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(de slides over GLM werden
dankbaar geplukt uit presentaties
gedeeld met Stijn Vandevelde)
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inhoud
• “Straf”doelen
• zinvol sterktegericht werken met
minderjarige delinquenten
– Structuur
– Algemene principes
• RNR als ruggengraat
• risicoprincipe, criminogene behoefteprincipe
• versterken van responsiviteit
– Orientatie
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• Interventies zijn efficiënt als ze al met al
gemakkelijk uit te voeren zijn
• Ze zijn effectief als ze tot verandering
leiden
• Ze zijn zinvol als ze efficiënt en tot de
gewenste verandering leiden
• Ze zijn criminogeen als ze probleem erger
maken.
• Gewenste verandering = personen stoppen*
met normoverschrijdend handelen
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1. strafdoelen
• Repressie (retribution) (ze moet het
voelen, minstens even hard als
slachtoffers/wij)
• Beveiliging (incapacitation) (zolang ze in
de bak zitten bezorgen ze ons geen last)
• Afschrikking (deterrence) (ze zo laten
schrikken dat ze het nooit meer doen)
• Terugbetalen (retribution)
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• Rehabilitatie
– Wettelijk (strafblad weg bv.)
– Sociaal (relationeel, arbeid, ….)
– Psychologisch (persoonlijke
verandering)
– Moreel (redemption)
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• Elk van deze doelen is perfect legitiem.
Bekeken vanuit een wetenschappelijke
bril zijn repressie, beveiliging, en
afschrikking weinig zinvolle doelen. Ze
werken niet. Meer, ze lijken steeds
duidelijker criminogeen.
• Normoverschrijdend handelen wordt
geleerd, kan dus, in principe, ook
afgeleerd worden.
– Crim. Psy is als wetenschap gericht op
positieve veranderingen ➔ Rehabilitatie
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ZINVOL EN STERKTEGERICHT
ORIËNTEREN
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Algemene structuur What
Works
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EEN ROBUUST VERKLARINGSMODEL
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• Cognitief-sociaal, procesmatig (ipv
dispositioneel) leren van handelen
• Dit wordt, bij normoverschrijdend handelen,
gemakshalve vaak samengevat a.h.v. 8 essentiële
criminogene domeinen: clusters van factoren die
normoverschrijdend handelen co-determineren
en een voor een uit het verklaringsmodel af te
leiden zijn

• Naast de co-determinerende rol van
‘criminogene situaties’ (‘opportuniteiten’)
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Antisociale
persoonlijkheidsstijl
Antisociale attitudes
Antisociale peers/netwerken
Problematische scolariteit/
Werk

Normoverschrijdend
handelen

Problematische opvoedingssituatie/relaties
Problematische vrijetijdsbesteding
middelenmisbruik

Antisociale
voorgeschiedenis
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R= regulatie-processen
V= doelprocessen
aC = antisociale cognities
A(-) = emoties (meestal negatief)
SΨ = psychologisch geïnterpreteerde
situatiekenmerken
• B = (motorisch) gedrag
•
•
•
•
•
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PRINCIPES: HET
BEHANDELSJABLOON
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RNR ALS RUGGENGRAAT VAN HET
SJABLOON
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Risicoprincipe: inschatten
behandelingsintensiteit
– Een forensische behandeling wordt
intensiever naarmate er meer criminogene
factoren aanwezig zijn. Deze risicofactoren
operationaliseren de ernst (en snelheid) van
mogelijk herval in delictgedrag.
– Hoe beter zicht op de criminogene factoren
hoe meer risico-inschatting op
behandeldoelen wordt afgestemd

• Toepassing van het risicoprincipe a.h.v een
risicotaxatie-instrument wijst uiteindelijk de
persoon toe aan een risiconiveau (zijn of haar
risicostatus: jan behoort tot een groep met een
hoge kans op hernieuwd delictgedrag) --- laag,
gemiddeld, hoog --- en geeft hiermee aan hoe
intensief er delict-gericht gewerkt zal moeten
worden
• (ps: intensief is niet per se residentieel)
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• Risicostatus is echter niet voldoende individueel.
• Wat nodig is is zicht op én individuele
criminogene processen, én hun contextualisering;
• persoonspecifieke criminogene factoren
• promotieve factoren
• eventuele protectieve factoren
• ... én de factoren die de effectiviteit van de
eventuele behandeling kunnen beïnvloeden
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Behoefte-principe: inzetten op het
veranderen van criminogene processen
• Veralgemenend door steeds te focussen op de 7
clusters van criminogene factoren,
• Individualiserend door het delicthandelen
– voldoende gedetailleerd met de dader te
bespreken en colloboratief te begrijpen
•

–

Individualiserende delict-analyse

En het te contextualiseren
•

Bv. Analyse netwerk (bv forensisch sociale
netwerkanalyse)

Responsiviteitsprincipe: aansluiting vinden met
wie de jongere is
De aard van de criminogene processen hebben als
kenmerk dat ze best weerstandig zijn t.a.v.
interventies.
We noemen factoren/processen die de haalbaarheid
van delictgerichte interventies beïnvloeden
responsiviteitsfactoren:
Deze processen in de persoon van de dader, de persoon
van de behandelaar, én in de context die een
faciliterende of inhiberende “fit” hebben op het
behandelen van de criminogene factoren, en waarmee
rekening gehouden moet worden om “forensische”
interventies effectief te maken

Algemene responsiviteit = de
interventies zijn cognitiefgedragstherapeutisch én
gecontextualiseerd

– Cognitief-gedragstherapeutisch omdat
• dit best aansluit op de recente wetenschappelijke
inzichten over hoe mensen functioneren
• En omdat deze empirisch binnen het domein het
best gevalideerd zijn

– Gecontextualiseerd omdat
• deze voor het domein het best gevalideerd zijn,
• Ze de noodzakelijk in te stellen normering
vergemakkelijken,
• En ze persoon niet afsluiten van de wereld zelf
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Specifieke responsiviteitsprocessen bij de
behandelaar:
– Roltransparantie (de zorg is ook “maatschappelijk”,
normerend)
– Prosociaal modelleren en bekrachtigen
– Probleemgericht en cliënt-gedirigeerd
– “forensische werkalliantie” (open, eerlijk, empathischuitdagend, niet-veroordelend, optimistisch,
contextualiserend mentaliseren, begrenzend, gepast
humoristisch)
• VS bv.
– De conventionele hulpverleningshouding (met Vrijwilligheid,
Autonomie, Vertrouwelijkheid in het vaandel)
– emo-focus
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Specifieke responsiviteitsprocessen bij de
cliënt:
– Intelligentie
– Bereidheid tot spreken
– Hinderende Psychopathische trekken (oppervlakkig affect,
grandiositeit, manipulerende interpersoonlijke stijl ...)
– Hinderende psychopathologie
– Mate van mentaliseren
– Geslacht
– Hinderende psychopathologie (bv. persoonlijkheidsstoornis …)
– ...
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Cruciale nuancering op bovenstaand
schema
■ Responsiviteit (als interactie tussen kenmerken
cliënt, behandelaar, én organisatie) is wiel/motor
waar veranderingsprocessen op ‘draaien’.
■ Niet-criminogene
processen
als
‘apart’
aandachtspunt nemen (rechtsboven in figuur)
dreigt te vergeten dat een aantal van deze
processen
vaak
essentieel
aspect
van
responsiviteit zijn, en dus essentieel om de motor
draaiend te houden
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Sterkte-gericht werken
■ het inzetten op wat cliënt al goed kan, en wat hij
(prosociaal) nastreeft is essentieel onderdeel van de
motor tot verandering
■ Sterktegericht werken wordt daarom expliciet
toegevoegd aan behandelsjabloon (ook al zijn het vaak
géén criminogeen-relevante processen), en dient
geïntegreerd te worden in case formulation protocollen.
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• instrumenten binnen What works (bv
LS:CMI) helpen de behandelaar om stap
per stap van risicotaxatie over
responsiviteitsanalyse naar case
management te brengen.
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PROGRAMMA-IMPLEMENTATIE
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• Er is een grote kloof tussen what-works
effectiviteit in demonstration vs routine
implementatie (en dat is bij elk soort
behandeling het geval).
• Vertaling van handelingsstructurende
(geprotocoliseerde) behandelmodellen
van kennen naar kunnen is in de praktijk
niet evident.
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• Program drift: behandeldoelen
verschuiven dag na dag naar wat niet
meer in behandelprogramma past
• Program reversal: behandeldoelen worden
al/niet bewust ondermijnd of omgekeerd
• Program non-compliance: programma niet
uitvoeren, veranderen, aanpassen vanuit
alternatieve doelen/motieven
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Enkele voorbeelden:
• Agressie wordt gemodelleerd door wijze van aanpakken door
en van personeel
• Vraag om regels te volgen wordt ondermijnd door tonen dat
personeel regels niet moet volgen
• Ondoordachte impulsiviteit wordt bekrachtigd (bv. een vraag
wordt altijd onmiddellijk behandeld; hoe meer iemand
vraagt/roept, hoe vaker hij/zij wordt gezien …)
• Responsiviteitsfactoren nemen bovenhand op criminogene
behoeften als veranderfocus (depressieve geweldpleger wordt
enkel nog gezien om te spreken over het zich down voelen)
• Het risicoprincipe werd vervormd tot: hoge risico
binnenhouden, ipv er hard mee aan de slag gaan; lage risico
worden als hoge-risico aangesproken (bv. omwille van lengte
straf, of aard feiten).
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Algemene uitdagingen:
-

Nood aan een fundamenteel andere basishouding en
werkrelatie;
Nood aan transparante, wetenschappelijk gegronde
probleemanalyse, en aan
managementondersteuning hierbij
Nood aan herdenken van de klassieke zorg-pikorde
Nood aan fijn afgestemde schakeling tussen
verschillende interne actoren
Nood aan transparantie over interne regels en hoe
die t.a.v. persoon geïmplementeerd worden, en hoe
personeel deze zelf uitdraagt
Nood aan extramuraal (outreachend) werken, en
dus fijn afgestemde schakeling met externe actoren
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• Nood aan gespreksmethodieken om normoverschrijdend
handelen bespreekbaar te maken én te bespreken, die
vertrekken van de meer recente inzichten in hoe personen
functioneren (niet dispositioneel maar procesdenken)
• Nood aan procesbewaking (wie het veranderingsproces
aangaat van klassieke behandeling naar delictgerichte
behandeling zal attent moeten blijven voor de vele
verleidingen dit (toch, nu niet) niet te doen;
• Nood aan personeelszorg

• What-works principes dienen door alle
beroepsgeledingen te worden toegepast.
– Impliceert training en volgehouden supervisie in
kennen en kunnen
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Specifieke uitdagingen in gesloten settings
• Straf is een ‘tijd’straf, geen plicht tot verandering
• Persoonlijke verandering kent een andere timing dan
procedurele timing
• Psychologische rehabilitatie is maar één van de mogelijke
strafdoelen, en het zou naïef zijn te denken dat er geen
andere actieve doelen zijn
• het relatief belang van strafdoelen binnen de organisatie
spiegelt zich binnen teams (handelt elk lid van jouw
team binnen een rehabilitatie project?)
• ….
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RESPONSIVITEIT ONDER DRUK ? (NEE ET AL., 2013, P1348)
RNR-benaderingen soms onder druk omwille van
̶ het ontbreken van de relevantie voor het leven van de
delictpleger
̶ te weinig aandacht voor de ethniciteit
̶ te weinig afstemmen van behandeling op specifieke
noden
̶ intellectuele mogelijkheden
̶ cognitieve problemen
GEVAAR OP EEN ONE-SIZE-FITS-ALL BENADERING

GOOD LIVES MODEL (GLM)

GOOD LIVES MODEL
‘a strengths-based rehabilitation theory that aims
to equip clients with internal and external
resources to live a good or better life—a life that
is socially acceptable and personally meaningful.
Criminogenic needs (i.e., dynamic risk factors)
are conceptualized as internal or external barriers
toward living a good life, and are thus addressed
within the broader strengths-based framework’.
(Ward et al., 2011, p. 95)

PRIMARY GOODS (GECITEERD UIT WARD ET AL., 2011,P.95, VERTALING NAAR POMP, 2009)

̶ Leven (met inbegrip van gezond leven en functioneren)
̶ Kennis
̶ Voortreffelijkheid in spel
̶ Voortreffelijkheid in werk
̶ Voortreffelijkheid in ‘agency’ (autonomie en zelfsturing)
̶ Innerlijke vrede (vrij zijn van emotionele onrust en stress)
̶ Vriendschap (inclusief intieme, romantische en familierelaties)
̶ Gemeenschap
̶ Spiritualiteit (in de brede zin van een betekenis en doel in het leven vinden)
̶ Geluk
̶ Creativiteit

SECONDARY GOODS (GECITEERD UIT WARD ET AL., 2011, P. 96)

“Provide concrete means of securing primary
goods”
“… specific roles, practices, and actions that
provide routes to the primary goods”
“… appropriate secondary goods represent socially
acceptable means of securing primary goods”

2. ETIOLOGISCH MODEL (PURVIS ET AL., 2011)

4 PROBLEMEN ROND ‘LEVENSSTIJL’ EN ‘LEVENSPLAN’

̶ Capacity
̶ Scope
̶ Means
̶ Coherence

CAPACITY
̶ Intern
̶ Vaardigheden en mogelijkheden
̶ Interne obstakels
̶ Kunnen cognitief, psychologisch of gedragsmatig zijn
̶ Extern
̶ Externe omstandigheden en contexten
̶ Externe obstakels

SCOPE
̶ Kan leiden tot verwaarlozing van ‘goods’ m.b.t.
̶ body
̶ self
̶ social life
̶ Negatieve impact op psychologisch
functioneren en ‘geluk’ (cf. Quality of Life)

MEANS

̶ Ongeschikte middelen om goederen na te
streven
̶ Kan leiden tot een daling van ‘quality of life’
/ ‘geluk’ omwille van frustraties

COHERENCE
̶ Horizontale coherentie
̶ verband tussen ‘goods’ vanuit een
complementaire visie i.p.v. tegengesteld (bvb.
relatedness – agency)
̶ Verticale coherentie
̶ belangrijkheid/ prioriteit van één of meerdere
primary goods

ETIOLOGISCH MODEL
̶ Direct traject
̶ primaire goederen worden via crimineel
gedrag nagestreefd / verworven
̶ Indirect traject
̶ er ontstaat een opeenvolging (“ripple effect”)
van gebeurtenissen, bvb. door een conflict
tussen twee primaire goederen

BEHANDELPROGRAMMA (POMP, 2009; WARD ET AL., 2007, P.
97; WARD & FORTUNE, 2013, P. 39-40)
1. Detecteren van criminogene behoeften
2. Identificeren van primary goods (primaire levensbehoeften) die direct of indirect
gelinkt zijn aan het delinquente gedrag. Hierbij wordt ook bekeken wat de meest
fundamentele waarde is in het leven van een persoon.
3. Identificeren van de belangrijkste waarden waarrond de andere waarden zijn
georiënteerd. Deze worden de belangrijkste focus van het behandelingsplan.
4. Selecteren van secondary goods die specificeren hoe de primary goods in concrete
levensstijlen zullen omgezet worden.
5. Identificeren van de contexten of omgevingen waarin de cliënt na de behandeling zal
terecht komen.
6. Opstellen van een Good Lives behandelingsplan gebaseerd op de informatie uit de
vorige fasen.

ONTWIKKELEN VAN EEN ‘GOOD LIVES
PLAN’ (ZIE ONDER MEER WARD, 2016)
-

Aandacht voor wat voor de mensen zelf belangrijk
is !

-

Op zoek gaan naar hoe we mensen kunnen
ondersteunen om deze levensdoelen te bereiken,
rekening houdend met de normatieve context !
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PROGRAMMA-IMPLEMENTATIE
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• Deze recente multi-site studies (vincent et al.,
2016; Fabelo et al., 2015) tonen dat
implementatie van het risicoprincipe tijd en
energie beter oriënteert, en dat minder snel
richting geslotenheid oriënteren de
recidivecijfers niet doen stijgen.
• De recidivecijfers doen dalen, kan maar indien
de behandeling en interventies ook gericht zijn
om de wetenschappelijk gekende criminogene
domeinen en bijhorende processen te
verbeteren, en dit op een zo geïndividualiseerd
mogelijke manier.
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TOEPASSING OP WERKING DE
GRUBBE
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https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925717/Over-stoute-dingendoen
Stef Decoene

17/03/2016

64

