedeOneerden als de medewerkers. Het instrument kan met name ook worden 
gebruikt als instrument voor de beoordeling van veilige werkomstandigheden en opleidingsdoeleinden op de 
werkplek. 

De vier klimaatdimensies van de PGCI, aangeduid als ondersteuning, groei, atmosfeer en repressie, 
weerspiegelen waarschijnlijk de moeilijke taak van de groepswerkers om therapeu)sche flexibiliteit te 
combineren met controle. De totale klimaatschaal van de PGCI omvat alle vier de dimensies en is bipolair. Aan 
het "posiOeve" uiteinde van de schaal moet het gevangenisklimaat worden beschouwd als open en 
therapeuOsch, terwijl aan het negaOeve uiteinde van de schaal het gevangenisklimaat moet worden beschouwd 
als gesloten en extreem repressief, wat de behandeling van welke vorm dan ook belemmert. Het PGCI-
instrument verschilt van de tradiOonele instrumenten van het gevangenisklimaat in die zin dat het gevoelig is 
voor het evenwicht tussen enerzijds "therapeuOsche flexibiliteit en openheid" en anderzijds "restricOeve 
controle en nabijheid".  

BEPERKINGEN 

Er zijn enkele beperkingen van deze studie die moeten worden erkend. Ten eerste belemmeren de kleine 
steekproef en de opname van slechts twee gevangenissen de generaliseerbaarheid van de bevindingen van de 
studie. De steekproef was te klein om de invarianOe van de meOngen te onderzoeken in een mulOgroep 
factoranalyse die een onderscheid maakt tussen de jeugdige en de volwassen daders, waarbij de gelijkheid van 
de factoroplossing in deze verschillende groepen wordt getest. 

Aangezien de huidige studie slechts voorlopig bewijs levert voor de geldigheid en betrouwbaarheid van de 
PGCI, moeten de resultaten worden gerepliceerd in een grote steekproefstudie, waarbij de nadruk ligt op 
mogelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke gevangenen en verschillende leeoijdsgroepen en 
tussen jeugdgevangenissen en psychiatrische gevangenissen voor volwassen delinquenten. In een toekomsOge 
validiteitsstudie van de PGCI moet ook de convergente, divergente en criteriumvaliditeit van de PGCI worden 
onderzocht, met inbegrip van gelijkOjdige en voorspellende validiteit. De gelijkOjdige validiteit kan worden 
beoordeeld door het groepsklimaat te relateren aan anOsociaal gedrag Ojdens de detenOe, terwijl de 
voorspellende validiteit kan worden vastgesteld door het voorspellen van recidive uit verschillen in het 
groepsklimaat. Ondanks de voorlopige status van het bewijs voor de validiteit en betrouwbaarheid van de PGCI, 
is de nieuw ontwikkelde PGCI uniek in de mate dat het groepsklimaat in gevangenissen wordt gemeten en de 
balans tussen behandeling en controle verklaart. Daarom heeo de PGCI het poten)eel om een belangrijk 
instrument te zijn voor studies naar het gevangenisklimaat en onderzoek naar de doeltreffendheid van de 
behandeling van gerechtelijke intervenOes gericht op de rehabilitaOe van delinquente jongeren en volwassen 
delinquenten in beveiligde forensische psychiatrische instellingen. 

TEKST 18: GROUP CLIMATE AND TREATMENT MOTIVATION IN SECURE RESIDENTIAL AND 
FORENSIC YOUTH CARE FROM THE PERSPECTIVE OF SELF DETERMINATION THEORY – 
VAN DER HELM, KUIPER, STAMS 

ABSTRACT 

BehandelingsmoOvaOe blijkt een vereiste condiOe voor effecOeve behandeling te zijn in de residenOële 
jeugdzorg en dus ook een sleutelelement in reducOe van probleemgedrag en criminele recidive. Volgens de 
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zelfdeterminaOetheorie zouden autonomie, betrokkenheid en competenOe (ABC) de drie belangrijkste 
componenten zijn van behandelingsmo)va)e en daarbij dus ook belangrijke karakteris)eken vormen voor een 
posi)ef klimaat in de residuele groep. Deze studie onderzoekt of een therapeuOsch groepsklimaat en lage 
repressie geassocieerd kunnen worden met behandelingsmoOvaOe van jongeren in de residenOële jeugdzorg. 

INTRODUCTIE 

Het onvrijwillige karakter van een plaatsing in een gesloten jeugdinstelling of in een forensische jeugdinstelling, 
kan een nega)eve impact hebben op de behandelingsmoOvaOe, behandelingsuitkomsten en criminele recidive 
van jongeren. Een hoge moOvaOe bij jongeren is nodig om te profiteren van interven)es die 
gedragsveranderingen willen teweegbrengen. BehandelingsmoOvaOe wordt gezien als een ‘staat van 
paraatheid en bereidwilligheid om hulp te zoeken en acOef aan een oplossing te werken’.  

ZELFDETERMINATIETHEORIE 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke moOvaOe (kan leiden tot amoAvaAe). 
Geïnternaliseerde (intrinsieke) behandeling voorspelt betere uitkomsten in onder andere werk, studies en 
behandeling. Intrinsieke en extrinsieke moOvaOe resulteren in verschillende graden van zelfdeterminaOe. 
ZelfdeterminaOe houdt in dat iemand uit vrije wil handelt en er ook plezier uithaalt, eerder dan externe 
verplichOngen of interne druk.  

De omgeving heeo een invloed op ABC en zo ook op moOvaOe. ABC zijn drie indicatoren die psychologische 
noden vervullen, wat moOvaOe sOmuleert.  

RESIDENTIEEL GROEPSKLIMAAT 

= de kwaliteit van de sociale en fysieke omgeving in termen van het voorzien in voldoende en noodzakelijke 
voorwaarden voor fysieke en mentale gezondheid, welzijn, contact en persoonlijke groei van de bewoners, met 
respect voor hun menselijke waardigheid en mensenrechten alsook (indien niet beperkt door gerechtelijke 
maatregelen) hun persoonlijke autonomie, gericht op herstel en succesvolle deelname aan de samenleving.  

 
➔ combinaOe steun, atmosfeer, groei en lage repressie = posiOef voor zelfdeterminaOe = posiOef voor 
behandelingsmoOvaOe.  

DEZE STUDIE 

Hypothese: een open en therapeuOsch groepsklimaat en lage levels van repressie zijn posiOef gerelateerd aan 
behandelingsmoOvaOe van jongeren in de (half-)gesloten en forensische jeugdzorg. 

Gesloten klimaat: negaOef & repressief: doet ABC afnemen 
! autonomie wordt in residenOële jeugdhulp vaak beperkt door straf- en beloningssystemen en uit schrik 
om controle te verliezen. ➔ aangeleerde hulpeloosheid & weinig mogelijkheden tot 
persoonlijke groei en ontwikkeling van sociale en cogniOeve competenOes.

Open klimaat: posiOef, responsieve groepswerkers, groeimogelijkheden & een goede atmosfeer 
! emoOonele en sociale steun, veilige en ondersteunende sfeer onder jongeren in de leefgroep en 
mogelijkheden voor persoonlijke groei. 
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Par)cipanten:  
- 12 Nederlandse gesloten residenOële jeugdinstellingen en 9 forensische.  
- Jongeren die > 4 maanden moesten blijven 
- N=179 (random) 
- MeOng adhv Prison Group Climate Inventory (36 items, 5-punten likert schaal) 
- 4 schalen:  groeischaal, repressieschaal, groepsatmosfeerschaal, steunschaal 

DISCUSSIE  

1. Resultaten tonen aan dat een posiOef groepsklimaat in de eerste maand na plaatsing zorgt voor meer 
behandelingsmoOvaOe drie maanden later ➔ hypothese bevesOgd.  
➔ belang van kwaliteit van de leefgroep! 

2. Sterkte-gebaseerde benadering > gedragscontrole ➔ beter groepsklimaat + minder agressief en 
delinquent gedrag. 

3. Een niet-significante relaOe tussen behandelmoOvaOe en later groepsklimaat suggereert dat de 
posiOeve effecten van een op kracht gebaseerde benadering op de kwaliteit van het groepsklimaat 
mogelijk niet worden gemedieerd door veranderingen in de moOvaOe van de behandeling. 

4. Steun en groei toonden een grotere correlaOe met behandelingsmoOvaOe dan atmosfeer en repressie. 
mogelijke verklaringen: 
! Hulpverleners zijn vaak opgeleid om relaOonele steun te bieden en competenOe te bevorderen, 
maar autonomie wordt vaker onderdrukt door repressie en dat blijkt moeilijker beïnvloedbaar te zijn.  
! Groepsatmosfeer gaat over betrokkenheid tussen jongeren en kan daardoor een eerder indirect 
effect hebben op behandelingsmoOvaOe in vergelijking met relaOonele steun vanuit de hulpverleners.  

5. Groepsklimaat bliji behoorlijk stabiel overheen de Ojd in vergelijking met behandelingsmoOvaOe.   
➔ acOeve feedback over groepsklimaat aan hulpverleners en jongeren kan posiOeve aspecten van het 
klimaat verbeteren overheen de Ojd.  

6. Repressie verminderen was moeilijk! Feedback op repressie was mogelijks te algemeen of het is 
moeilijker om te veranderen dan de posiOeve aspecten van het residenOële groepsklimaat, aangezien 
repressie al wordt veroorzaakt door de detenOe zelf (deprivaOe vrijheid, gesloten instelling…) 

! repressie = mulO-dimensioneel: machtsmisbruik, onrechtvaardigheid, te kort aan autonomie, te kort aan 
betekenis, dehumanisering … 
➔ Deze factoren hebben meer monitoring nodig om de psychologische noden van jongeren te vervullen.  

➔ ondersteunende rela)es (jongere – hulpverlener), posi)eve rela)es onder jongeren in de leefgroep, 
posi)ef leerklimaat & lage repressieniveaus = nodig om basisbehoeien omtrent zelfdetermina)e bij 
jongeren in de residen)ële jeugdzorg te vervullen.  
➔ Kan enkel indien de hulpverleners zich bewust zijn van de psychologische basisnoden van de jongeren, 
door o.a. lessen, interven)es, supervisies en een implementa)e van een op sterktes gebaseerde benadering 
en alterna)eve manieren om met moeilijk gedrag om te gaan.  
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LIMITATIES 

1. De dimensies van zelfdeterminaOe (ABC) werden niet geëvalueerd.  

2. Groepsklimaat beoordeeld adhv zelfrapportage.  

3. Korte onderzoeksperiode (4 maanden) 

4. Weinig parOcipanten + onder- en over representaOe van bepaalde subgroepen. 

TEKST 19: DE ONTWIKKELING VAN EEN POSITIEF LEEFKLIMAAT IN RESIDENTIËLE 
JEUGDZORG: EEN CASE STUDIE – LEVROUW, ROOSE, VA DER HELM, STRIJBOSCH, 
VANDERVELDE 

1.INLEIDING 

Het belang van een posiOef leemlimaat in residenOële jeugdzorg werd in wetenschappelijk onderzoek 
meermaals aangehaald en bevesOgd. Dit leemlimaat wordt niet gezien als een apart segment dat op zichzelf 
bestaat. Het leemlimaat kunnen we zien als een complexe sociale en fysieke omgeving waar kinderen opgroeien 
in een onveilige en pedagogisch ongunsOge leefsituaOe. Binnen de orthopedagogiek wordt een holisOsche visie 
naar voor geschoven om de organisaOe van de kinderen en families, gericht op het welzijn, ontwikkeling en 
groei te belichten. Elke jongere verdient het met waarde behandeld te worden om zijn of haar groei en 
ontwikkeling alle kansen te geven, ook in de residenOële zorg.  

Van der Helm (2011) onderzocht het effect van een open leemlimaat op het gedrag van jongeren in gesloten 
behandelcentra in Nederland. Resultaten gaven aan dat het team een belangrijke rol speelt in de organisaOe 
van een posiOef leemlimaat. Ook heeo zijn onderzoek aangetoond dat een open lee�limaat een posi)eve 
invloed heei op de ‘interne locus of control’ en de behandelmo)va)e bij jongeren verhoogt. Daarnaast heeo 
het ook een posiOeve invloed op de cogniOeve empathie bij jongeren. Een open leemlimaat is één van de 
belangrijkste componenten waar leefgroepbegeleiders bewust bij sOl moeten staan. 

Hoewel het belang van een open leemlimaat meermaals werd onderstreept, lijkt het alsof de aandacht voor de 
organisaOe van dat leemlimaat onder druk komt te staan.  

1. Ambultante jeugdzorg worden sterk gepromoot: eerst wordt er gezocht naar mogelijke hulpbronnen in 
het gezin en de ruimere context van de jongere. Pas als daar alles ondersteuning uitgeput is, kan 
beroep gedaan worden op residenOële jeugdzorg. Onderzoek heeo echter aangetoond dat residenOële 
jeugdzorg kan tegemoet komen aan de noden van kinderen en dat bepaalde jongeren hier meer nood 
aan hebben.  

2. Er is een grote focus op wetenschappelijke onderbouwde behandelingsmethodes. Kinderen op zo een 
normaal mogelijke manier laten opgroeien is een dynamisch en interacOoneel proces tussen het kind, 
de leefgroepbegeleider en de ruimere context. ResidenOële jeugdzorg zou meer aandacht moeten 
besteden in het principe van ‘learning through living’. Het leemlimaat is echter moeilijk te 
onderzoeken, omdat het zo een complexe en meerlaagse en interacOonele omgeving voorstelt. Een 
dominante focus op evidence based methodes en de soms rigide implementaOe van de methodes kan 
ervoor zorgen dat we voorbij gaan aan de noden van jongeren. 
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3. De implementaOe van methodieken kan een managementcontext in de hand werken. De Ojd die gaat 
naar deze acOes, zorgt ervoor dat hulpverleners heel wat administraOeve taken te vervullen hebben en 
minder mogelijkheden hebben om te investeren in hun relaOe met hun jongere.  

2.BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

2.1.VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE 

De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is een organisaOe in de bijzondere jeugdzorg Vlaanderen. VOT organiseert 
verschillende vormen van hulp- en dienstverlening om kinderen en hun context te ondersteunen bij moeilijke 
opvoedingssituaOes. Er zijn vier afdelingen: 

Afdeling 1: OsiO (Ouders steunen in Opvoeden) 

Laagdrempelig pedagogisch advies voor ouders, individueel of in groep. Daarnaast organiseren ze ook 
cursussen voor hulp- en dienstverleners. 

Afdeling 2: DIVAM (Dienst Ieper-Veurne voor AlternaOeve Maatregelen) 

Ondersteuning aan jongeren die een ‘misdrijf omschreven feit’ (MOF) gepleegd hebben. 

Afdeling 3: JEZ11  

ResidenOële jeugdzorg voor meisjes tussen 12-18 jaar uit ernsOge opvoedingssituaOe.  

Afdeling 4: HDO (Harmonie-Den Akker-Ons Tehuis) 

ResidenOële- en contextbegeleiding voor kinderen uit een verontrustende opvoedingssituaOe (VOS). Elk kind 
wordt individueel opgevolgd door één leefgroepbegeleider. 

2.2.VOORSTELLING VAN HET PROCES 

Dit gaat over de interviewafnames. Dit is minder belangrijk. 

2.3.INSTRUMENTEN 

Hier wordt de werking van de vier verschillende vragenlijsten uitgelegd. Dit is minder belangrijk. 

3.IMPLICATIES VAN HET PROJECT 

3.1.START VAN HET PROCES 

Aan de start van het project gaven leefgroepbegeleiders aan gefrustreerd te zijn over het feit dat de focus in de 
voorziening kwam te liggen op de niet-residen)ële zorg en de ambulante contextmodule én de focus op de 
inzet van methodieken (bv. Handelingsplan,…). Ook waren ze gefrustreerd over de vele administra)eve taken: 
elke beslissing, gesprek of acOe dienst geregistreerd te worden. Leefgroepbegeleiders zijn zo niet meer bezig 
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met hun kerntaken, namelijk ondersteuning van en het samen Ojd doorbrengen met de jongere in de dagelijkse 
werking van hun leefgroep.  

3.2.IMPLICATIE VAN DE VRAGENLIJSTEN IN DE MONITORCYCLUS 

Voor de leefgroepwerkers voelde het alsof de werking van de leefgroep en de begeleiders geëvalueerd werden 
door de kinderen en dit invloed zou hebben op de wijze waarop de direcOe, stafleden, … naar hen zouden 
kijken. 

Leefgroepbegeleiders gaven ook aan dat de ‘me)ng bij jongeren’ en niet bij de leefgroepbegeleiders gezien 
werd als een vorm van eenrich)ngsverkeer. Het was dus heel belangrijk om leefgroepbegeleiders meermaals te 
betrekken bij het doel van het project.  

4.DISCUSSIE 

Het project was gericht op het monitoren en het verbeteren van het leemlimaat in residenOële jeugdzorg.  

Ten eerste werd er in de teamgesprekken een forum gecreëerd waarin begeleiders zaken die op het eerste zicht 
als evident konden worden gezien, bespreekbaar maken. 

Ten tweede werd er op dit forum linken gelegd tussen de kwanOtaOeve date (resultaten van de meOngen) en de 
kwalitaOeve date (groepsgesprekken met de kinderen). De informaOe uit de gesprekken met de kinderen werd 
als een belangrijke toegevoegde waarde gezien.  

Ten derde hebben de gesprekken een shio teweeg gebracht van een eerder gedragsma)ge focus naar een 
meer rela)onele pedagogiek waar de focus kwam te liggen op hoe een kind zo normaal mogelijk kan opgroeien 
in een leefgroep. 

Tot slot wordt er geconcludeerd dat de leefgroepbegeleiders meer bewust omgaan met de factoren die 
belangrijk zijn in het installeren van een posi)ef leerklimaat. 

In de jeugdzorg worden in toenemende mate evidence based methodieken gehanteerd. De organisatorische 
bouwstenen in de jeugdzorg worden gedomineerd door evidence based benaderingen, zoekende naar pasklare 
antwoorden, gelovend dat begeleiders kunnen berekenen wat de gevolgen van hun beslissingen en 
handelingen zullen zijn.  

Een te strikte focus op ‘wat’ werkt en de nood om het gedrag van kinderen te verbeteren, kan een relaOonele 
pedagogiek, waarin we zoeken hoe jongeren zo normaal mogelijk kunnen opgroeien, ondergeschikt maken. 
Begeleiders kunnen druk/nood voelen om een set van evidence based methodes op een kunstmaOge manier 
toe te passen, eerder dan spontane en authenOeke kwaliteiten te gebruiken om jongere te ondersteunen. 

Een verregaande gecontroleerde leefgroep wordt ervaren als repressie. Het belang van discussie en open 
dialoog wordt is aangetoond in onderzoek. 

Om een posiOef leesklimaat te bewerkstelligen is het belangrijk om de organisa)e op alle niveaus te 
betrekken. Iedereen moet zich in het thema verdiepen en ermee aan de slag gaan. Het leemlimaat is een 
residenOële se�ng is heel complex waarin verschillende interacOes plaatsvinden die moeilijk te meten zijn. 
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LES 10: ONDERWIJS IN DE GEVANGENIS  
TEKST: 20: JE LES KUNNEN VOLGEN EN EXAMEN DOEN IS EEN RECHT. OOK IN DE 
GEVANGENIS - KLASBAK 

Wordt het vormingsaanbod in Vlaanderen en Brussel gebruikt door gede)neerden? 
• 2600 mensen volgen jaarlijks les in de gevangenis 

• 62,5% van de gedeOneerden nam in 2018 deel aan acOviteiten van sport-en cultuuraanbieder De Rode 
Antraciet 

Wat staat er in de wet over vorming in de gevangenis?  
• Redenering: Recht op leren = recht van alle burgers ! gedeOneerden = burgers ! gedeOneerden 

hebben recht op leren in detenOe 

• Basiswet (2005) die rechtsposiOe van gedeOneerden regelt: gevangenis moet vormingsacOviteiten ter 
beschikking stellen met oog op … 

o persoonlijke ontplooiing 

o zinvolle besteding van Ojd 

o re-integraOe in maatschappij 

Hoe krijgt dit vorm in de prak)jk? 
• Sinds 2007: departement onderwijs ondersteunt structureel onderwijs in gevangenis via 

volwassenenonderwijs en Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) 

Waarom moeten gede)neerden blijvend recht hebben op vorming? 

• Wegnemen vrijheid = (gevangenis)straf waarvoor men veroordeelt is = rechtvaardig 

Maar … 

Wegnemen recht op leren = extra straf waarvoor men niet veroordeelt is = onrechtvaardig 

• Het vormingsaanbod kan een manier zijn om deten)eschade (verlies van contact, 
gezondheidsproblemen, angst …) te beperken en mensen voor te bereiden op re-integra)e 

• (Amerikaanse) meta-analyse toont aan: leren heeo posiOeve effecten op recidive ! gedeOneerden die 
Ojdens hun detenOe een cursus volgen hebben 13% meer kans op tewerkstelling na vrijlaOng + 43% 
minder kans om te recidiveren dan gedeOneerden die geen onderwijs genoten Ojdens detenOe 

• Financieel voordelig: minder recidive = minder gedeOneerden = grote kostenbesparing! 

Wat zijn de problemen? 
• Het opleiden van mensen in gevangenis (wat in de basiswet staat) blijo te vaak ondermaats 

• Voorbije jaren veel stakingen in gevangenissen = geen vormingsaanbod Ojdens staking 
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• Gevolg: geen con)nuïteit in het leertraject (dit is echter een sleutelfactor tot succes) 

Wat is de conclusie? 
• Het volgen van lessen in detenOe heeo zijn bestaansrecht en nut bewezen 
• Daarom staat dit in de basiswet 

• Toch blijo de uitvoering ervan ondermaats 

• Er is dus nood aan maatregelen die dit aanbod vrijwaren 

LES 12: RISICOTAXATIE RECIDIVE 
TEKST 23: FORMULATION OF VIOLENCE RISK USING EVIDENCE-BASED ASSESSMENTS – 
STEPHEN D. HART 

Het formuleren van ‘risico op geweld’ is een verwaarloosd onderwerp in forensische mentale gezondheid. De 
oorzaak hiervan is mogelijks het de snelle opkomst/toename van het gebruik van actuariële (aan verzekering 
gelinkte) risico-assessment procedures. Dergelijke procedures voorzien geen basis voor kriAsch denken over 
formulering. Gelukkig gaat het forensische werkveld geleidelijk aan meer over naar evidence-based klinisch 
denken in plaats van op cijfers gebaseerd actuarieel denken.  

DEEL 1: DE PRAKTIJK VAN VIOLENCE RISK ASSESSMENT (ASSESSMENT VAN HET RISICO OP 
GEWELD) 

Forensische professionals inzake mentale gezondheid hebben verschillende legale en ethische plichten om 
geweld te voorkomen:  

1) het grote publiek beschermen voor geweld door mensen die worden behandeld in 
gemeenschapsinstellingen; 

2) personeel in de gezondheidszorg en gebruikers van gezondheidszorg beschermen van geweld door 
mensen die worden behandeld of vastgehouden in insOtuOonele se�ngs; 

3) helpen voorkomen van zelreschadigende gevolgen van het plegen van geweld voor mensen die de 
dienstverlening ontvangen (zowel gemeenschaps-, als insOtuOonele se�ngs). 

Vooruitgang in onderzoek: Geweld is geen zeldzaam fenomeen, maar een pervasief sociaal probleem dat veel 
verschillende vormen kan aannemen. Epidemiologisch en klinisch onderzoek heeo belangrijke risicofactoren 
voor verschillende vormen van geweld kunnen idenOficeren. De risicofactoren zijn karakterisOeken van mensen 
en hun sociale en fysieke omgevingen.  

Ook vooruitgang in de ontwikkeling van evidence-based risico assessment procedures. Deze procedures zijn 
ontworpen voor gebruik in forensische mentale gezondheid se�ngs, algemene mentale gezondheid, correcOes, 
wetshandhaving en andere se�ngs. Beoordelaars zijn niet langer beperkt tot hun eigen ervaring, intuïOes en 
insOncten bij het beoordelen van het risico op geweld. Er zijn nu risico assessment procedures die elk 
ontworpen zijn voor gebruik in specifieke se�ngs met specifieke populaOes en voor specifieke vormen van 
geweld.  
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WAT IS EVIDENCE-BASED VIOLENCE RISK ASSESSMENT?  

Evidence-based ! de acOe of beslissing wordt ondersteund door het bestuderen van relevante informaOe 
(observaOe, onderzoek, staOsOeke, goed gevalideerde theorieën).  

Wanneer het gaat over het evalueren van het risico op geweld is er een grote evidence base. Er werd reeds veel 
aandacht besteed aan het idenOficeren van (vermoedelijke) risicofactoren voor geweld. Andere literatuur 
onderzocht de effecOviteit van verschillende vormen van behandeling of de impact van moderatoren (e.g. 
leeoijd) op geweld. Toch is de evidence base nog steeds onvoldoende.  

De defini)e van evidence-based assessment van het risico op geweld wordt door de auteur als volgt 
omschreven:  

Het proces van informaOeverzameling over mensen op een manier die consistent is met en 
wordt aangestuurd door de best beschikbare wetenschappelijke en professionele kennis om (1) hun 
potenOeel voor toekomsOge deelname aan geweld ten aanzien van anderen te begrijpen en (2) te 
bepalen wat er moet gebeuren om dergelijk geweld te voorkomen.  

Het concept van evidence-based besluitvorming wordt over verschillende disciplines erkens en geaccepteerd, 
maar er is veel onenigheid over een basisdefiniOe van wat evidence-based precies inhoudt. Er is zelfs nog meer 
onenigheid over de principes en prakOjken die verbonden zijn aan evidence-based besluitvorming.  

Er zijn twee algemene visies op evidence-based prakOjken: 

BENADERINGEN VAN EVIDENCE-BASED VIOLENCE RISK ASSESSMENT 

Twee evidence-based benaderingen: discreOonair (discreOonary) en niet-discreOonair (non-discreOonary). Deze 
termen verwijzen naar de manier waarop de informaOe wordt gewogen en gecombineerd om een finaal besluit 
te vormen.  

DiscreAonaire benadering (ook: klinische of oordeelkundige benadering) 

• Professionele beoordeling van de beoordelaar van belang (welke informaOe bekijk ik en hoe verzamel 
ik ze + hoe weeg en combineer ik de informaOe) 

• Informeel, subjecOef, impressionisOsch 

LaOtudinarian Orthodox

Brede definiOe van evidence-based Nauwe definiOe van evidence-based

Evidence-based besluitvorming als een filosofie of 
kernwaarde

Evidence-based besluitvorming als het gebruiken van 
een specifieke procedure die direct is afgeleid uit 
empirisch onderzoek

Focus op het algemeen proces onderliggend aan een 
besluit

Focus op de specifieke procedures om een beslissing 
te maken 

“De evidence base zelf is alOjd onvolledig en bevat 
fouten. Beoordelaars moeten alOjd hun eigen inzicht 
of discreOonaire ruimte gebruiken om de ‘gaten’ op 
te vullen”

“Menselijke cogniOe is onvolledig en bevat fouten. 
Beoordelaars gebruiken best zo weinig mogelijk hun 
eigen inzicht of discreOonaire ruimte”

Het debat tussen deze twee perspecOeven is acOef en intens in het werkveld.
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Niet-discreAonaire benadering (ook: actuariële of staAsAsche benadering) 

• Beslissing van de beoordelaar wordt gemaakt op basis van vaststaande en expliciete regels die a priori 
worden bepaald 

• Empirisch onderzoek bepaalt welke informaOe bekeken wordt, hoe ze verzameld wordt, hoe ze 
gewogen en gecombineerd wordt 

• Mechanisch, algoriOmisch 

In bepaalde mate is alle assessment van het risico op geweld discreOonair: beoordeling van de professional 
komt er op een of andere manier alOjd wel bij kijken. Beoordelaars worden ook alOjd aangespoord om de 
relevanOe van de informaOe na te gaan.  

DISCRETIONAIRE PROCEDURES 

Drie belangrijke procedures:  

1. Ongestructureerde professionele beoordeling (unstructured professional judgment or unaided clinical 
judgment) 

a. Volledige afwezigheid van structuur 

b. IntuïOef of experiënOeel  

c. Historisch gezien meest gebruikelijke procedure voor het beoordelen van het risico op geweld 

d. Geen manier om na te gaan in welke mate deze beoordeling geïnformeerd, geleid of 
gestructureerd werd door wetenschappelijke en professionele literatuur 

e. NIET evidence-based ! wordt verder niet besproken 

2. AnamnesOc risk assessment  

a. Gelimiteerde mate van structuur 

b. Beoordelaar moet minimaal de persoonlijke en situaOonele factoren die geassocieerd worden 
met het voormalige geweld van de dader idenOficeren. 

c. AssumpOe: er is een gedragske�ng, een reeks gebeurtenissen en omstandigheden, die tot het 
geweld hebben geleid.  

d. Taak van de beoordelaar: de linken in deze ke�ng begrijpen en manieren voorstellen om die 
ke�ng te doorbreken. 

e. NIET evidence-based ! wordt verder niet besproken 

3. Gestructureerde professionele beoordeling (structured professional judgment of guided clinical 
judgment) 
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a. De besluitvorming wordt ondersteund door richtlijnen die ontwikkeld zijn om de stand van zaken 
in de discipline (met betrekking tot wetenschappelijke kennis en professionele prakOjk) te 
reflecteren. 

b. In zowel de brede als nauwe definiOe gezien als evidence-based 

c. Richtlijnen worden direct gestuurd door wetenschappelijke en professionele literatuur 

d. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit een betrouwbare en valide manier van 
besluitvorming betreo 

VOORBEELD in boek ! Risk for Sexual VIolence Protocol (RSVP) 

NIET-DISCRETIONAIRE PROCEDURES 

Twee belangrijke procedures: 

1. Actuarieel gebruik van psychologische tests 

a. Poging om een individu te posiOoneren op een dimensie van psychologisch funcOoneren 

b. Op basis van voorgaand onderzoek kunnen bepaalde cutoff scores bepaald worden waarmee 
bepaalde voorspellingen kunnen worden gemaakt  

c. NIET evidence-based ! wordt verder niet besproken (niet gestuurd door het geheel aan 
wetenschappelijke en professionele literatuur, enkel door een kleine fracOe van die literatuur + 
inferieur aan andere bestaande procedures) 

2. Actuariële risicoassessment instrumenten (actuariële tests, tools of hulpmiddelen) 

a. Niet om te meten (zoals bij 1), maar enkel om een voorspelling te doen naar de toekomst toe. 

b. De items op de schaal worden ofwel op raOonele of empirische basis geselecteerd. 

c. De beslissing is doorgaans de geschaye kans op toekomsOg geweld 

d. Evidence-based op basis van de nauwe definiOe (direct empirisch bewijs dat de 
betrouwbaarheid en validiteit onderbouwt) 

e. Geen consensus over de mate waarin deze procedure evidence-based is op basis van de brede 
definiOe. (nog steeds een relaOef kleine set van risicofactoren ! niet gestuurd door het geheel 
van wetenschappelijke en professionele literatuur) 

VOORBEELD in boek ! STATIC-99 (assessing risk for sexual violence) 

EVALUATIE VAN EVIDENCE-BASED VIOLENCE RISK ASSESSMENT 

Er kunnen veel verschillende criteria worden gebruikt om de adequaatheid van de procedures voor assessment 
van het risico op geweld te evalueren. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie grote groepen: efficiënOe, 
effecOviteit en nut  
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1. Efficacy (efficiënOe) 

o = De consistenOe en nauwkeurigheid waarmee risicobeoordelings-procedures kunnen worden 
gebruikt om toekomsOg geweld in een gecontroleerde onderzoeksomgeving te voorspellen. 

o Onderzoek dat aantoont dat de evidence-based risicobeoordelingsprocedures een 
aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en voorspellende waarde voor de verschillende 
parOjen hebben. 

o Betrouwbaarheid:  

▪ Vereist een veelvoud van evaluatoren om dezelfde groep paOënten of delinquenten 
beoordelen onder een reeks aandoeningen.  

▪ Idealiter met steekproeven van evaluatoren, paOënten of delinquenten, en 
omstandigheden die voldoende groot en divers zijn om een systemaOsche analyse 
van de factoren die de betrouwbaarheid van de interrater te maOgen, mogelijk 
maken. 

o Voorspellend 

▪ Het is noodzakelijk om een samenhang van paOënten of delinquenten te rekruteren, 
hen te beoordelen, hen op te volgen gedurende lange periodes, en dan geweld op te 
sporen dat voorkomt in insOtuOonele of gemeenschapssituaOes. 

▪ Idealiter maakt het ontwerp een analyse mogelijk van potenOële verzachtende 
factoren zoals demografische kenmerken, veranderingen in de loop van de Ojd in 
risicofactoren en kriOeke levensgebeurtenissen of intervenOes die zich Ojdens de 
opvolging voordoen. 

o Niet eenvoudig en intensief onderzoek 

2. EffecOveness (effecOviteit)  

o = De consistenOe en nauwkeurigheid van de procedures voor de beoordeling van het risico op 
geweld in de prakOjk. 

o Het doel van het effecOviteitsonderzoek is om te evalueren in hoeverre de bevindingen van 
het efficiënOeonderzoek zich veralgemenen naar minder gecontroleerde omstandigheden. 

o Wordt meestal pas uitgevoerd nadat er enig bewijs van efficiënOe is gevonden 

3. UOlity (nut) 

o = Het meer algemene nut of de sociale validiteit van procedures voor assessment van het 
risico op geweld. 

 121



o Het onderzoek richt zich op kwesOes zoals de aanvaardbaarheid van procedures in de ogen 
van verschillende consumentengroepen, de relaOeve kosten en baten van de uitvoering van 
procedures…  

o Het wordt meestal pas uitgevoerd nadat onderzoek de effecOviteit van een procedure heeo 
ondersteund. 

! EvaluaOef onderzoek is misschien moeilijk uit te voeren, maar het is niet onmogelijk. 

Efficiën)e: Ruwweg kan de onderlinge betrouwbaarheid van beide soorten beoordelingsprocedures, namelijk 
discreOonaire procedures (SPJ-procedures) en niet-discreOonaire procedures (actuariële procedures) worden 
gekarakteriseerd als "goed" tot "uitstekend", waarbij de actuariële procedures gemiddeld iets betrouwbaarder 
zijn dan de SPJ-procedures. Hun voorspellende waarde kan worden gekarakteriseerd als "eerlijk" of "maOg", 
zonder verschil tussen actuariële en SPJ-procedures.  

Wat de effec)viteit betreo, is er ook enig onderzoek gedaan ter ondersteuning van de betrouwbaarheid en 
validiteit van SPJ- en actuariële risicobeoordelingsprocedures in de prakOjk. De onderlinge betrouwbaarheid van 
de actuariële procedures blijkt niet beter te zijn dan die van de SPJ-procedures in de prakOjk, die beide "goed" 
zijn. De voorspellende waarde van zowel de actuariële als de SPJ-procedures is "redelijk" of "maOg" in de 
prakOjk.  

Ten sloye is in een relaOef klein aantal studies het nut van risicobeoordelingsprocedures onderzocht, met over 
het algemeen posiOeve resultaten. SPJ-procedures worden door sommige belanghebbenden gemakkelijker 
geaccepteerd dan actuariële procedures, deels omdat zij de besluitvorming met betrekking tot risicobeheer 
directer sturen. 

Actuariële risicobeoordelingsprocedures zijn voorspellend. Ze conceptualiseren risico's alleen in termen van 
de waarschijnlijkheid of de waarschijnlijkheid van toekomsOg geweld. Hun doel is om onderscheid te maken 
tussen individuen die een hoge versus lage waarschijnlijkheid van toekomsOg geweld hebben, gebaseerd op de 
mate waarin ze lijken op staOsOsche profielen van recidivisten versus niet-recidivisten uit een bepaalde studie. 

De SPJ-procedures daarentegen gaan verder dan voorspellingen en richten zich op preven)e. Ze 
conceptualiseren risico's in termen van de aard, de ernst, de dreiging, de frequenOe, de duur en de 
waarschijnlijkheid van toekomsOg geweld. Hun doel is om te speculeren over de soorten geweld die individuen 
plausibel zouden kunnen plegen, en vervolgens deze speculaOes of voorspellingen te gebruiken om 
beheersplannen te ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen van geweld. 

Sommige commentatoren hebben gesteld dat, gezien de onzekere klinische en juridische context, 
risicobeoordelingen alleen voorspellend hoeven te zijn. We zijn het hier niet mee eens. In klinische contexten 
moeten beoordelaars weten wat ze met een paOënt of dader moeten doen. 

! We concluderen dat van de twee benaderingen van een op evidence-based geweldsrisicoanalyse alleen de 
SPJ-benadering bijdraagt aan de ontwikkeling van risicobeheersplannen op basis van inzicht in de oorzaken van 
geweld in het verleden. De actuariële benadering is niet bedoeld en kan niet voor dit doel worden gebruikt. 
Daarom richten wij ons in de rest van onze discussie op het formuleren van het risico op geweld met behulp van 
SPJ-beoordelingsprocedures, waarbij we alleen naar actuariële procedures verwijzen om een vergelijking te 
kunnen maken. 

DEEL 2: FORMULERING VAN VIOLENCE RISK  

Tot op heden zijn er vier belangrijke benaderingen ontwikkeld voor het formuleren van risico’s op geweld:  
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1. Offence Paralleling Behaviour  

2. Good Lives Model 

3. Risk-Needs-Responsivity (RNR) 

4. Structured Professional Judgment approach 

OFFENCE PARALLELING BEHAVIOUR (OPB) 

- Werd ontwikkeld door Lawrence Jones, Michael Daffern, John Shine.  

- OPB kan in sommige opzichten worden beschouwd als een verfijning van de anamnesOsche aanpak 
om specifiek te focussen op geweld.  

o Het is een verfijning omdat het richt op de beoordelaars en op de psychologische funcOes van 
geweld.  

o Er wordt dieper ingegaan op de manieren waarop welk geweld potenOeel lonend is voor het 
individu.  

o Een andere verfijning is dat evaluatoren op zoek gaan naar bewijs van het gedrag dat parallel 
loopt met gewelddadige overtredingen in topografische of funcOonele zin (vandaar 
"overtreding parallel gedrag").  

- OPB is klinisch erg handig omdat het het doel voor een behandeling gemakkelijker maakt en deze 
hierdoor makkelijker te boordelen is dan daadwerkelijk geweld. 

- De focus moet liggen op het opbouwen van moOvaOe.  

- Beperkingen:  

o Het biedt geen lijst van theoreOsche principes of empirisch gebaseerde risicofactoren waarop 
er kan geconcentreerd worden. 

o Afgezien van aanmoedigende aandacht voor de funcOonele aspecten van geweld, 
vergemakkelijkt het niet het nadenken over de oorzakelijke rollen die de verschillende risico’s 
inhouden.  

o Het specifieert geen procedure voor speculaOe over toekomsOg geweld in het licht van de 
geïdenOficeerde risicofactoren. 

GOOD LIVES MODEL (GLM)  

- Werd ontwikkeld door Tony Ward.  

- Voor risicobeoordeling van seksuele en gewelddadige daders.  

- GLM is niet per se een theorie van geweld, maar eerder een manier van het bedenken van complexe 
problemen die uit de zorg zijn geïmporteerd. 
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- Ward ziet geweld als een problemaOsch middel om primaire goederen (acOviteiten, ervaringen of 
situaOes die worden gezocht voor hun eigen belang en voldoening. Gevoelens hierbij: verbondenheid, 
autonomie, kennis, meesterschap, spel en fysieke gezondheid) te verkrijgen.  

- Er ontstaan problemen wanneer er niet wordt voldaan aan de primaire goederen.  

- Dergelijke problemen nemen doorgaans vier vormen aan: 

o Verwaarlozing van belangrijke primaire goederen 

o Gebruik van ineffecOeve strategieën om goederen te beveiligen 

o Conflicten van strategieën om goederen te beveiligen 

o Onvermogen om strategieën voor beveiliging te implementeren 

- Het GLM is een complex model waarbij er moet worden nagedacht over interne of externe factoren 
die verhinderen dat mensen primaire goederen verkrijgen.  

- Beperkingen:  

o Het verstrekt geen advies over risicofactoren die het meest waarschijnlijk verband houden 
met geweld in termen van afgeleide principes of een lijst van empirisch afgeleide 
risicofactoren.  

o Het biedt weinig structuur in het denken over de oorzakelijke rollen van risicofactoren.  

o Het specificeert geen procedure om te speculeren over toekomsOg geweld of het ontwikkelen 
van managementplannen in het licht van de geïdenOficeerde risicofactoren. 

RISK-NEEDS-RESPONSIVITY (RNR) 

- Werd ontwikkeld door Don Andrews en James Bonta 

- Het is niet gebaseerd op een theorie over geweld op zich, maar eerder een theorie van crimineel 
gedrag die bekend staat als de Psychology of Criminal Conduct (PCC) of het perspecOef van algemene 
persoonlijkheid en cogniOef sociaal leren (GPCSL). 

- De RNR-aanpak omvat drie kernprincipes: risk, need en responsivity 

1. Risk: Volgens het risicobeginsel zou het niveau van de dienstverlening aan overtreders evenredig 
moeten zijn met de risico's die zij vormen om opnieuw feiten te plegen. Dit betekent dat 
overtreders met een hoog risico intensiever moeten worden beoordeeld en beheerd, in 
vergelijking met de daders bij waarbij er een maOg of laag risico is.  

2. Need: Diensten voor mensen die feiten hebben gepleegd moeten zich richten op causale 
risicofactoren voor anOsociaal gedrag die zijn gevalideerd door empirisch onderzoek.  

3. Responsivity: Diensten moeten worden volbracht op een manier die hun effecOviteit 
maximaliseert. In het algemeen moet de focus van managementprogramma’s liggen op de 
verwerving en verbetering van vaardigheden door middel van modellering. Daarnaast moet het 
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ontwerp en beheer van programma’s die aan personen die feiten hebben gepleegd aansluiten bij 
hun individuele leersOjlen en moOvaOes.  

STRUCTURED PROFESSIONAL JUDGMENT APPROACH (SPJ) 

- Het structureert de formulering op twee verschillende manieren:  

1. Het analyseert geweld uit het verleden met behulp van een kader.  

2. Het speculeert over toekomsOg geweld.  

- Voordat mensen geweld plegen, hebben ze het volgende 4-staps denkproces meegemaakt:  

1. De mogelijkheid om gewelddadig te handelen in een bepaalde situaOe kwam op in hun bewust 
bewustzijn, en ze koesterden dit idee in plaats van het af te wijzen of naar buiten te duwen van 
hun gedachten. Dit roept de vraag op: waarom denken deze mensen aan geweld of vermaakte het 
idee, terwijl anderen dat niet deden? 

2. Ze evalueerden de mogelijke posiOeve gevolgen van geweld en bepaald dat het zou kunnen 
resulteren in een beloning of voordeel voor hen. Ze dachten gewoon dat geweld zijn vruchten zou 
kunnen afwerpen.  

3. Het mogelijke negaOeve werd geëvalueerd en zijn gevolgen van geweld. Geweld heeo alOjd 
kosten, en soms zijn ze enorm. Het kost daders Ojd en energie; het kan hen het gevoel geven 
slecht als gevolg van empathie met hun slachtoffers, berouw voor wat ze hebben gedaan, of 
bezorgdheid over mogelijke straf voor wat ze hebben gedaan; het kan hen onrust bezorgen door 
hun uit te dagen zelfconcepten als goede of fatsoenlijke mensen; en het kan hen kosten in termen 
van verlies van respect en liefde voor anderen, het verlies van relaOes en werk, en zelfs het verlies 
van hun vrijheid. Maar iemand die gewelddadig handelt, heeo besloten deze kosten te 
accepteren. 

4. De opOes voor het plegen van geweld werden overweegt en stelde vast dat dit haalbaar was. Zelfs 
als mensen willen deelnemen aan geweld, moeten ze mogelijk allerlei prakOsche belemmeringen 
overwinnen. Zij hebben Ojd nodig erachter te komen hoe het slachtoffer gelokaliseerd kan 
worden; hoe ze het slachtoffer kunnen contacteren of benaderen; hoe ze iemand kunnen 
bedreigen of schaden; en hoe je probeert weg te komen.  

- Er wordt gebruik gemaakt van scenarioplanning: dit is een proces waarbij verschillende geïnformeerde, 
plausibele en ingebeelde alternaOeve toekomsOge omgevingen waarin beslissingen over de toekomst 
kan worden uitgespeeld, met als doel het huidige denken te veranderen en de beslissing te verbeteren.  

- Met betrekking tot assessment van het risico op geweld is elk scenario een verhaal over geweld dat 
een persoon zou kunnen plegen. Het is geen voorspelling over wat er gaat gebeuren; het is eerder een 
algemene voorspelling of speculaOe over wat er zou kunnen gebeuren.  
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DEEL 3: EEN ILLUSTRATIEVE CASUSFORMULERING  

VOORBEELD volledige casestudie: zie arOkel pg.  

Ter illustraOe van onze benadering van het formuleren van het risico op geweld aan de hand van de SPJ-
richtlijnen, presenteren we hieronder de inhoud van een assessment van het risico op seksueel geweld die 
wordt uitgevoerd met het oog op het opleggen van straffen. De idenOficaOegegevens zijn gewijzigd om de 
privacy van de betrokkenen te beschermen. Na de definiOes volgt een formulering van de casus die met behulp 
van de RSVP is ontwikkeld. Om de verschillen tussen de SPJ en de actuariële benadering van assessment van het 
risico op geweld te benadrukken, presenteren we vervolgens een formulering van dezelfde casus aan de hand 
van de STATIC-99. 

! Deze casestudie illustreert duidelijk de SPJ-benadering voor formulering. Op evidence-based SPJ-richtlijnen 
richten evaluatoren zich op risicofactoren die aanwezig en relevant zijn, die op hun beurt worden gebruikt om 
een casestudie te ontwikkelen. Een theoreOsch kader wordt gebruikt om het denken over het verleden en het 
heden te structureren, terwijl scenarioplanning wordt gebruikt om het denken over de toekomst te 
structureren. De SPJ-risicobeoordeling is een poging om zowel te syntheOseren en te analyseren wat bekend is 
en, net zo belangrijk, wat niet bekend is over de delinquent. De evaluaOe is veelomvayend van aard, waarbij de 
veelheid aan factoren die in de relevante literatuur als kriOsch worden beschouwd, opnieuw worden bekeken. 
Eerder dan een voorspelling te doen van wat er zal gebeuren, speculeert de evaluator systemaOsch over wat de 
delinquent in de toekomst zou kunnen of kunnen doen en hoe dit te voorkomen. 

De casestudy illustreert ook de actuariële risicobeoordeling. De actuariële benadering probeert een scha�ng te 
geven van de waarschijnlijkheid van toekomsOg seksueel geweld op basis van staOsOsche profielen van bekende 
groepen recidivisten en niet-recidivisten. De evaluaOe streeo naar een eenvoudige en objecOeve inscha�ng op 
basis van een klein aantal specifieke factoren. Het is niet de bedoeling en kan zelfs niet helpen bij het 
formuleren van de risico’s op geweld of het ontwikkelen van casemanagementprogramma's, behalve op de 
meest superfiscale manieren. Het is gericht op voorspelling, niet op prevenOe. 

CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan de kriOsche taak van formulering in assessment en het 
beheer van het risico op geweld. We zijn begonnen met het bespreken van de prakOjk van assessment van het 
risico op geweld, het ontrafelen van de evidence-based prakOjk en het beschrijven van de belangrijkste 
benaderingen. Vervolgens hebben we de formulering op het gebied van de geestelijke gezondheid besproken 
en de verschillende manieren waarop de formulering kan worden uitgevoerd met betrekking tot assessment 
van het risico op geweld, met inbegrip van de SPJ-benadering. Tot slot hebben we een casestudie 
gepresenteerd waarin een formulering werd voorgesteld om de risicobeoordeling aan de hand van een reeks 
SPJ-richtlijnen (in dit geval het RSVP) te koppelen aan het risicobeheer. 

Ons doel bij het schrijven van dit hoofdstuk was een bijdrage te leveren aan het sOmuleren van de discussie 
over de kriOsche rol van de formulering in de risicobeoordeling en de mogelijkheden voor good pracAce te 
onderzoeken. We hopen dat we dit hebben bereikt, en meer. Assessment van het risico op geweld is een 
cruciale taak in de geestelijke gezondheid en in corrigerende omgevingen, maar het fundamentele doel ervan, 
het voorkomen van schade, is te lang overschaduwd door het streven naar precisie in de beoordeling van 
waarschijnlijkheidsscha�ngen, die in het individuele geval aantoonbaar onmogelijk zijn, met behulp van 
instrumenten waarvan de toepassing weinig inzicht genereert in het schadepotenOeel en nog minder in wat er 
moet worden gedaan om het te voorkomen. Dit hoofdstuk heeo het nastreven van begrip als prioriteit gesteld 
in zijn focus op formulering en heeo een theoreOsch verantwoord en empirisch onderbouwd kader geboden 
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voor de verwezenlijking ervan. Alleen door het begrijpen van het risicopotenOeel van onze paOënten door 
middel van het formuleringsproces kan raOoneel en proporOoneel risicomanagement worden bereikt. 

TEKST 24: TIEN JAAR GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE IN DE FORENSISCH KLINISCHE 
PRAKTIJK: WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN WAAR ZIJN VERBETERINGEN MOGELIJK? - 
VIVIENNE DE VOGEL, MICHIEL DE VRIES ROBBÉ, EVA DE SPA, & EDWIN WEVER  

INLEIDING. 

De kennis omtrent risico- en beschermende factoren voor gewelddadig gedrag is enorm 
toegenomen en er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om deze factoren in kaart te 
brengen.  

In 2005 heeo het ministerie van JusOOe gestructureerde risicotaxaOe verplicht gesteld voor 
alle terbeschikkinggestelden in forensisch psychiatrische centra in Nederland. 
Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de voor de Nederlandse forensische populaOe 
gevalideerde instrumenten:  

• de Historical-Clinical-Risk Management-20  
• de Historisch Klinisch Toekomst-30  
• en voor seksueel delinquenten de Sexual Violence Risk-20 aangevuld met de 

Psychopathie Checklist-Revised  

Bij verlofaanvragen en verlengingsadviezen dienen bovenstaande instrumenten gebruikt te 
worden en moet daarnaast worden toegelicht hoe het risico tot een aanvaardbaar niveau 
wordt teruggebracht, uitgewerkt in een risicomanagementplan.  

De risicotaxa)e dient minimaal jaarlijks herhaald te worden vanaf het moment dat een tbs-
paOënt zich buiten de muren van een kliniek mag begeven (ingaand bij begeleid verlof).  

Sinds 2008 worden alle aanvragen voor verlof van terbeschikkinggestelden inhoudelijk 
getoetst door het Adviescollege Verloooetsing TBS (AVT), een onatankelijk college dat 
hierover advies uitbrengt aan de minister van JusOOe.  

Het doel van risicotaxaOe is het voorkomen van gewelddadige recidive. De laatste jaren 
dalen de cijfers. 

Het op gestructureerde wijze uitvoeren van risicotaxaOes heeo voordelen voor  
• De paOënt: Doordat voor alle paOënten dezelfde procedure wordt gehanteerd 

worden risico’s van willekeur, negaOeve tegenoverdracht, cogniOeve vertekeningen 
en mogelijk blinde vlekken tegengegaan  

• De behandelaar: Daarnaast leidt het tot meer transparanOe en uniformiteit in de 
besluitvorming en verbetering van communicaOe over risico’s en risicomanagement 
van een paOënt. 

• De maatschappij: veiligheid.  
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Knelpunten bijvoorbeeld in de implementaOe van instrumenten, de prakOsche uitvoering en 
de kwaliteitsbewaking.  

• Het inschayen van het risico van herhaald geweld is geen harde wetenschap, onder 
meer omdat het risico van geweld dynamisch is en omdat de kwaliteit van de 
risicotaxaOe mede atankelijk is van de kwaliteit en beschikbaarheid van data en de 
kwaliteit van de codeur(s). 

• Enorme druk op presteren vanuit de maatschappij. Maar 100% veilig is onmogelijk. 
• VerplichOng om conOnu te blijven zoeken naar mogelijke verbeteringen van 

risicotaxaOe(methoden).  

Dit hoofdstuk maakt de balans op van )en jaar gestructureerde risicotaxa)e in de 
forensisch klinische prakOjk voor volwassenen in Nederland.  
Wat heeo Oen jaar risicotaxaOe opgeleverd, maar vooral, op welke punten is verbetering 
nodig en mogelijk?  
Onderdelen van de paper: 

1. Methode van risicotaxaOe volgens het gestructureerd professioneel oordeel  
2. De in Nederland meest gebruikte instrumenten voor volwassenen  
3. Recente ontwikkelingen  
4. Tien concrete aanbevelingen voor nu en Oen aanbevelingen voor de toekomst.  

STAND VAN ZAKEN  

Risicotaxa!e volgens het gestructureerd professioneel oordeel  
Halverwege de jaren negenOg ontwikkelde een groep onderzoekers uit Canada het model 
van het gestructureerd professioneel oordeel met als doel de afstand te overbruggen tussen 
de klinische prakOjk en staOsOsche, empirische kennis. Bij het gestructureerd professioneel 
oordeel wordt de risicotaxaOe uitgevoerd door een deskundige met behulp van een 
checklist. Deze checklist bevat doorgaans zowel staOsche als dynamische risicofactoren 
waarvan onderzoek heeo aangetoond dat ze met geweld samenhangen.  
Vb  

• CR-20. De HCR-20 voor het inschayen van gewelddadig gedrag. 
• START. De Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) is een instrument 

voor de korte-termijn (maximaal drie maanden) beoordeling van risico’s en 
behandelbaarheid dat volledig bestaat uit dynamische factoren. Hierbij wordt niet 
alleen het risico van gewelddadig gedrag naar anderen ingeschat, maar wordt ook 
gekeken naar andere risico’s, zoals zelreschadigend gedrag, ongeoorloofde 
afwezigheid, middelenmisbruik en vicOmisaOe.  

• SVR-20. De SVR-20 is een instrument specifiek voor het inschayen van seksueel 
geweld.  

RECENTE ONTWIKKELINGEN  

Revisies bestaande instrumenten  
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Momenteel worden twee van de vier in Nederland verplicht gestelde instrumenten 
gereviseerd: 

• de HKT-30   
• meer concrete richtlijnen voor codering geboden, zijn een aantal factoren 

vervangen of samengevoegd en zijn meerdere items uitgesplitst in 
subfactoren (bijvoorbeeld het dynamische item C4 Instabiliteit heeo drie 
subfactoren: AffecOef, GedragsmaOg en CogniOef).  

• Daarnaast is er de mogelijkheid om aan te geven hoe relevant elke factor is 
voor het huidige risico.  

• en de HCR-20 (de Historical, Clinical, Risk Management: Version 3, HCR:V3. 
• dienen drie eindoordelen te worden geveld: risico van geweld; risico van 

ernsOg fysiek geweld; en risico van acuut geweld. Verder is er in de HCR:V3 
meer aandacht voor risicoformulering, scenario planning en vicAm safety 
planning  

➔Onderzoek naar deze revisie is in volle gang. 

Risicotaxa!e bij specifieke groepen  
• De forensische populaOes zijn heterogeen � de gevonden risico- en beschermende 

factoren en de standaard gebruikte risicotaxaOe-instrumenten zijn mogelijk te 
beperkt. 

• Recente meta-review: instrumenten die voor een specifieke doelgroep zijn gemaakt 
hebben een betere voorspellende waarde dan algemene instrumenten. 

� De auteurs bevelen dan ook aan om instrumenten te ontwikkelen voor specifieke 
populaOes of specifieke delict typen. 

Voor verschillende groepen bestaan deze reeds. Anderzijds is er aanzienlijke overlap in 
risicofactoren tussen groepen en is het de vraag of het opportuun is om voor alle denkbare 
subgroepen forensische paOënten / delinquenten aparte instrumenten te ontwikkelen.  
Compleet nieuwe instrumenten zijn niet noodzakelijk, maar nuanceringen maken is nodig. 
+ 
Er zijn specifieke risicofactoren voor vrouwen die niet voldoende in de huidige HCR-20 aan 
bod komen. Deze specifieke factoren zijn van belang, niet alleen om meer inzicht in het risico 
te verkrijgen en betere voorspellingen te kunnen maken, maar vooral ook om meer 
afgestemde behandeling / risicomanagement te kunnen verrichten.  

Vier groepen van specifieke risicogroepen. 

1. RisicotaxaOe bij vrouwen 
Verschilt op een aantal punten dan dat bij jongens en mannen. 

• Onderzoek heeo aangetoond dat de HCR-20 goede voorspellende waarde heeo voor 
gewelddadige recidive bij mannen, maar onvoldoende voorspelt voor vrouwen  

• Recentelijk is de Female AddiAonal Manual (FAM) ontwikkeld, bedoeld als een 
aanvulling op de HCR-20 
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• De mogelijkheid toegevoegd om - net als in de SAPROF en START - items te 
markeren die voor het individu het meest belangrijk zijn, de zogenaamde 
cruciale items. Deze items kunnen opgevat worden als aandachtspunten ➔  
doelstellingen voor de behandeling en hebben als doel sturing te geven aan 
het opstellen en faseren van behandeldoelen en afstemmen van klinische 
intervenOes.  

• De mogelijkheid toegevoegd om naast het risico van gewelddadig gedrag naar 
anderen ook het risico van zelfdestrucOef gedrag, van vicOmisaOe en van niet-
gewelddadig crimineel gedrag in te schayen.  

• In de FAM het eindoordeel weergegeven op een vijfpuntsschaal in plaats van 
een driepuntsschaal. (Makkelijker nuances aan te brengen). 

2. RisicotaxaOe bij licht verstandelijk beperkten. 
Bestaan inmiddels een aantal instrumenten die aandacht besteden aan de specifieke 
problemaOek van deze groep, zoals de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) welke 
ontwikkeld is in een instelling specifiek voor forensische paOënten met een licht 
verstandelijke beperking.  
Onderzoek bevesOgd: HCR-20 is net zo valide voor licht verstandelijk beperkten als voor niet 
verstandelijk beperkten  
� Met eventueel enkele aanvullende factoren. Bv het verkeerd interpreteren van sociale 
signalen en problemen met betrekking tot het herkennen van emoOes  

3. RisicotaxaOe bij etnische minderheden. 
Voorlopig weinig onderzoek. In deze studies werd gevonden dat de HCR- 20 even goed 
voorspelt voor etnische minderheden als voor de autochtone populaOe  
Wel werden verschillen gevonden tussen de groepen met betrekking tot welke items het 
meest van belang zijn, bijvoorbeeld voor AziaOsche Amerikanen had het item Impulsiviteit de 
grootste voorspellende waarde, terwijl voor Europese Amerikanen het item Jonge lee<ijd bij 
eerste gewelddadig incident de sterkste voorspeller was. 
Mogelijk zijn voor bepaalde etnische minderheden specifieke risico- of beschermende 
factoren van belang of zijn bepaalde factoren meer prevalent of sterkere voorspellers dan 
voor andere groepen.  

4. RisicotaxaOe bij seksueel delinquenten. 
Ook specifieke risicofactoren zoals eenzaamheid  
Binnen de groep: ook duidelijke verschillen en mogelijk andere factoren en dynamieken van 
belang, bv pedoseksuelen versus verkrachters.  

Landelijke Databank Risicotaxa!e tbs (2005) 
De ontwikkeling van de Landelijke Databank Risicotaxa)e tbs (LDR-tbs) waarin de 
risicotaxaOegegevens van alle 13 forensische centra in Nederland worden opgenomen.  
Alle klinieken zijn aangesloten op een digitale databank en leveren de (verplicht gestelde) 
risicotaxaOegegevens gestructureerd aan, geanonimiseerd en gepseudonimiseerd met 
tussenkomst van een Trusted Third Party (TTP).  
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Het doel is om een naOonaal en internaOonaal beschikbaar databestand op te zeyen dat de 
mogelijkheid biedt grootschalig empirisch onderzoek te doen naar risicotaxaOe. Bovendien 
biedt dit databestand in de toekomst de mogelijkheid om middels de verstrekking van 
feedback aan instellingen een lerende behandel- en verlofprakOjk op te zeyen.  
RisicotaxaOe in de dagelijkse prakOjk in de Van der Hoeven Kliniek (in dit arOkel). 

2001 
Wie het beste de risicotaxaOe kan uitvoeren: een onatankelijke onderzoeker of een 
betrokken behandelaar? � consensuscodering. MulOdisciplinair. 
Nut:  

• delen van informaOe. 
• Aanscherpen van begrip van de items 
• Verbeteren van scoringsvaardigheden. 
• Mogelijkheid om te discussiëren over mogelijke risicomanagement strategieën. 

Vaste momenten waarop de risicotaxaOe wordt verricht zijn:  
1. bij opname;  
2. voorafgaand aan het eerste begeleide verlof;  
3. voorafgaand aan het eerste onbegeleide verlof;  
4. bij de start van de transmurale fase; en  
5. bij besluitvorming omtrent uitstroom.  

Vanaf stap 2 wordt de risicotaxaOe jaarlijks herhaald. Verder kan de risicotaxaOe worden 
herhaald indien hiertoe aanleiding is (bijvoorbeeld een veranderde context of een specifieke 
vraag vanuit het behandelteam).  

2007 
• De SAPROF voor beschermende factoren geïmplementeerd,  
• Blijkt duidelijk meerwaarde te hebben.  

• Meer evenwichOge risicotaxaOe is mogelijk. 
• Completer beeld van de persoon. 
• Beschermende factoren beschouwen werkt moOverend voor zowel paOënt als 

behandelaars. 
• Biedt concrete richtlijnen voor behandelintervenOes 

BESPREKING RESULTATEN. 

• Zorgvuldige verslaglegging van de resultaten is essenOeel in de officiële stukken, zoals 
verlengingsadviezen of verlofaanvragen, maar ook in de communicaOe met 
paOënten.  

• Wordt besproken met de paOënt, in principe in aanwezigheid van zijn / haar 
behandelaar(s) en krijgt hij of zij inzage in de verslaglegging.  

• Een risicotaxaOe dient gevolgd te worden door het opstellen van een 
risicomanagement plan op basis van de belangrijkste conclusies van de risicotaxaOe. 
Het aangeven van de cruciale items en bespreken hiervan in de consensusbespreking 
kunnen een eerste aanzet hiertoe zijn.  
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• In zowel de START, als de SAPROF en de FAM is de mogelijkheid toegevoegd 
om items te markeren die voor het individu het meest belangrijk zijn voor 
zijn / haar recidive risico, de zogenaamde cruciale items, met als doel sturing 
te geven aan het opstellen van behandeldoelen en afstemmen van klinische 
intervenOes. 

• Daarnaast kunnen in de SAPROF ‘doel items’ worden aangevinkt: dynamische 
beschermende factoren die nog niet of niet voldoende aanwezig zijn, maar 
waar de behandeling zich als eerste op zou moeten richten.  

Mogelijk dat binnen een instelling afspraken worden gemaakt over specifieke aspecten van 
de uitvoering. Reden: meer nuancering. Behandeling verloopt traag � kleine veranderingen 
zijn moOverend. 

Tien aanbevelingen voor het uitvoeren van risicotaxa)e volgens het gestructureerd 
professioneel oordeel  

1. Codeurs dienen een training op gebied van risicotaxaOe te hebben gevolgd en de 
literatuur over (risicotaxaOe van) geweld bij te houden.  

2. Codeurs dienen beschikking te hebben over informaOe amomsOg van meerdere 
bronnen (bijvoorbeeld juridische dossier, collaterale informaOe, psychodiagnosOek) 
en als deze informaOe niet aanwezig is deze zoveel mogelijk te achterhalen.  

3. Voor een evenwichOge risicotaxaOe dienen niet alleen risicofactoren te worden 
gescoord, maar ook beschermende factoren (bijvoorbeeld met de SAPROF).  

4. Let op specifieke groepen; mogelijk zijn aanvullingen op de standaard risicotaxaOe of 
nuanceringen mogelijk.  

5. Codeurs dienen zo zorgvuldig mogelijk de handleiding te volgen en bij iedere taxaOe 
de handleiding(en) te gebruiken (ook al is de codeur ervaren).  

6. Volg de handleiding zorgvuldig, maar wees - binnen de kaders van de handleiding - 
creaOef en pragmaOsch. Het kan bijvoorbeeld in de prakOjk nu�g zijn om:  

a. Genuanceerder te scoren dan op een 3-puntsschaal (bijv. ook 0+, 1-, 1+, 2-);  

b. Toekomstgerichte items voor verschillende contexten te scoren.  

7. Het consensusmodel / mulOdisciplinaire discussie wordt aanbevolen omdat dit de 
beste voorspelling oplevert en gelegenheid biedt tot gefundeerd mulOdisciplinair 
overleg en het gezamenlijk formuleren van behandeldoelen.  

8. Zorgvuldige risicocommunicaOe:  
a. Het verslag dient beschrijvend te zijn en geen scores te bevayen;  
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o Het verslag dient niet alleen de kans op geweld te beschrijven, maar ook welk  
type gedrag, ernst, potenOële slachtoffer, in welke situaOe, op korte of lange  
termijn, etc;  

o De resultaten van de risicotaxaOe dienen teruggekoppeld te worden aan de  
paOënt, bij voorkeur in aanwezigheid van zijn / haar behandelaar(s).  

9. RisicotaxaOe moet leiden tot passend risicomanagement (o.a. de mate van 
beveiliging,  
intensiteit / fasering van behandeling, behandeldoelen). In geval van hoog risico  
cases: prove yourself wrong.  

10. Beschouw risicotaxaOe als een dynamisch proces: herhaal de taxaOes op vaste  
momenten en bij verandering van context. Leer daarbij ook van fouten; 
terugkoppeling en analyse van recidives creëert lerend vermogen voor de prakOjk.  

DE TOEKOMST  

• Het streven naar verdere verbetering en verfijning van de risicotaxaOe blijo een 
belangrijke doelstelling voor de komende jaren.  

• MulOdisciplinaire samenwerking en het delen en integreren van kennis tussen zowel 
onderzoekers als behandelaars, bestuurders en beleidsmakers. NaOonaal en 
internaOonaal. 

• De combinaOe en integraOe van wetenschappelijk onderzoek en klinische kennis / 
realiteit vergroot het succesvol implementeren en onderzoeken van nieuwe 
ontwikkelingen.  

• Voor de verdere verbetering en verfijning van risicotaxaOe is het essenOeel te blijven 
aansluiten bij de prakOjk. Belangrijke vragen hierbij zijn;  

• wat is nodig en nu�g voor de prakOjk  
• wat biedt behandelaars direct aanknopingspunten voor risicomanagement en 

de behandeling van paOënten / cliënten met een hoog risicoprofiel.  

Twee recente iniOaOeven  
• een screening voorafgaand aan opname specifiek voor het inschayen voor 

gewelddadige incidenten binnen de instelling om zodoende indicaOes te kunnen 
geven wat betreo het benodigde beveiligingsniveau en de aangewezen wijze van 
bejegening met als doel het voorkomen van gewelddadige incidenten binnen de 
instelling  

• een pilot onderzoek naar het invullen van de HCR-20 en SAPROF door de paOënten 
zelf, om inzicht te krijgen in hoe paOënten zelf aankijken tegen hun risicoprofiel  

Door paOënten op deze manier te betrekken bij het risicotaxaOe proces en ze zelf te laten 
nadenken over risico- en beschermende factoren, krijgen paOënten meer inzicht in hun 
probleemgebieden en worden concrete risico- en beschermende factoren makkelijker 
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bespreekbaar binnen de behandeling. 

Tien aanbevelingen voor de toekomst  
Meer onderzoek is nodig naar onder andere:  

1. TheoreOsche modellen, bijvoorbeeld naar de interacOe tussen risicofactoren en 
beschermende factoren.  

2. De veranderbaarheid van risicofactoren en beschermende factoren.  

3. Specifieke risico- en beschermende factoren voor verschillende populaOes, 
bijvoorbeeld seksueel delinquenten, vrouwelijke delinquenten, brandsOchters, 
etnische minderheden, licht verstandelijk beperkten.  

4. De psychometrische eigenschappen en klinische waarde van (nieuwe) instrumenten.  

5. Risicomanagement; hoe effecOef zijn risicomanagement strategieën  

Zoek de samenwerking / aansluiOng:  
1. Goede voorlichOng naar o.m. juristen en beleidsmakers over de (on)mogelijkheden 

van risicotaxaOe.  
2. AansluiOng bij- en leren van internaOonale onderzoeksbevindingen en ervaringen.  

3. Meer verbinding en samenwerking tussen onder andere:  
a. Klinische en ambulante veld; 
b. Volwassen forensische zorg en jeugd forensische zorg; c. Forensische psychiatrie en 
algemene psychiatrie; 
d. Forensische psychiatrie en het gevangeniswezen.  

4. Blijf zoeken naar verbeteringen:  
5. Blijf alOjd zoeken naar verbetering en verfijning van bestaande methoden, 

instrumenten en strategieën voor bijvoorbeeld risicomanagement.  
6. Meer aandacht is nodig voor de prakOsche vertaalslag van risicotaxaOe naar 

risicomanagement: wat zijn concrete aanknopingspunten voor behandeling gericht 
op vermindering van risicofactoren en versterking van beschermende factoren?  

TEKST 25: RISK ASSESSMENT WITH YOUNG OFFENDERS A META-ANALYSIS OF THREE 
ASSESSMENT MEASURES  

ABSTRACT 

Het huidige onderzoek is een meta-analyse van de voorspellende nauwkeurigheid van drie bekende forensische 
instrumenten die worden gebruikt om risico's bij jonge delinquenten te beoordelen: aanpassingen van de jeugd 
van de Level of Service Inventory and Psychopathy Checklist en de Structured Assessment of Violence Risk for 
Youth. Via verschillende wegen werden 49 potenOeel geschikte gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies 
geïdenOficeerd en beoordeeld voor opname. Voor de drie reeksen maatregelen werd de voorspellende 
nauwkeurigheid voor algemene, geweldloze, gewelddadige en seksuele recidive onderzocht. Alle drie de 
meOngen waren significant bij de voorspelling van algemene, geweldloze en gewelddadige recidive, waarbij 
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geen enkel instrument superieure voorspelling aantoonde. Afzonderlijke analyses van specifieke groepen jonge 
daders ondersteunden verder de voorspellende nauwkeurigheid van jeugdaanpassingen van de Level of Service 
Inventory bij mannelijke, vrouwelijke, Aboriginal en niet-Aboriginal jongeren. ImplicaOes met betrekking tot het 
nut van risicomaatstaven voor jonge delinquenten om de klinische dienstverlening aan jongerencliënten te 
verbeteren, worden besproken. 

INTRODUCTIE  

Het beoordelen van het risico op algemene en gewelddadige recidive (herhaald misdrijf) is een veel 
voorkomende taak voor psychologen en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg die werken met 
jongeren die betrokken zijn bij de jeugd en strafrechtsystemen. Dergelijke beoordelingen vervullen belangrijke 
funcOes met als doel het bevordering van de openbare veiligheid. Zo kan een jongere met een grote kans op 
toekomsOge schade voor anderen een geschikte kandidaat zijn voor een veilige hechtenis (om het publiek te 
beschermen) en/of een intensieve behandeling (om het risico te verminderen). Rechters van jeugdrechtbanken 
maken ook rouOnemaOg verwijzingen naar risicobeoordelingen, vermoedelijk omdat dergelijke evaluaOes 
nu�g kunnen zijn bij het helpen van strareslissingen of het opleggen van speciale voorwaarden.  

Het onderzoek naar en de prakOjk van risicobeoordeling nam toe, vooral voor volwassenen. Maar steeds meer 
maatregelen worden ontwikkeld om het risico op gewelddadige en algemene recidive bij jongeren te 
beoordelen. Deze instrumenten zijn over het algemeen een aangepaste versie van maatregelen voor 
volwassenen. Er wordt gesuggereerd dat risico-instrumenten voor jongeren in staat zijn om recidive van jonge 
delinquenten te voorspellen. De literatuur voor risicobeoordeling van jonge daders is gegroeid waardoor meta-
analyOsch onderzoek mogelijk werd. Drie van dergelijke meta-analyses zijn uitgevoerd om de bevindingen te 
syntheOseren (zie tabel 1). Hoewel deze onderzoeken een belangrijke bijdrage hebben geleverd, heeo elk 
onderzoek zijn eigen beperkingen. Drie van de meest prominente en best onderzochte maatregelen voor jonge 
daders worden hieronder beschreven, waaronder twee aanpassingen van instrumenten voor volwassenen voor 
jongeren. 

 

JEUGD NIVEAU VAN SERVICE/CASE MANAGEMENT INVENTARIS (YLS / CMI) EN ANDERE SERVICE 
INVENTARIS (LSI) AANPASSINGEN 

De herziende LSI en de CMI zijn risico- en noodmaatregelen voor volwassenen die zijn ontworpen om het risico 
op algemene recidive te beoordelen, doelen voor intervenOe te idenOficeren, en begeleiden toekomsOge 
supervisie en planning. 

De LSI is ontwikkeld vanuit een algemeen persoonlijkheids- en sociaalpsychologisch perspecOef van misdaad, 
belichaamd in de Big Four-covariaten van crimineel gedrag, namelijk an)sociale aLtudes, an)sociale 
associa)es, an)sociale persoonlijkheid en een geschiedenis van an)sociaal gedrag. Deze covariaten zijn 
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gekoppeld aan de oorsprong van crimineel gedrag (en worden daarom criminogene behoeoen genoemd). 
Diensten die gericht zijn op deze risicogebieden en behoeoen kunnen anOsociaal gedrag verminderen. 

Er zijn verschillende varianten van de familie van LSI-maatregelen ontwikkeld voor jongeren, waaronder de YLS/
CMI, de Level of Service Inventory– Saskatchewan EdiOon en de Young Offender LSI Simourd. De YLS/CMI wordt 
in meer detail beschreven als een representaOeve illustraOe van deze aanpassingen voor jongeren, gezien de 
aanzienlijke mate van overlap tussen hen. De YLS/CMI wordt beoordeeld op basis van interview- en 
onderpandinformaOe (bijv. PresentenOerapporten, schoolgegevens) en is onderverdeeld in acht criminogene 
gebieden: eerdere en huidige delicten/disposiOes, gezinsomstandigheden/ouderschap, onderwijs/
werkgelegenheid, peer-relaOes, stof Misbruik, vrije Ojd/recreaOe, persoonlijkheid/gedrag en a�tudes/
oriëntaOe. Items worden opgeteld om te komen tot een risicobeoordeling van laag (0 tot 8), gemiddeld (9 tot 
22), hoog (23 tot 34) of zeer hoog (35 tot 42). Er bestaan aparte normen voor mannelijke en vrouwelijke jonge 
delinquenten en ongeveer de helo van de jongeren in de oorspronkelijke normaOeve steekproef is van 
Aboriginal amomst. 

EvaluaOef onderzoek met jonge delinquenten heeo gesuggereerd dat voor jongeren aangepaste versies van de 
LSI geschikte instrumenten zijn voor risico- en behoeoebepaling. Er is een maOge tot hoge voorspellende 
nauwkeurigheid voor algemene en gewelddadige recidive gerapporteerd.  

PSYCHOPATHIECHECKLIST – JEUGDVERSIE (PCL-YV) 

De Hare Psychopathy Checklist is een beoordelingsschaal voor symptomen van 20 items die is ontworpen om 
de persoonlijkheid en gedragskenmerken van psychopathie bij volwassenen te beoordelen. De PCL-R werd 
ontwikkeld om clinici en onderzoekers in staat te stellen een geldige en betrouwbare diagnose van dit 
syndroom te verkrijgen. Hoewel niet oorspronkelijk bedoeld voor dit doel, wordt de PCL-R vaak gebruikt in 
forensische evaluaOes om risico's te beoordelen, gezien het verband met gewelddadige en algemene recidive. 

De PCL-YV is een neerwaartse uitbreiding van de PCL-R, ontworpen om persoonlijkheidskenmerken en gedrag 
van psychopathie bij adolescenten te beoordelen. Het bevat ook 20 items met enige wijzigingen in de 
formulering en inhoud van het item. FactoranalyOsch onderzoek naar de PCL-YV heeo een vierfactormodel 
voor de tool ondersteund: interpersoonlijk (bijv. Bedrog, manipulaOe, grootsheid, indrukbeheer), emo)oneel 
(bijv. Ongevoeligheid, gebrek aan wroeging, oppervlakkige emoOes, het niet accepteren van 
verantwoordelijkheid), gedrag (bijv. impulsiviteit, onverantwoordelijkheid, het zoeken naar sOmulaOe, gebrek 
aan doelen) en an)sociaal (bijv. criminele veelzijdigheid, schendingen van het toezicht, ernsOge 
jeugdcriminaliteit, slechte woede-beheersing). Elk item wordt beoordeeld op een 3-puntsschaal: 0 (niet 
aanwezig), 1 (gedeeltelijk aanwezig), 2 (aanwezig). Hoewel (net als zijn volwassen tegenhanger) oorspronkelijk 
niet ontworpen om risico's te beoordelen, is de PCL-YV steeds meer in de klinische prakOjk betrokken als 
risicobeoordelingsmaatregel. Toch is er bezorgdheid over mogelijk misbruik van de tool. Ondanks deze zorgen 
heeo de bestaande literatuur, aangetoond dat de PCL-meOngen een goede voorspellende nauwkeurigheid 
hebben voor algemene en gewelddadige recidive. 

GESTRUCTUREERDE BEOORDELING VAN GEWELDRISICO IN DE JEUGD (SAVRY) 

Ten sloye is de SAVRY specifiek ontworpen om het risico op toekoms)g geweld voor jongeren te beoordelen. 
De SAVRY is een risicobeoordelingsgids met 30 items, bestaande uit 10 historische risicofactoren (bijv. Eerder 
geweld, slechte schoolprestaOes), 6 sociale/contextuele risicofactoren (bijv. DelinquenOe van gelijken, gebrek 
aan ondersteuning), 8 individuele/klinische risicofactoren (bijv. problemen met woedebeheersing, negaOeve 
a�tudes, lage empathie) en 6 beschermende factoren (bijv. prosociale betrokkenheid, sterke sociale steun). De 
24 risicopunten worden beoordeeld als laag, ma)g of hoog wat betrei hun ernst en rela)e tot geweld voor 
de jeugd. De 6 beschermende factoren worden beoordeeld als aanwezig of afwezig. Een arts beoordeelt het 
patroon van risicofactoren om te komen tot een globale risicoclassificaOe voor geweld van laag, maOg of hoog. 
Een uniek kenmerk van de SAVRY is de toevoeging van beschermende factoren die het risico van de jeugd 
kunnen verminderen.Hoewel er minder gepubliceerd onderzoek is naar de SAVRY met betrekking tot 
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jeugdaanpassingen van de LSI en PCL, is gebleken dat de SAVRY een sterke voorspellende validiteit heeo voor 
algemene en gewelddadige recidive.  

Over het algemeen is het aantal onderzoeken naar gestandaardiseerde forensische beoordelingsmaatregelen 
met jongeren gegroeid. Het gebruik van deze instrumenten heeo echter voor veel controverse gezorgd. 
Sommigen hebben bijvoorbeeld hun bezorgdheid geuit dat dergelijke maatregelen, met name risico's voor 
jongeren nog geen toereikende validiteit, betrouwbaarheid en klinische bruikbaarheid bij jonge delinquenten 
moeten aantonen. Er bestaat ook controverse over de vraag of de psychometrische eigenschappen van risico- 
en noodinstrumenten generaliseerbaar zijn voor vrouwelijke en Aboriginal jongeren en of het gebruik van deze 
instrumenten gerechtvaardigd is bij speciale populaOes. Bovendien zijn er zorgen geuit over de geschiktheid van 
het beoordelen van psychopathische kenmerken bij jongeren. Er wordt beweerd dat sommige van deze 
kenmerken tot op zekere hoogte normaOef zijn en dat adolescenOe een periode van ontwikkeling en transiOe is, 
inclusief de vorming van iemands persoonlijkheid. 

BEREIK VAN DE HUIDIGE STUDIE 

Het doel van dit onderzoek is om een meta-analyse uit te voeren van drie risicobeoordelingsmaatregelen voor 
jongeren, met name om hun voorspellende validiteit voor verschillende vormen van recidive (algemeen, 
geweldloos, gewelddadig, seksueel) te evalueren.  

De auteurs probeerden een alomvayende en up-to-date evaluaOe uit te voeren van de bestaande risico-
literatuur over jonge delinquenten door drie instrumenten te onderzoeken die het meeste onderzoek hebben 
gegenereerd: jeugdaanpassingen van de LSI (bijv. YLS / CMI, LSI-SK) en PCL (bijv. PCL-YV) en de SAVRY.  Men wil 
de validiteit van deze instrumenten onderzoeken in specifieke groepen van jonge daders, zoals vrouwelijke en 
Aboriginal jongeren. De generaliseerbaarheid van de tools is moeilijk aangezien de literatuur specifieker is en 
de focus van de huidige studie op algemene en gewelddadige recidive ligt. 

METHODE 

SAMPLEIDENTIFICATIE 

Een primair doel is het idenOficeren van risicobeoordelingsonderzoeken voor jonge daders die de voorspellende 
nauwkeurigheid van elk van de onderzochte instrumenten hebben onderzocht. Relevante studies, bekende 
wetenschappelijke strafrechtbladen, elektronische database, gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies 
werden op verschillende manieren geïdenOficeerd. Men hield volgende zoektermen voor ogen: jeugd, 
risicobeoordeling, recidive, YLS / CMI, PCL-YV en SAVRY.  

Studies werden onderzocht op hun methodologische kwaliteit  en validiteit en moesten voldoen aan 
verschillende criteria voor opname in de huidige meta-analyse.  

PROCEDURE 

Criteriummaatregelen werden gecodeerd voor vier mogelijke vormen van recidive: algemene (d.w.z. elke), 
geweldloze, gewelddadige en seksuele recidive. Hoewel de operaOonele definiOe van gewelddadige recidive 
meestal zedendelicten omvaye, werd in onderzoeken naar recidive met zedendelicten meestal verwezen naar 
niet-seksuele gewelddadige recidive.  

EFFECTSIZE CODERING 

Bepalen van effectgroote = staOsOek = niet belangrijk.  

DATA ANALYTISCHE STRATEGIE 
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Er werd gewerkt met SPSS; 95% betrouwbaarheidsintervallen werden toegepast. De studies toonden 
aanzienlijke variaOes in de omvang van hun effecten, variërend van zeer klein tot vrij groot. = staOsOek = niet 
belangrijk.  

RESULTATEN 

STUDIE EN SAMPLEKARAKTERISTIEKEN 

22 van de 49 mogelijk geschikt e studies voor analyse onderzochten jeugdaanpassingen van de LSI, 28 
onderzochten de PCL-YV (of de jongeren aangepast volwassen versie) en 9 onderzochten de SAVRY. Van deze 
onderzoeken hebben er Oen één of meer van de drie instrumenten onderzocht. Zowel gepubliceerde 
onderzoeken, ongepubliceerde scripOes of proefschrioen, conferenOepresentaOes en ongepubliceerde 
overheidsdocument werden onderzocht.  

De 44 onatankelijke steekproeven omvayen in totaal 8.746 jonge delinquenten, waarvan 82,6% man en 17,4% 
vrouw, met een gemiddelde leeoijd van 15,7. In de 35 onderzoeken die informaOe over etniciteit 
rapporteerden, was 56,9% van de jongeren blank, 16,4% Aboriginal, 11,8% Afro-Amerikaans en 14,9% andere 
etnische amomst. Jongeren werden gemiddeld 29,1 maanden na de bevalling opgevolgd. Basispercentages van 
recidive waren 50,2% voor algemene recidive, 46,4% voor geweldloze recidive, 28,4% voor gewelddadige 
recidive en 13,3% voor seksuele recidive. 

TABELLEN 

Zie P452-P455 in reader! 

META-ANALYTISCHE RESULTATEN 

Tabel 2 geeo een samenva�ng van de 49 onderzoeken naar mogelijke opname in de meta-analyse. De studies 
omvayen de herkomst (dwz het land waarin de studie werd uitgevoerd), steekproefomvang van jongeren voor 
wie recidive-informaOe werd verkregen, evenredigheid van de steekproef naar geslacht en etniciteit, 
gemiddelde leeoijd, duur van follow-up (maanden), recidivebasispercentages voor elke criteriummaatregel en 
de voorspellende nauwkeurigheidsstaOsOek voor elk van de drie beoordelingsmaatregelen voor elk 
gerapporteerd criterium.  

Op twee studies na die werden uitgesloten van verzamelanalyses lagen alle andere effectgrooyes  binnen twee 
standaarddeviaOes van het gemiddelde, wat resulteerde in 44 onderzoeken die werden opgenomen in de meta-
analyse. Het grootste resterende aantal studies werd verkregen voor de aanpassingen van de jeugd van de LSI 
en PCL, met een kleinere verzameling studies voor de SAVRY.  

De resultaten voor de eerste samengevoegde analyses van de drie instrumenten worden weergegeven in tabel 
3. Verschillende thema's zijn het vermelden waard. Ten eerste voorspelden alle drie meOngen significant 
algemene, geweldloze en gewelddadige recidive en vertoonden vergelijkbare graden van voorspellende 
nauwkeurigheid zoals aangetoond door hun overlappende CI's binnen een gegeven recidive-categorie. 
Jeugdversies van de LSI en PCL leken algemene recidive iets beter te voorspellen dan, terwijl de SAVRY meer 
vergelijkbare voorspellende nauwkeurigheid voor beide uitkomsten opleverde. Hoewel de PCL voor de jeugd 
verschillende studies had die geweldloos recidive onderzochten, waren er maar weinig voor jeugdaanpassingen 
van de LSI of de SAVRY. Er waren ook relaOef weinig onderzoeken naar de voorspellende nauwkeurigheid van de 
drie maten voor seksuele recidive, die voor deze uitkomst het laagst waren, hoewel de YLS/CMI de seksuele 
recidive in twee onderzoeken significant voorspelde. 

Het is belangrijk op te merken dat er een aanzienlijke mate van variabiliteit was in de omvang van verschillende 
effectgrooyes voor zowel jeugdversies van de LSI als PCL. De jongeren-LSI had een zeer grote Q-staOsOek voor 
de voorspelling van algemene recidive in 19 studies, hoewel er een redelijke homogeniteit was tussen de 
studies in de voorspelling van geweld over 9 studies. Significante heterogeniteit werd ook waargenomen in de 
effectgrooyes van de PCL bij de voorspelling van zowel gewelddadige als algemene recidive. De SAVRY 
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vertoonde echter geen significante variabiliteit in de effectgrooyes over het kleinere aantal onderzoeken. We 
komen terug op deze kwesOe van effectgrooye variabiliteit later in het arOkel. 

 

BINNENSTUDIEVERGELIJKINGEN 

Het probleem van variabiliteit binnen het onderzoek is een groot probleem bij het vergelijken van de omvang 
van effectgrooyes tussen verschillende instrumenten. Simpel gezegd, studies die verschillende steekproeven 
gebruiken verschillen op belangrijke manieren en misschien wel het meest geldige paradigma voor het 
onderzoeken en interpreteren van mogelijke verschillen in de voorspellende werkzaamheid van verschillende 
meOngen zou zijn om hun prestaOes binnen dezelfde steekproef van jongeren te onderzoeken. Als zodanig 
werden onderzoeken geselecteerd waarbij twee of meer van de maatregelen binnen dezelfde steekproef 
werden toegediend en werden binnen de studie vergelijkingen uitgevoerd tussen de drie instrumenten. 
Vergelijkingen zijn beperkt tot de voorspelling van algemene recidive en geweld, aangezien zo weinig studies de 
voorspelling van andere uitkomsten hebben onderzocht. De resultaten worden vermeld in tabel 4. 

Vijf studies onderzochten de voorspellende nauwkeurigheid van de PCL-YV en de YLS/CMI binnen hetzelfde 
sample (vier studies omvayen zowel algemene als gewelddadige recidive, terwijl twee studies slechts één van 
deze uitkomsten bestudeerden). Er kwam geen duidelijke winnaar naar voren. Zowel de YLS/CMI als de PCL-YV 
voorspelden significant algemene recidive en er was een significante variabiliteit in hun effectgrooyes in alle 
onderzoeken. De twee meOngen voorspelden significant gewelddadige recidive, met een effect dat qua grooye 
iets kleiner was, maar geen significante variabiliteit tussen studies aantoonde. 

Een vergelijkbare trend kwam naar voren in vergelijkingen van de PCL-YV en SAVRY, waarbij elke maat een 
algemene en gewelddadige recidive met een vergelijkbare mate van nauwkeurigheid significant voorspelde. Net 
als in eerdere analyses vertoonde de PCL-YV significante variabiliteit in zijn effectmaten terwijl de SAVRY dat 
niet deed. 

Ten sloye werden YLS/CMI- en SAVRY-vergelijkingen uitgevoerd op twee onderzoeken die beide instrumenten 
bewerkte. Hoewel er verschillen lijken te zijn tussen de twee maten in voorspellende nauwkeurigheid voor 
beide uitkomsten, is het moeilijk om uit deze bevindingen te generaliseren, gezien het kleine aantal 
onderzoeken dat beschikbaar is voor analyse. Hoewel een studie idenOeke voorspellende nauwkeurigheid vond 
tussen de twee meOngen voor beide uitkomsten, toonde de SAVRY in een andere een sterkere voorspelling aan.  
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GESLACHT EN ETHNICITEITSVERGELIJKINGEN 

Een ander belangrijk probleem is de generaliseerbaarheid van voorspelling over steekproeven met een ander 
geslacht, cultuur en etniciteit. Dat wil zeggen of dergelijke risicomaatstaven de recidive bij mannelijke en 
vrouwelijke jongeren kunnen voorspellen, evenals bij degenen met verschillende culturele waarden en etnische 
achtergronden (bv. Aboriginal jongeren). De weinige studies die dergelijke verschillen onderzochten, waren 
beperkt tot jeugdvarianten van de LSI binnen een Canadese steekproef. Als zodanig waren voldoende gegevens 
voor meta-analyOsche vergelijkingen alleen beschikbaar voor mannelijke-vrouwelijke en Aboriginal-niet-
Aboriginal binnen-groep vergelijkingen op de LSI. Zie tabel 5. 

De jeugdvarianten van de LSI bleven de algemene recidive significant voorspellen en deden dit op vergelijkbare 
schaal voor mannelijke, vrouwelijke, Aboriginal en niet-Aboriginal jongeren. In de vier onderzoeken naar de 
voorspelling van geweld als funcOe van gender, voorspelden jeugdaanpassingen van de LSI ook vergelijkbaar 
voor beide geslachten. Aangezien slechts twee studies Aboriginal-niet-Aboriginal vergelijkingen maakten op 
basis van de YLS/CMI bij de voorspelling van geweld, werden geen verdere analyses uitgevoerd. 

 

INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN 

Aangezien sommige van deze meOngen (LSI voor jongeren, PCL-YV) voornamelijk zijn ontwikkeld en 
genormeerd zijn op Canadese steekproeven, werden internaOonale vergelijkingen uitgevoerd om de 
voorspellende nauwkeurigheid voor Canadese en niet-Canadese onderzoeken te onderzoeken. Zie tabel 6. 

Vrij duidelijke verschillen kwamen naar voren in de voorspellende nauwkeurigheid van jeugdversies van de LSI 
en PCL tussen Canadese en niet-Canadese studies. De jeugdversie van de PCL had een significant grotere 
voorspelling voor algemene recidive in Canadese studies dan in landen buiten Canada. Er werden ook 
significante verschillen waargenomen in de voorspellende validiteit van de PCL voor geweld bij jongeren. Het is 
interessant dat wanneer de voorspellende nauwkeurigheid werd onderzocht binnen een bepaalde 
internaOonale aanduiding (binnen of buiten Canada), de variabiliteit in de effectgrooyes tussen de 
onderzoeken vaak afnam tot niet-significant, wat suggereert dat verschillen hebben bijgedragen variabiliteit 
tussen studies. 
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Een vergelijkbare trend deed zich voor bij jeugdvarianten van de LSI. Aangezien alleen Canadese studies de 
voorspellende nauwkeurigheid van de jongeren-LSI voor geweld onderzochten, werden internaOonale 
verschillen onderzocht op algemene recidive. De LSI voor jongeren vertoonde ook significant grotere 
voorspellende nauwkeurigheid onder Canadese studies dan in niet-Canadese. Ten sloye waren de 
waargenomen verschillen niet significant wanneer Canadese en niet-Canadese studies werden vergeleken in de 
voorspellende validiteit van de SAVRY voor zowel algemeen en gewelddadige recidive. Tabel 6 geeo ook de 
beschrijvende staOsOeken voor de risicomaatstaven (gemiddelde en standaardafwijkingen), recidive 
basisbedragen, follow-up Ojd, en steekproefgemiddelden voor elke verzameling van Canadese en niet-Canadese 
studies met betrekking tot een gegeven recidive-uitkomst over de drie meOngen. Gezien de variabiliteit in 
schaaltotalen en standaarddeviaOes tussen de verschillende jeugdaanpassingen van de LSI, worden alleen 
beschrijvende staOsOeken gepresenteerd voor studies die specifiek de YLS/CMI onderzoeken. Alle vergelijkingen 
van de t-tests tussen de reeksen onderzoeken naar deze atankelijke variabelen waren niet significant. 

DISCUSSIE 

De huidige studie was een meta-analyse van drie beoordelingsmaatregelen die vaak worden gebruikt bij 
risicobeoordeling bij jonge delinquenten: aanpassingen voor jongeren van de LSI (YLS/CMI, LSI-SK) en de PCL 
(PCL-YV) en de SAVRY . In totaal werden in eerste instanOe 49 studies geïdenOficeerd voor mogelijke opname, 
en 44 werden behouden voor de primaire analyses. Alle drie de me)ngen voorspelden een algemene, 
geweldloze en gewelddadige recidive. 

Het uiteindelijke doel van risicobeoordeling zou de preven)e moeten zijn in plaats van de voorspelling van 
criminele recidive. Als zodanig zouden we kunnen stellen dat enkele van de meest producOeve ontwikkelingen 
op het gebied van risicobeoordeling van jonge delinquenten kunnen worden gevonden bij het beoordelen van 
risico's en het voorkomen van recidive door behandeling, effec)ef casemanagement en toezicht, om te 
voorkomen dat jonge delinquenten volwassen delinquenten worden.  

Voor alle drie de instrumenten werd de zwakste voorspellende nauwkeurigheid waargenomen met betrekking 
tot seksuele recidive. Dit was NIET onverwacht aangezien geen van deze maatregelen specifiek was ontworpen 
om het risico op seksueel geweld te beoordelen. Resultaten verkregen voor de SAVRY en PCL-YV bleken wat 
lager te zijn in vergelijking met gespecialiseerde tools. Het is interessant dat de YLS/CMI het redelijk heeo 
gedaan om deze uitkomst te voorspellen in vergelijking met gespecialiseerde meOngen, gezien de kleine 
verzameling onderzoeken kan het echter voorbarig zijn om te veel gewicht toe te kennen aan deze bevinding. 

Het is interessant dat de drie instrumenten over het algemeen vergelijkbaar presteerden bij het voorspellen 
van verschillende vormen van recidive, aangezien ze voor verschillende doeleinden zijn ontworpen. Hun 
inhoudelijke overlap en hoge mate van convergenOe kan de oorzaak zijn. De LSI voor jongeren is ontwikkeld om 
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het risico op algemene recidive te beoordelen en om algemene risico's en behoeoegebieden voor behandeling 
te idenOficeren, de PCL-YV is een diagnosOsch hulpmiddel dat is ontworpen om een geldige en betrouwbare 
meOng van psychopathische kenmerken bij jongeren te bieden en de SAVRY was ontwikkeld als een SPJ-tool 
specifiek voor het beoordelen van het risico op geweld.  

De beslissing om een van deze instrumenten op te nemen bij het uitvoeren van risicobeoordelingen met 
jongeren, kan meer van belang zijn in termen van ander potenOeel gebruik van een bepaalde maatregel (bv. 
Behandelingsplanning, niveau van gemeenschapstoezicht) dan enige voordelen die kunnen worden behaald 
met voorspellende nauwkeurigheid. Simpel gezegd, een jongere die hoog scoort op een aanpassing van de LSI, 
de PCL-YV of de SAVRY voor jongeren, zal waarschijnlijk een aanzienlijk recidiverisico lopen, algemeen of 
gewelddadig. De verschillende maatregelen hebben echter klinische toepassingen die verder gaan dan louter 
recidivevoorspelling die overweging in hun gebruik rechtvaardigen. Risico voor geweld kan bijvoorbeeld de 
planning voor geweldspecifieke behandeling informeren, terwijl een hoog niveau van psychopathische 
kenmerken belangrijke implicaOes voor responsiviteit kunnen hebben voor programmering en/of supervisie. 

Een andere vraag met klinische relevanOe is of dergelijke maatregelen inderdaad geldig zijn bij specifieke 
groepen jonge daders, zoals vrouwelijke daders of Aboriginaljongeren. Hoewel de dominante demografische 
groep in de onderzoeken blanke mannen waren, waren de meeste samples etnisch divers, waaronder veel 
vrouwelijke delinquenten. Weinig studies onderzochten verschillen in de voorspellende nauwkeurigheid van 
een van de maatregelen specifiek binnen vrouwelijke jongeren of etnische minderheden. Desalnieyemin 
onderzochten we waar mogelijk de voorspellende nauwkeurigheid van de maatregelen bij jonge dadergroepen 
die divers zijn wat betreo geslacht, cultuur en etniciteit. Ten Ojde van de huidige studie was er alleen 
voorspellende validiteitsinformaOe voor specifieke geslachts- en etnische groepen beschikbaar voor meta-
analyse voor jeugdaanpassingen van de LSI. Het is belangrijk dat het instrument de recidive bleef voorspellen bij 
mannelijke, vrouwelijke, Aboriginal en niet-Aboriginal jongeren op een hoogte die vergelijkbaar is met die in de 
hoofdanalyses. Als zodanig ondersteunen de resultaten de voorspellende validiteit van jeugdaanpassingen van 
de LSI met vrouwelijke en Aboriginal jongeren. 

Wat betreo de validiteit van de PCL-YV en SAVRY bij vrouwelijke delinquenten en etnische minderheden (bv. 
Aboriginals), hebben weinig studies de resultaten gerapporteerd van afzonderlijke mannelijke - vrouwelijke of 
blanke - minderheidsanalyses.  

Een bezorgdheid lijkt te zijn dat heterogene samples van jonge daders doorgaans slechts een klein aantal 
vrouwelijke jongeren omvayen, waardoor analyses onder specifieke geslachten mogelijk onhoudbaar worden. 
Het is verleidelijk om te concluderen dat de PCL-YV en SAVRY voorspellende validiteit hebben voor 
gewelddadige en algemene recidive onder vrouwelijke jongeren, gezien de heterogeniteit van monsters met 
betrekking tot geslacht en ook in het licht van de bevindingen voor jeugdaanpassingen van de LSI. Hoewel dit 
misschien geen onredelijke conclusie is om te trekken, in het licht van de gemengde bevindingen voor de PCL-
YV met vrouwen, is het een empirische vraag en meer onderzoek over de geldigheid en bruikbaarheid van deze 
instrumenten bij vrouwelijke jongeren en etnische minderheden is gerechtvaardigd. 

Naast overwegingen met betrekking tot geslacht en etniciteit, betreo een andere prakOsche vraag de 
generaliseerbaarheid van voorspellende validiteitsbevindingen in alle rechtsgebieden. We hebben 
internaOonaal gekeken verschillen in de voorspelling van de tools door de omvang van de voorspellende 
validiteitscoëfficiënten tussen Canadese en niet-Canadese studies te vergelijken. Ten eerste hadden twee van 
de drie meOngen een significant sterkere voorspellende nauwkeurigheid in Canadese studies, hoewel het 
belangrijk is op te merken dat alle drie de meOngen een significante voorspellende nauwkeurigheid bleven 
aantonen in niet-Canadese rechtsgebieden. Ten tweede nam de significante variabiliteit die bestond in de 
omvang van de effectgrooyes aanzienlijk af wanneer de effectgrooyes werden berekend per land, wat 
suggereert dat "internaOonale" verschillen bijdroegen aan de variabiliteit tussen studies. 

Hoewel de waargenomen verschillen worden getemperd doordat in sommige gevallen een klein aantal 
onderzoeken de basis vormden voor de vergelijkingen, is een poging om de verschillen in voorspellende 
nauwkeurigheid te verklaren gerechtvaardigd. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen. Ten eerste zijn de 
jeugdaanpassingen van de LSI en de PCL-YV ontwikkeld en genormeerd op Canadese steekproeven en de 
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internaOonale verschillen kunnen de oorsprong van de schaal weerspiegelen. Het is niet ongebruikelijk dat 
meOngen enige afname in de omvang van hun voorspellende nauwkeurigheidscoëfficiënten aantonen wanneer 
zij in andere steekproeven worden gevalideerd. Aangezien echter bij de overgrote meerderheid van de 
Canadese onderzoeken steekproeven werden gebruikt die volledig onatankelijk waren van de respecOeve 
ontwikkelingssteekproeven van de instrumenten, is het onwaarschijnlijk dat dit dergelijke verschillen verklaart. 
Ook het exporteren van een schaal naar een andere cultuur kan een verklaring zijn.  

BEPERKINGEN 

De variabiliteit die voor veel van de effectgrooyes op de meeste instrumenten werd verkregen, is niet volledig 
onderzocht. ToekomsOg, gedetailleerder onderzoek moet mogelijke bronnen onderzoeken. Daarnaast waren de 
auteurs niet in staat om de resultaten voor alle onderzochte instrumenten op geslacht en etniciteit samen te 
voegen. Dergelijke analyses zijn essenOeel voor de aanvaarding van de onderzochte instrumenten door 
correcOonele instanOes. Men was geïnteresseerd in de uitvoering van de geaggregeerde meOngen en hielden 
we daarom geen rekening met de voorspellende nauwkeurigheid voor individuele schaalcomponenten, zoals 
individuele criminogene behoeoen (bv. AnOsociale a�tudes) of faceyen van jeugdpsychopathie, noch hebben 
we verschillende modellen van juveniele psychopathie onderzocht. Naarmate het volume van de literatuur blijo 
groeien, kan toekomsOg onderzoek een genuanceerder onderzoek van deze beoordelingsmaatregelen 
opleveren. 

CONCLUSIE  

De meta-analy)sche bevindingen ondersteunen de voorspellende werkzaamheid van drie forensische 
jeugdmaatregelen voor algemene en gewelddadige recidive. Er kan gesteld worden dat een gewetensvolle, 
ethische, gepaste en gestandaardiseerde administraOe van deze hulpmiddelen deel kan uitmaken van 
effecOeve klinische dienstverlening. Hoewel er begrijpelijke bezorgdheid is over de potenOeel schadelijke 
effecten van risicomaatstaven voor jongeren bij deze kwetsbare cliëntgroep, kan het juiste gebruik van 
dergelijke maatregelen de opdringerigheid van het rechtssysteem beperken (bv. gebruik van 
afleidingsmethoden voor jongeren met een lager risico), doelen vaststellen voor dienstverlening (bv. 
gemeenschaps- en behandelingsmiddelen) en informeren over strafop)es om de strafrechtelijke resultaten 
voor jonge delinquenten te verbeteren. 

Sugges)es op basis van de literatuur zijn het aanmoedigen om bevindingen te rapporteren voor specifieke 
geslachts- en etnische groepen en het aanmoedigen om voorspellende nauwkeurigheidsbevindingen te 
rapporteren met behulp van een standaard en gemakkelijk te interpreteren metriek om de aggregaOe van 
bevindingen te vergemakkelijken door middel van meta-analyOsche technieken. 

 143



 

 144


	Tekst 1: Jeugdigen met delinquent gedrag - Harder, A.T. & Vandevelde, S.
	tekst 2:Forensische Orthopedagogiek -Geert Jan Stams, Claudia van der Put, Machteld Hoeve & Jessica Asscher
	tekst 3: jeugddelinquentiedecreet 2019 + reactie jeugddelict parket
	Tekst 3: jeugddelicht: reactiemogelijkheden op niveau van jeugdrechter/bank
	Tekst 4: sterktegerichte multidisciplinaire strategieën
	Tekst  5: pains of probation: effective practice and human rights
	Tekst 6: Huisregels
	Tekst 7: Modulering van de publieke jeugdinstellingen 3.0 - Agentschap opgroeien
	Tekst 8: ervaring niet vereist -Holtes
	Tekst 9: FORENSIC PSYCHIATRIC TREATMENT EVALUATION: THE CLINICAL EVALUATION OF TREATMENT PROGRESS WITH REPEATED FORENSIC ROUTINE OUTCOME MONITORING. – Van der Veeken, Lucieer, Bogaerts
	Tekst 10: The unique relation of childhood emotional maltreatment with mental health problems amond detained male and female adolescents – Vahl, van Damme, Doreleijers, Vermeiren, Colins
	tekst 11: Beliefs and practices of the Parents of Violent an Oppositional Adolescents: An Ecological Perspective – Bradshaw, Glaser, Calhoun, Bates
	tekst 12:  Familieondersteunende groepen voor familieleden van (ex-)geïnterneerde personen - Sara Rowaert, Stijn Vandevelde, Kurt Audenaert & Gilbert Lemmens
	tekst 13: The principles of effective correctional treatment ~ R. Ziv
	Theory and technology - ZIV
	les 14: beoordeling van het risk-need-responsivity (RNR) -model van daderrevalidatie en de toepassing ervan in correctionele behandeling   -Devon L. L. Polaschek
	Tekst 15: The rehabilitation of offenders: risk management and seeking good lives - Tony Ward
	tekst 17: Measuring group climate in prison – Van der Helm
	tekst 18: Group climate and treatment motivation in secure residential and forensic youth care from the perspective of self determination theory – Van der Helm, Kuiper, Stams
	Tekst 19: De ontwikkeling van een positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg: een case studie – Levrouw, Roose, va der Helm, strijbosch, vandervelde
	tekst: 20: Je les kunnen volgen en examen doen is een recht. Ook in de gevangenis - Klasbak
	tekst 23: Formulation of Violence Risk Using Evidence-Based Assessments – Stephen D. Hart
	tekst 24: Tien jaar gestructureerde risicotaxatie in de forensisch klinische praktijk: Wat heeft het opgeleverd en waar zijn verbeteringen mogelijk? - Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé, Eva de Spa, & Edwin Wever
	Tekst 25: RISK ASSESSMENT WITH YOUNG OFFENDERS A Meta-Analysis of Three Assessment Measures

