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Welkom en programma 

Welkom!

• Kern en terugblik sessie 1

• Drie vraagstukken verkennen

• Inspiratie voor implementatie

• Een speciale gast

• Afsluiting



De kern van deel 1 

Wetenschap:

Signs of Safety

Desistance

RNR

Narratief werken

Werkalliantie

Good Lives

Herstelgericht



Basis  - dia 1

Signs of Safety

In partnerschap met ouders 

werken aan veiligheid van 

kinderen.

- Oplossingsgericht

- Positieve psychologie

Desistance

…persoonlijke en menselijke 

ontwikkeling die versterkt en 

ondersteund wordt door de 

sociale en culturele context… 

en een ontwikkeling kan 

doormaken waarin hij of zij 

weer op een succesvolle 

manier sociaal kan integreren 

en kan participeren in de 

maatschappij”. (McNeill, 2016)



Desistance is meer dan alleen het stoppen met 
crimineel gedrag…

• GedragPrimair

• IdentiteitSecundair

• Erbij horenTertiair



Hoe: Ankers

1. Ik geloof in de mogelijkheden van de jongeren en zijn omgeving.

2. Ik weet dat een positief beeld van jezelf krijgen moeilijk is en 

daar is lef voor nodig;

3. Ik realiseer me dat sociale steun een cruciale voorwaarde is om 

te kunnen veranderen;

4. Als het effectief is zet ik controle en dwang is om het 

veranderingsproces te ondersteunen

5. Ik realiseer me dat veranderen met ups en downs gaat

6. Ik bied hoop, vertrouwen en praktische ondersteuning

7. Ik steun de jongere om te herstellen wat er mis is gegaan



Reflectie & uitwisseling: 20 minuten

We willen jullie vragen om te reflecteren op de verbinding tussen:

� Principes & krachtlijnen van het decreet

� Onderbouwing & ankers van Signs of Success

1. Wissel enkele reflecties uit

2. Op welke drie of vier punten zien jullie de sterkste verbinding?

3. Zien jullie knelpunten/vraagstukken die ‘schuren’ ? Zo ja, wat 
zijn de belangrijkste punten om nader te verkennen?



Reflectie & uitwisseling: 20 minuten

We willen jullie vragen om te reflecteren op de verbinding tussen:

� Principes & krachtlijnen van het decreet

� Onderbouwing & ankers van Signs of Success

1. Wissel enkele reflecties uit

2. Op welke drie of vier punten zien jullie de sterkste verbinding?

3. Zien jullie knelpunten die ‘schuren’ ? Zo ja, wat zijn de 
belangrijkste punten om nader te verkennen?

Herstel voor/naar het slachtoffer

De jongere leren 

kennen: hoe is het zo 

gekomen?



Vraagstukken

1. Samenwerking met de 

professionele partners

2. Duurzaam verankeren 

versus afgebakende reactie

3. Maatwerk aard en ernst



1. Samenwerking met professionele partners

� Hoe kan de samenwerking versterkend zijn?

� Wie doet wat?

� ‘Moet’ iedereen dezelfde methodiek gebruiken?

� …

Praktijkvoorbeeld uit Nederland: Jeugdreclassering met MST

• Brandstichting, meisje 14 jaar, geschokte buurt

• Ouders weinig grip, mogelijk onderliggende problematiek



“Boekensteunen” framework

Een van de grootste zorgen: 

Sasja, haar ouders en de jeugdreclassering maken zich zorgen over het 

welzijn van Sasja. Net zoals op de dag dat zij is opgepakt voor 

brandstichting. En zoals op de dag dat zij thuis alles kort en klein had 

geslagen en de ouders onvoldoende zicht en grip op Sasja en haar welzijn 

hadden. 

Sasja, haar ouders en de jeugdreclassering maken zich zorgen, dat als dit

doorgaat, zij nieuwe delicten zal plegen en Sasja niet meer thuis kan blijven 

wonen. 

Succesdoel: 

Sasja accepteert het gezag van haar ouders, laat zich begeleiden, ook als 

zij het niet eens met ze is. Sasja en haar ouders ervaren harmonie en rust in 

de thuissituatie.



Acties en wie doet wat

- De rechter geeft de jeugdzorgwerker de opdracht om het probleem 

thuis op te lossen

- Jeugdzorgwerker meldt Sasja aan bij MST voor behandeling

- Jeugdzorgwerker stelt de strafrechtelijke kaders

-MST, jeugdzorgwerker, jongere en ouders gaan met elkaar 

bespreken wat ze willen bereiken. 

- MST heeft de regie over de behandeling. Jeugdzorgwerker motiveert 

de jongere en het gezin en monitort de afspraken en de voortgang



Samenwerken met partners in Nederland

• “Tandem” constructie

• Interventie versus methodiek

• Bejegening vanuit zelfde visie en houding 

• Behandelen versus begeleiden (andere rol MST – consulent)



Uitwisseling samenwerking met professionele partners

Formuleer met je groepje drie concrete ideeën over hoe de 

samenwerking tussen consulent en professionele partner 

versterkend kan zijn.

Mogelijk helpende vragen voor het gesprek:

• Hoe werken we nu/voorheen bij MOF samen met professionele 
partners? 

• Wie heeft een ‘good practice’ over goede, elkaar versterkende 
samenwerking? Hoe ziet dit er concreet uit?

• Hoe werken we met professionele partners samen bij VOS - Signs of 
Safety? Wat kunnen we hiervan gebruiken voor bij de 

ondertoezichtstellingen?



2. Duurzaam verankeren versus afgebakende reactie?

� Decreet richt zich vooral op niveau 1 van desistance (gedrag)? 
En het succesverhaal gaat verder. Hoe werkt dat dan?

� Als ‘vallen en opstaan’ onderdeel is van desistanceproces, hoe 
kunnen we dan verder als de jongere ‘toch even in de fout 
gaat’? Hoe streng en strak is de rechtbank?

� …



Perspectief 1: afgebakende periode benutten

Afgebakende reactie? Ja! Zeker ook in Nederland.

Jeugdreclassering = pedagogische sanctie op een overtreding 

door iemand die nog volop in ontwikkeling is. 

Strafmaat past bij ernst delict en is eindig. Nieuw delict is 

nieuwe sanctie. Of er is meer nodig vanuit civiel kader.

Hoe kun je de periode van het jeugdstrafrecht zo goed mogelijk 

gebruiken om de jongere en zijn omgeving te motiveren tot 

verandering? Het hoeft niet af te zijn.



Perspectief 2: hulpverleningslijn en juridische lijn

2005 geboorte

2009 scheiding ouders

2010 opvoedondersteuning

2012 logopedie

2015 bij vader wonen i.p.v. moeder

2016 speltherapie loyaliteit

2017 praktijkonderwijs

2019 diefstal

2019 diefstal met geweld

2021 diploma gehaald

2022 contactherstel met moeder



Perspectief 3: Ruimte in de afgebakende reactie

Dhr Johan Put, gewoon hoogleraar bij de KU 

Leuven:

“In het jeugddelinquentiesysteem is er in elk 
geval geen automatisme. Op voorhand wordt 
wel een alternatieve sanctie in het vonnis 
bepaald, maar als het zich voordoet is er 
ruimte om na te gaan of de voorwaarden 
volledig of gedeeltelijk niet zijn nagekomen en 
om de uitspraak aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden. Daarbij zal rekening worden 
gehouden met de verslagen van de dienst die 
de voorwaarden opvolgt en de consulent van 
de sociale dienst van de rechtbank”. 



Perspectief 4: Paradigmashift



Opdracht klantreis

• Neem een casus, trek een lijn met de 
leeftijd van 0 naar de huidige leeftijd, 

voeg op de lijn belangrijke momenten 

toe in het leven van het kind. Hou het 

heel kort en simpel.

Wissel uit:

Verken met elkaar welke instanties het 

gezin ondersteunen in de vrijwillige 

situatie, bij de VOS en bij de 

ondertoezichtstelling? Hoe kan, in de 

Vlaamse situatie, de hulpverleningslijn 

door lopen als de juridische lijn stop? 

Hoe kan afstemming/overdracht tot 

stand komen? 



3. Maatwerk en subsidiariteit

� Hoe is het succesverhaal praktisch uitvoerbaar in de Vlaamse 
context?

� Er zijn grote verschillen tussen de ernst van delicten en wat 
kan worden opgelegd (positief project tot jeugdgevangenis). Is 
er ook een light variant van het succesverhaal?

� …



Wat doen we in Nederland?

• Proportionaliteit

• “If it ain’t broke, don’t fix it”

• In Nederland is gebruik van risicotaxatie-instrument verplicht 
als hulpmiddel om de recidivekans in te schatten.

• In Nld: 6 mnd tot 2 jaar; en ITB en Criem; zit variatie in 

� Intensiteit van begeleiding hangt af van de aard en ernst van 

het delict en de hoogte van het risico



Altijd maatwerk!

Altijd framework = plan op maat

Altijd casemanagement (voortgang, motiveren, brede blik)

Variatie:

• Hoe ernstiger het delict, hoe strakker de voorwaarden en de 
controle. 

• Variatie in contactfrequentie, mate van controle (bijv. EC), de 
partners in het zorgaanbod, afhankelijk van de leeftijd, netwerk. 



Veelplegers
Afname crimineel gedrag

1. Huidig 

delictgedrag

2. Wens om te 

veranderen

3. Anders beginnen 

na te denken over 

zichzelf en 

omgeving

trig

gers

.4. zich anders 

gaan gedragen Gebaseerd op Bottoms & 

Shapland, 2011

Loopt tegen  

obstakels aan::

 provocaties, 

verleidingen etc

terugval

6. Probeert zich 

te verzetten

Vindt voldoende 

bekrachtgng/hul

p

7. Pleegt geen 

delicten en heeft 

een niet criminele 

identiteit  

Persoonlijk kapitaal: 

persoonlijk, sociaal 

en crimineel 

verleden

Sociaal kapitaal:

Bridging and bonding 

veranderend door de 

tijd

volharders voorbereiderserkenners stoppers



Opdracht voor vraagstuk Maatwerk

Verken de mogelijkheden voor maatwerk in de begeleiding door 

de consulent.

Mogelijk helpende vragen:

• Wat zijn de verantwoordelijkheden van de consulent?

• Waar en aan wie moet de consulent zich verantwoorden en waarover? 
Is dit in alle situaties hetzelfde?

• Met wie werkt de consulent intensief samen tijdens de begeleiding in 
het kader van de ondertoezichtstelling?

• Waar zien jullie ruimte voor maatwerk? Wat wanneer wel en waarom? 
Wat wanneer niet en waarom?



Inspiratie voor implementatie uit Nederland

Vorm:

o altijd drie rollen

o implementeren is niet ‘kennis ingieten’

Inhoud:

o 3-daagse basistraining

o Praktijkexperts 

o Werkplaatsen

o Monitoren en meten

o Ontwikkelgroep
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1. Visie op effectief werken en 
kennisgebruik



3 expertrollen

• Professionals

• Wetenschappers

• Leefwereld



Basistraining Op weg naar succes

• 3 daagse training

• Intensief

• Theorie en praktijk

• Energiek

• Aan de slag

Vervolg: toepassing in de praktijk

• Werksessies en certificering



Praktijk experts

• Professionals

• Collega versus collega

• Alle organisaties samen

• Werksessies

• Coaching 

• Signaleren en ophalen



Belang van dialoog, reflectie, onderzoek..

McNeill: 

“Desistance focused practice can only emerge from 

practitioner's reflective engagement and continual 

dialogue with those individuals with whom they work, 

and with the research that should inform how they work. 

It is important that services enable the development of 

practitioners reflexivity, of their professional skills and of 

their research-mindedness- and to give them the space 

they need to work effectively.”, (McNeill & Weaver, 2010)



Concept werkplaats

• Samen ontwikkelen

• 1 jaar

• Maandelijkse bijeenkomsten

• Inspiratie

• 3 expert rollen

• Thema/onderwerp

• Hele keten / alle 
professionele partners



Filmpje werkplaats



Monitoren en meten

Koepelorganisaties Nederland:

In ontwikkeling: harmonisatie outcome-

indicatoren:

- Duur van de maatregel / reden beëindiging / 

recidive

- Doelrealisatie: afname dynamische 

criminogene factoren (LIJ)

- Cliëntervaring



Monitoren en meten: in ontwikkeling

• Outcome-indicatoren

• Wat? 

Meetlat over 

1) Zicht

2) Samenhangend beeld

3) Regie

• Hoe? 

Schaalvragen op de ankers / methode-integriteit (beoordeling 

door cliënt en professional)





Obstakels in Nederland

• Van landelijk naar
regionalisering

• Focus houden voor dit
onderdeel, wat maar 20% 

behelst van het totaal

• Dubbele maatregelen (3e 
vorderingsgrond)

• Naam: op weg naar succes



Inbedding in de Vlaamse context

Na deze inspiratie op 

implementatie; 

Welk idee/suggestie uit de 

inspiratie lijkt je ook heel 

helpend bij ons in Vlaanderen?

Zet deze in de chat.



Expert van de leefwereld: Jordi

• Interview



Terugblik en een blik vooruit

Schaalvraag

Na twee inspiratiesessies hebben we zicht 
gekregen op de verbinding van het 
succesverhaal naar het decreet. 

10= Ik vind het succesverhaal mooi 
aansluiten bij de geest van het decreet. Ik 
denk dat we de meeste vraagstukken 
kunnen oplossen. 

0=Ik vind het succesverhaal op zich wel 
mooi aansluiten bij de geest van het 
decreet. De praktijk vraagstukken vragen 
nog meer uitwerking en overdenking. 

Cijfer mag in de chat!



Vragen?

Wendy van Lith; projectleider 

wvlith@wsg.nu

Janet Verburg; senior adviseur

jverburg@pvj.nl


