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Voorwoord

De Korte Leefstijltraining van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is ontwikkeld voor justitiabelen met licht tot problematisch middelengebruik of gokgedrag.
Gedurende vijftien trainingsessies wordt gewerkt aan de motivatie tot verandering van het
gedrag, verbetering van het inzicht in het middelengebruik of gokgedrag, het delictgedrag
en risicosituaties en verbetering van de controle over het eigen gedrag. De deelnemers krijgen in de training handvatten aangereikt om met risicosituaties voor terugval om te gaan.
De Korte Leefstijltraining is in 2009 als evidence-based gedragsinterventie erkend door
de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Deze erkende status is geldig tot
2014. Voor die tijd dienen het proces en het effect van de gedragsinterventie geëvalueerd te
zijn, waarna deze opnieuw wordt beoordeeld om in aanmerking te komen voor erkenning.
Alvorens een gedegen onderzoek naar de effectiviteit van de Korte Leefstijltraining uit te
kunnen voeren, is het van belang vast te stellen of de training wordt uitgevoerd conform de
handleidingen die door de Erkenningscommissie zijn goedgekeurd. Bureau Beke heeft in
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoering gegeven aan de procesevaluatie. In deze
publicatie wordt hiervan verslag gedaan. Het gehele proces van indicatiestelling en selectie
van deelnemers tot de inhoudelijke uitvoering van de training is in al haar facetten onderzocht en beschreven.
We zijn veel mensen dank verschuldigd. Allereerst zijn dat de volgende medewerkers van
de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG): de interventiemanager Elly Westerbeek,
de interventiecoaches Mamoun El Loukili, Gerda Kolen, Coki Janssen en Joost Beets voor
hun medewerking aan de interviews en hun inzet voor verkrijgen van de benodigde informatie en Esther Jorna voor het aanleveren van de registratiegegevens.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij zes van de elf instellingen voor Verslavingsreclassering
die de Korte Leefstijltraining uitvoeren. Deze instellingen willen we bedanken; in het bijzonder danken wij de regiocoördinatoren, trainers en de reclasseringswerkers voor hun
medewerking aan de interviews en vragenlijsten. Daarnaast willen we de deelnemers aan
de Korte Leefstijltraining, die bereid waren openhartig met ons in gesprek te gaan over hun
ervaringen met de Korte Leefstijltraining, bedanken.

Voorwoord 7

Ons laatste woord van dank gaat uit naar de begeleidingscommissie van het onderzoek. We bedanken Inge Bongers (voorzitter, Universiteit van Tilburg), Arno Lutjens
(Ministerie van Veiligheid en Justitie), Marianne van Ooyen-Houben (Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Peter van
Splunteren (Trimbos Instituut) voor hun nuttige input in het onderzoekstraject en in de
rapportagefase.
Henk Ferwerda
Directeur Bureau Beke

8 Onder controle?

Samenvatting

De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is gericht op het terugdringen van
criminele recidive door verandering van problematisch middelengebruik en/of gokgedrag.
Verschillende typen delinquenten – met uitzondering van zedendelinquenten – met licht tot
gemiddeld problematisch middelengebruik of gokgedrag komen als deelnemer in aanmerking. Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kunnen de Korte Leefstijltraining
toewijzen door het opleggen van reclasseringstoezicht met deelname aan de training als
bijzondere voorwaarde, bijvoorbeeld bij een schorsing van de voorlopige hechtenis in combinatie met toezicht. Intramuraal kan de training worden gevolgd in het kader van het
Programma Terugdringen Recidive. Naast de Korte Leefstijltraining kan ook een reguliere
Leefstijltraining worden geïndiceerd. De Leefstijltraining is intensiever en meer dan bij de
Korte Leefstijltraining staat terugvalpreventie centraal. De combinaties van recidiverisico
en verslavingsernst bepalen welke leefstijltraining geschikt is voor een justitiabele.
Vanaf begin 2008 is de Korte Leefstijltraining gefaseerd geïmplementeerd bij de instellingen voor verslavingszorg van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en in
2009 is zij als evidence-based gedragsinterventie erkend door de Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie. Het doel van de door Bureau Beke uitgevoerde procesevaluatie is te bepalen of de Korte Leefstijltraining wordt uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie. Ook kan op
basis van deze bevindingen de haalbaarheid van een effectonderzoek worden vastgesteld.
Naast het nagaan of de training programma-integer wordt uitgevoerd, is in de procesevaluatie nagegaan wat de mogelijke oorzaken zijn van eventuele knelpunten in de uitvoering.
Onderzoeksopzet
De programmahandleiding van de Korte Leefstijltraining vormt het uitgangspunt voor de
procesevaluatie. Door middel van deskresearch van met name de verschillende handleidingen van de Korte Leefstijltraining, is het kader geschetst waarbinnen de training uitgevoerd
dient te worden. Vervolgens is door middel van verschillende onderzoekmethoden en -bronnen nagegaan in hoeverre de programmahandleiding gevolgd wordt en waar knelpunten
liggen. Deze methoden behelsden analyse van de data over de 576 deelnemers in het Cliënt
Volg Systeem (CVS) en de beschikbare RISc-diagnoses (Recidive Inschattingsschalen) van
de deelnemers (n=567); analyse van papieren trainingsdocumentatie; video-observatie van
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45 bijeenkomsten behorende bij negen verschillende trainingen, analyse van de beoordelingsformulieren over de trainers zoals ingevuld door de interventiecoaches (n=119); vragenlijstonderzoek onder 26 trainers; twintig interviews met uitvoerende professionals en
elf interviews met deelnemers. Het bronnenmateriaal kende de nodige beperkingen, met
name de registraties over de trainers en de deelnemers, de videobeelden ten behoeve van
de observatie en de beoordelingsformulieren bleken vaak onvolledig dan wel inconsistent.
Door de combinatie van de verschillende bronnen en methoden is tegemoetgekomen aan
deze tekortkomingen en getracht alle onderzoeksvragen te beantwoorden. De onderzoeksperiode beslaat begin 2009 tot medio 2011 en het onderzoek is uitgevoerd bij zes van de elf
instellingen voor Verslavingsreclassering.
In het navolgende worden de bevindingen samengevat over achtereenvolgens de training in
kengetallen, de deelnemers, de trainers en uitvoering van de training, de randvoorwaarden
rondom de uitvoering en de conclusies en lessen van de procesevaluatie.
Kengetallen
Het ontbreken van een centrale en gestructureerde registratie van trainingsinformatie
bemoeilijkte het verkrijgen van een beeld van kengetallen en details over de trainingen en
deelnemers. Op basis van een combinatie van bronnen, zijnde het CVS, de papieren trainingsdocumentatie en aanvullende gegevens van de interventiecoaches, is een goede indicatie verkregen. Er is informatie over deelnemers die de training daadwerkelijk gestart zijn.
Het is niet bekend wat het totaal aantal geïndiceerde en aangemelde deelnemers is, en hoe
groot de niet-indeling dan wel weigering van aangemelde deelnemers is. Gedurende de
loop van de procesevaluatie heeft de SVG stappen ondernomen om de trainingsregistratie
te verbeteren.
De jaren 2008 en 2009 blijken opstartjaren. In 2010 zijn er door de zes selectie-instellingen
ten minste 32 Korte Leefstijltrainingen uitgevoerd. In 2011 is een sterke terugloop in het
aantal trainingen zichtbaar. Dit komt ten dele door de verscherpte aandacht voor indicering
van de reguliere Leefstijltraining. Het aantal geprognosticeerde intramurale deelnemers
is volgens het jaarlijkse productiekader in 2010 hoger dan het aantal verwachte extramurale deelnemers. De prognose voor de extramurale deelnemers wordt dat jaar ruimschoots
gehaald, in tegenstelling tot de intramurale deelnemers. De verwachtingen zijn in het
nieuwe productiekader bijgesteld en op basis van de huidige cijfers lijkt in 2011 voor beide
varianten aan de prognose voldaan te worden. In 2010 zijn er volgens het CVS over alle
instellingen 371 deelnemers. In het eerste kwartaal van 2011 zijn dat er 79.
Volgens het programmakader moet een deelnemergroep bestaan uit ten minste vier en
maximaal twaalf deelnemers. Zowel intramuraal als extramuraal starten de trainingen met
gemiddeld negen deelnemers, met een range van vier tot dertien deelnemers. Aan het einde
van de training bestaan de deelnemergroepen uit gemiddeld zeven deelnemers, met een
range van twee tot dertien deelnemers. Daarmee wordt redelijk voldaan aan het criterium.
Het blijkt niet altijd realiseerbaar om de training met ten minste vier deelnemers te draaien.
Op basis van de beschikbare informatie is niet vast te stellen of minimaal twee deelnemers
van hetzelfde geslacht in de groepen zitten; uit de CVS-registraties blijkt dat bijna alle
deelnemers (98%) van het mannelijke geslacht zijn.
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Driekwart van de deelnemers doorloopt de gehele training, een kwart valt op enig moment
uit, met name in de eerste helft van de training. Bij de extramurale trainingen is het uitvalpercentage iets hoger (29%). Uitval kan veroorzaakt worden door het gedrag van de
deelnemer, zoals verzuim, een negatieve houding of verstorend gedrag tijdens de bijeenkomsten. Gebrek aan (intrinsieke) motivatie is een unaniem kenmerk van de uitvallers en
hangt samen met ‘verkeerde timing’ van de training, ontkenning van de eigen problematiek
of een slechte voorbereiding op de training. Andere redenen voor uitval zijn bijvoorbeeld
overplaatsingen naar een andere penitentiaire inrichting, terugval in middelengebruik of
criminaliteit, of dat de training te moeilijk blijkt voor de cliënt.
De deelnemers
Analyse van de CVS- en RISc-gegevens en interviews met uitvoerders en met enkele deelnemers, geven inzicht in de kenmerken van de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining en
in hoeverre de juiste doelgroep geselecteerd is. Tevens is nagegaan hoe de deelnemers zelf
tegenover de Korte Leefstijltraining staan.
Bijna alle deelnemers aan de Korte Leefstijltraining zijn man, met een gemiddelde leeftijd
van 32 jaar. Driekwart is in Nederland geboren, gevolgd door Suriname, de Nederlandse
Antillen en Marokko. Een minderheid heeft vervolgonderwijs afgerond met een diploma;
de helft kent geen vaste dagstructuur in de vorm van opleiding of werk. De meeste deelnemers hadden hun eerste politiecontact op minderjarige leeftijd en driekwart is driemaal
of vaker door de rechter veroordeeld. Voor het huidige delict is diefstal het meest ten laste
gelegd, gevolgd door bezit van dan wel handel in harddrugs. Daarnaast komen geweldsdelicten veel voor. Ruim de helft van de deelnemergroep heeft een gemiddeld recidiverisico,
gevolgd door een aanzienlijke groep met een hoog recidiverisico. Iets minder dan de helft
van alle deelnemers heeft andere interventies gevolgd, meestal één andere interventie voorafgaande aan, tijdens of na de Korte Leefstijltraining. De CoVa-training en de reguliere
Leefstijltraining komen het meeste voor.
Conform het vereiste profiel hebben de meeste deelnemers in hun RISc-diagnose een criminogene factor voor alcohol en/of drugs. Een klein aantal deelnemers heeft geen middelenproblematiek en is wel geplaatst, hoewel de training niet voor hen bedoeld is. Aan de
andere zijde van het spectrum is de Korte Leefstijltraining niet afdoende voor mensen met
een ernstige of chronische verslaving. Bijna een vijfde van de deelnemers heeft een ernstig
criminogene factor voor alcohol en/of drugs. Daarnaast komt het voor dat zedenplegers tot
de deelnemergroep worden toegelaten, terwijl dit een exclusiecriterium is. Op basis van de
gebruikte registratiesystemen is niet te achterhalen hoe vaak dit voorkomt. Ook is het IQ
van de deelnemers onbekend, hoewel een IQ van 80 of lager als exclusiecriterium gesteld is.
Volgens de trainers is een beperkt begripsniveau of onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid echter een herkenbaar probleem; reeds ingedeelde deelnemers blijken soms alsnog niet
geschikt.
Voor de procesevaluatie, maar ook voor de selectie van de juiste doelgroep in de praktijk, is
het een knelpunt dat de gestelde exclusiecriteria moeilijk te controleren zijn. Problematisch
is bijvoorbeeld dat een criminogene score in de RISc gebaseerd kan zijn op middelengebruik in het verleden; het is aan de reclasseringsmedewerker om dit voor het heden te toetsen. Tevens is het niet te toetsten in hoeverre er deelnemers aangemeld worden die vanwege
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hun gedrag of houding dienen te worden uitgesloten van deelname. De signalen en registraties die de onderzoekers voor de procesevaluatie hebben kunnen benutten, illustreren in
ieder geval dat er gedurende de onderzoeksperiode nog problemen zijn bij de selectie van de
juiste doelgroep. De instellingen zijn zich hiervan bewust en werken aan verbetering.
De deelnemers zelf weten bij aanvang van de training in veel gevallen niet waarvoor de
training bedoeld is en wat zij kunnen verwachten. Daarnaast geven zij ook zelf aan dat ze
bij aanvang maar matig tot weinig (intrinsiek) gemotiveerd zijn. Met name de intramurale
deelnemers voelen zich gedwongen om mee te doen, om zo hun straftraject te bespoedigen.
De extramurale deelnemers ervaren praktische bezwaren, zoals reistijd, reiskosten en de
druk om de training te combineren met hun werk of studie. De motivatie van de gestarte
deelnemers neemt gedurende de loop van de training vaak toe, doordat zij meer zicht krijgen op wat de training voor hen kan betekenen. De deelnemers die de training afronden,
geven aan dat zij de training nuttig vonden.
Trainers en uitvoering van de training
Op basis van de door de trainers ingevulde vragenlijsten, interviews met de interventiecoaches, trainers en de interventiemanager en aanvullende informatie van de interventiecoaches is nagegaan wat de kenmerken zijn van de trainers bij de zes selectie-instellingen
en in hoeverre zij voldoen aan de eisen voor opleiding, supervisie en (her)licentiëring. Ten
tijde van de procesevaluatie waren 28 trainers werkzaam bij de zes selectie-instellingen.
Van deze trainers was ruim driekwart vrouw. De helft van de trainers was werkzaam voor
twee instellingen. Alle trainers hebben een HBO-opleiding, voor zover bekend in agogische richting. De overgrote meerderheid van de bevraagde trainers verzorgt naast de Korte
Leefstijltraining tevens de reguliere Leefstijltraining. De trainers voldoen in hoofdlijnen
aan de gestelde opleidingseisen. Uitzondering is de cursus Motiverende Gespreksvoering,
een eis om trainer van de Korte Leefstijltraining te kunnen worden. Ruim een kwart van
de trainers geeft aan deze training niet gevolgd te hebben. De monitoring van de licenties
van de trainers is door de SVG nog niet onder controle, waardoor het onduidelijk is in hoeverre de huidige trainers aan de licentie voldoen. Desalniettemin worden op drie punten
beperkingen waargenomen. In de eerste plaats voldoen ten minste vier trainers niet aan de
eis van minstens twee uitgevoerde Korte Leefstijltrainingen per jaar. In de tweede plaats
heeft een kwart van de trainers minder dan de twee voorgeschreven coachinggesprekken
per training gehad. Ten derde nemen niet alle trainers deel aan de jaarlijkse verdiepingsdag.
Zoals vereist, worden de trainingen verzorgd door een vast trainingskoppel en bij de bijeenkomsten zijn steeds twee trainers aanwezig. Wanneer een trainer afwezig is, wordt een
invaller ingezet. Dit is conform de handleiding en de geïnterviewde deelnemers ervaren dit
niet als storend.
Op basis van de video-observaties, de beoordelingsformulieren van de interventiecoaches,
de door de trainers ingevulde vragenlijsten en de interviews is nagegaan in hoeverre de
Korte Leefstijltraining wordt uitgevoerd conform de programmahandleiding en wat eventuele redenen zijn voor afwijking. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van tweeënhalf uur en vijf boostersessies van zestig minuten. De bijeenkomsten zijn vormgegeven
rond drie thema’s: versterken van de motivatie, vergroten van zelfcontrolemaatregelen en
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voorkomen van terugval in middelengebruik en/of delictgedrag. De boostersessies kunnen
eventueel aan elkaar worden gekoppeld; vanuit praktische overwegingen blijkt dit in de
praktijk bijna altijd te gebeuren.
De trainers blijken het protocol van de verschillende bijeenkomsten over het algemeen te
volgen. De chronologie van de onderdelen wordt grotendeels gehandhaafd. Toch worden
enkele opvallende afwijkingen waargenomen. Ten eerste duren de bijeenkomsten gemiddeld 24 minuten korter dan voorgeschreven. Opvallend genoeg geven de trainers zelf aan
dat zij voor sommige onderdelen juist onvoldoende tijd hebben. Op bepaalde onderdelen
wijken zij relatief vaker af van de programmahandleiding. Dit zijn de ‘introductie’ in de eerste bijeenkomst, ‘omgaan met sociale druk’ in de bijeenkomsten 6, 7 en 8, de terugkerende
huiswerkopdrachten en het vaste onderdeel ‘kijk op de week’. De introductie, die volgens
het protocol 40 minuten moet duren, wordt gemiddeld met een half uur ingekort. Mogelijk
komen de onderwerpen uit de introductie al aan bod tijdens individuele voorgesprekken
die de trainers voeren met de deelnemers. Ten tweede voeren de trainers de voorgeschreven
oefeningen rond ‘omgaan met sociale druk’ anders uit of slaan zij onderdelen of subitems
(zoals het rollenspel) helemaal over. De trainers die afwijken, vinden dat er te veel aandacht
aan dit onderwerp wordt gegeven en dat de deelnemers hiervoor moeilijk te motiveren zijn.
Ten derde worden onderdelen zoals ‘huiswerkopdrachten’ en ‘kijk op de week’ aangepast,
ingekort of volledig overgeslagen, doordat de deelnemers het huiswerk niet maken. Het
kost de trainers naar eigen zeggen veel tijd om het herhaaldelijk uit te leggen en de deelnemers te motiveren. Bovendien laten de trainers ook achterwege om het belang van het
huiswerk te onderstrepen, zoals wel in de handleiding voorgeschreven wordt.
De trainers blijken de bijeenkomsten af te stemmen op de individuele deelnemers. Zo worden bepaalde opdrachten uitgebreider toegelicht, wordt buiten de bijeenkomsten extra tijd
gereserveerd voor huiswerk of worden bepaalde onderdelen overgeslagen, vanwege weerstand van deelnemers of uitloop van andere onderdelen. Met name wanneer hoofdonderdelen overgeslagen worden, wordt de programma-integriteit niet gewaarborgd. Het is
onbekend in hoeverre hiermee de effectiviteit van de training aangetast wordt. De trainers
balanceren tussen het volgen van de programmahandleiding enerzijds en de behoeften van
de individuele deelnemers, hun responsiviteit en het behalen van de trainingsdoelen anderzijds. Zolang de inhoud van de interventie daarmee niet geschaad wordt, worden afwijkingen van de handleiding door zowel trainers als enkele interventiecoaches als geoorloofd
beschouwd.
Randvoorwaarden voor een goede uitvoering
Op basis van interviews en vragenlijsten is in kaart gebracht hoe het proces van indicering,
selectie en aanmelding verloopt en hoe het staat met de randvoorwaarden voor een goede
uitvoering van de training, zoals personele capaciteit, opleiding, faciliteiten en organisatorisch draagvlak.
De reclasseringsadviseurs beslissen op basis van de RISc-diagnoses en hun professionele
oordeel of een cliënt wordt geïndiceerd voor de Korte Leefstijltraining. Intern onderzoek
van de reclassering leert dat de adviseurs in nog geen derde van de gevallen het automatische RISc-voorstel tot een leefstijltraining overnemen. De adviseurs achten bij cliënten
met ernstige verslavingsproblematiek een intensiever behandeltraject in de forensische zorg
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vaak meer geschikt. Daarnaast treedt een aantal knelpunten in het indicatieproces op de
voorgrond. Allereerst blijkt er een gebrek aan kennis bij de reclasseringswerkers over de
indicatie- en exclusiecriteria voor de Korte Leefstijltraining en begripsverwarring met
andere (soms gelijknamige) leefstijltrainingen. Hierdoor worden deelnemers soms ook verkeerd aangemeld. Ten tweede is gebleken dat de gestelde exclusiecriteria, zoals het IQ ,
‘chronische verslaving’ en het inschatten of iemand groepsgeschikt is, voor de adviseur niet
altijd toetsbaar zijn. Ten derde wordt bij sommige instellingen geadviseerd op basis van
beleidskeuzes die niet stroken met de handleiding. Bij een aantal instellingen wordt intramuraal standaard gekozen voor de reguliere Leefstijltraining en extramuraal voor de Korte
Leefstijltraining. De reclasseringsadviseurs kijken naar de haalbaarheid van een advies.
Men verwacht dat voor extramurale cliënten het afbreukrisico van een reguliere (langere)
Leefstijltraining te groot is. Pragmatische overwegingen kunnen meespelen in het advies.
Zo komt het voor dat aanmeldingen voor de Korte Leefstijltraining worden samengevoegd
met aanmeldingen voor de reguliere Leefstijltraining om trainingsgroepen compleet te
krijgen.
Hoewel het indiceringtraject vanwege voornoemde redenen nog niet optimaal verloopt,
wordt bij een aantal instellingen een inhaalslag gemaakt door verbeterde communicatie,
afspraken en het uitvoeren van een kwaliteitscontrole. Voor de definitieve selectie controleert de regiocoördinator of de justitiabele voldoet aan de criteria. Twijfelgevallen worden besproken met de reclasseringsadviseurs, de interventiecoach en soms met de trainer.
Verschillende instellingen voeren op eigen initiatief individuele voorgesprekken om te peilen of de geselecteerde cliënten geschikt zijn voor deelname, hen beter voor te bereiden op
de training en hun motivatie te verhogen. De ervaringen hiermee zijn positief.
Met name bij de trainers worden capaciteitsproblemen ervaren. De trainers hebben dubbelfuncties; zij werken ook als reclasseringswerker, waardoor zij niet vrij beschikbaar zijn.
Als voordeel wordt ervaren dat zij vanuit hun andere functie bekend zijn met de doelgroep.
Daarnaast bekleden ook de regiocoördinatoren andere functies, zoals trainer, adviseur of
toezichthouder. Hierdoor wordt de beschikbare tijd voor het coördineren van de trainingen
door sommigen als beperkt ervaren. Een tekort aan trainers wordt soms opgevuld door goede samenwerking met een andere instelling, echter, als noodgreep wordt ook wel getraind
met onervaren, niet-gecertificeerde trainers.
Er zijn op alle niveaus in het proces verschillen tussen de instellingen te constateren, lopende van indicering en selectie tot planning en uitvoering van de training. Deze verschillen
lijken enerzijds te maken te hebben met de sturing door de (externe) interventiecoaches en
anderzijds met de bereidheid en aansturing van de reclasseringswerkers van de instellingen
om volgens de richtlijnen te werken. Het enthousiasme en de inzet van betrokken professionals bij de Korte Leefstijltraining kunnen als succesfactor worden benoemd.
Wat betreft de beschikbare middelen en faciliteiten worden knelpunten ervaren met betrekking tot de inrichting en grootte van de intramurale trainingsruimten. Verder worden er
technische en organisatorische problemen met video-opnamen genoemd. Bovendien blijkt
de veiligheid tijdens de trainingen een punt van aandacht. De opleiding en scholing voor
de Korte Leefstijltraining worden door de trainers niet altijd als toereikend ervaren. Een
op de vier trainers voelt zich maar matig in staat om na de opleiding de training goed uit te
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voeren. De helft vindt de opleidingshandleiding niet volledig en heeft behoefte aan meer
coachinggesprekken, opleidings- en bijscholingsdagen.
Het protocollair werken is niet populair bij de trainers maar de meesten waarderen de handleiding wel. Dat neemt niet weg dat de trainers kritiek op de methodiek hebben. De trainers zijn niet altijd content met de opbouw en de volledigheid van de training. Daarnaast
vinden zij dat de handleiding niet op alle punten helder of goed is uitgewerkt. Anderzijds
biedt het protocol volgens hen te weinig ruimte voor eigen inbreng en invulling. Volgens de
interventiecoaches is deze ruimte er wel, maar moeten de trainers ermee leren omgaan. Tot
slot is de training volgens de meeste trainers maar matig geschikt voor de doelgroep, met
name vanwege het (te) hoge niveau van de stof.
Conclusies en lessen
Op dit moment staan met name een onzuivere indicering, een slechte registratie en capaciteitsproblemen rond de trainers een soepele uitvoering van de gedragsinterventie in de weg.
Het soms nog beperkte draagvlak binnen de instellingen speelt hierbij een belangrijke rol,
evenals een gebrek aan interne kennis over de training en de geldende criteria.
Doordat de doelgroep en de criteria niet altijd helder zijn voor degenen die deze moeten
toepassen, wordt de juiste doelgroep maar deels bereikt. Daarnaast zijn sommige criteria in
de huidige situatie lastig te toetsen. Dit heeft zijn weerslag op de uiteindelijk geïndiceerde
doelgroep, alsook op de controle daarvan.
De eerste jaren heeft de implementatie van de Korte Leefstijltraining geleden onder de
afwezigheid van een interventiemanager. Met de huidige vaste interventiemanager en -coaches is inmiddels een stabiele situatie bereikt, waarbij geprobeerd wordt de processen binnen de instellingen op uniforme wijze aan te sturen. Er wordt ook toegewerkt naar een
eenduidige en volledige registratie.
De uitvoerende trainers voldoen grotendeels aan de gestelde opleidingseisen. Er zijn nog
verbeterslagen te maken op het gebied van de herlicentiëring. De programmahandleiding
wordt grotendeels gevolgd, er zijn echter op een aantal hoofdonderdelen duidelijke afwijkingen waar te nemen. Het is van belang om na te gaan voor welke onderdelen een programma-integere uitvoering essentieel is en daar in het bijzonder aandacht aan te besteden
in de verbetering van de uitvoering.
Naar aanleiding van gevonden knelpunten in de uitvoering van de Korte Leefstijltraining
en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen, wordt geconstateerd dat de uitvoering van
de procesevaluatie eigenlijk te vroeg heeft plaatsgevonden. Anderzijds heeft de procesevaluatie een positieve stimulans gegeven aan de implementatie van de Korte Leefstijltraining.
Deze ontwikkeling dient verder gestuurd te worden, zodat aan de indicatoren voor een
voldoende integere uitvoering van de Korte Leefstijltraining wordt voldaan. Een effectevaluatie is op dit moment – gezien het voorgaande – niet haalbaar.
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Summary

The Short Lifestyle Training for addicted offenders (“Korte Leefstijltraining voor verslaafde
justitiabelen” in Dutch) aims to reduce criminal recidivism by changing problematic substance use and/or gambling habits. Various types of offenders – excluding sex offenders –
with light to average substance abuse problems or gambling issues are eligible to participate.
The public prosecutions office and the judiciary may assign Lifestyle Training by imposing
probation supervision with training participation as a special condition, for example in a
case of suspended pre-trial detention in combination with supervision. Intramural training can be followed in the context of the Recidivism Reduction Programme. Beside the
Short Lifestyle Training, also regular Lifestyle Training may be prescribed. The Lifestyle
Training is more intensive; more than in the Short Lifestyle Training, it centres on relapse
prevention. The combination of the risk of recidivism and the severity of addiction determines which lifestyle training is most appropriate for the individual in question.
From the start of 2008 the Short Lifestyle Training was implemented in phases at the institutions of the Dutch addicts rehabilitation foundation (Stichting Verslavingsreclassering
GGZ (SVG)); in 2009 it was acknowledged as an evidence-based behavioural intervention by
the Dutch Accreditation Committee for Behavioural Interventions (Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie). The objective of the process evaluation carried out by Bureau
Beke is to determine whether the Short Lifestyle Training is carried out as defined in the
programme manuals accredited by the Accreditation Committee. In addition, the feasibility of an effect evaluation may be ascertained based on the findings of this process evaluation. Besides checking whether the training is executed in programme-compliant fashion,
the process evaluation also served to find possible causes for bottlenecks, if any, in that
execution.
Research design
The Short Lifestyle Training programme manual constituted the starting point for this
process evaluation. Through desk research, particularly of the various manuals of the Short
Lifestyle Training, the framework was set inside which the training should be carried out.
Subsequently, various research methods and –sources were used to ascertain to what extent
the programme manual is followed and where bottlenecks arise. These methods entailed
an analysis of the data on the 576 participants in the Client Tracking System (Cliënt Volg
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Systeem (CVS)) and the RISc (Recidivism Assessment Scales) diagnoses that were available on those participants (n=567); an analysis of the training documentation on paper; video
observations of 45 training sessions belonging to nine different trainings; an analysis of
the trainer assessment forms as filled out by the intervention coaches; a questionnaire survey among 26 trainers; twenty interviews with training professionals and eleven interviews
with participants. The sources had quite a few limitations, in particular where trainer and
participant registrations, the video footage for the observations and the assessment forms
were concerned: these were often found to be either incomplete or inconsistent. By combining the various sources and methods these shortcomings were compensated, in an attempt
to answer all the research questions. The research period comprised early 2009 through mid
2011 and the study was carried out in six of the eleven addicts rehabilitation institutions.
Below, a summary is given of the findings concerning the training in indicators, the participants, the trainers and the execution of the training and the execution preconditions,
and of the conclusions and lessons drawn from the process evaluation.
Indicators
The lack of central, structured registration of training information made it hard to get a
clear picture of indicators and details on trainings and participants. Based on a combination
of sources, such as the CVS, the paper training documentation and additional data from
the intervention coaches, a good indication was obtained. There is information about participants who have actually started the training. Exact numbers of indicated and registered
participants and of non-registering or unwilling participants are not known. During the
process evaluation period SVG started taking steps to improve training registration.
The years 2008 and 2009 turned out to be start-up years. In 2010, the six selection institutions carried out at least 32 Short Lifestyle Trainings. A strong decline in the number of
trainings was seen in 2011 and was partly caused by the greater focus on indicating for the
regular Lifestyle Training. According to the annual production framework the number of
intramural participants projected for 2010 exceeded the number of extramural participants
expected. Unlike for the intramural participants, the prognoses for the extramural participants were amply met that year. Expectations were adjusted in the new production framework and based on the current figures both varieties seem to be in line with the prognosis
for 2011. In 2010, according to the CVS there were 371 participants across all the institutions; there have been 79 for the first quarter of 2011.
According to the programme framework a participant group should have at least four but
no more than twelve participants. Both intramural and extramural trainings start with nine
participants on average; groups range from between four to thirteen participants. At the end
of the training the average participant group had seven members, in a range from between
two to thirteen participants. This meets the group size criteria reasonably well. It turns out
to be not always feasible to run trainings with at least four participants. Based on the data
available we could not ascertain whether all groups contained at least two participants of
the same gender; the CVS registrations show that almost all participants (98%) are males.
Three quarters of the participants go through the entire training; a quarter drops out at
some stage, particularly in the first half of the training period. For extramural trainings the
drop-out rate is a little higher (29%). Dropouts may result from participant conduct, such as
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absenteeism, a negative attitude or disruptive behaviour during sessions. A lack of (intrinsic) motivation is a shared trait of drop-out participants and may be linked to the training’s
‘bad timing’, denial of their own issues or poor preparation for the training. Other reasons
for dropouts include relocations to other penal institutions, substance use relapse or recidivism, or level of training difficulty.
The participants
Analyses of the CVS and RISc data and interviews with trainers and a number of participants provide an insight into the characteristics of participants in the Short Lifestyle
Trainings and the extent to which the correct target group was selected. We also checked
how participants view the Short Lifestyle Training.
Almost all participants in the Short Lifestyle Training are male, average age 32. Three
quarters were born in the Netherlands, the others mainly in Surinam, the Netherlands
Antilles and Morocco. The minority has finished secondary education with a diploma; half
has no fixed day structure with some form of education or a job. Most participants first
came into contact with the police when they were underage; three quarters were sentenced
by a court at least thrice. The offence with which they have been charged on entry is most
often theft, followed by possession of or trafficking hard drugs. Many have committed violent offences. Well over half the participant group has an average risk of recidivism, followed by a considerable high-risk group. A little less than half of all the participants has
participated in other interventions, usually one form of intervention or another prior to,
during or after the Short Lifestyle Training. The CoVa (Cognitive Skills) training and the
regular Lifestyle Training are most prevalent.
In conformity with the required profile, most participants have a criminogenic factor for
alcohol and/or drugs in their RISc diagnosis. A small number has no substance problems
but was entered anyway, although the training is not intended for them. On the other side
of the spectrum, the Short Lifestyle Training is not sufficient for people with serious or
chronic addictions. Almost one fifth of the participants has a severe criminogenic factor for
alcohol and/or drugs. In addition, sex offenders are sometimes admitted, whereas this is a
criterion for exclusion. Based on the registration systems used we could not ascertain how
often this happens. Also the IQ of participants is unknown, although an IQ of 80 or lower
was indicated as an exclusion criterion. According to the trainers, however, limited understanding or insufficient Dutch language skills are problems often encountered: participants
already entered may turn out to be unsuitable after all.
A bottleneck for the process evaluation but also for the practical selection of the right target
group is that the exclusion criteria that were set are difficult to check. One problem, for
example, is that a criminogenic score in the RISc may be based on substance abuse in the
past; it is up to the probation officers in question to check this for the present. In addition,
it cannot be ascertained to what extent participants are entered who should be excluded
from participation on account of their conduct or attitude. The signs and registrations the
researchers were able to use for the process evaluation illustrate that at any rate during the
research period the selection of the correct target group was still problematic. The institutions are aware of this and seek to improve it.
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At the start of the training, the participants themselves often do not know for what it is
intended and what they can expect. They also indicate that they felt only moderate to little (intrinsic) motivation at the outset. In particular intramural participants feel forced to
participate so as to speed up the completion of their sentence. The extramural participants
experience practical problems, such as travel time and -expenses and the pressures of combining the training with their jobs or studies. Participant motivation often increases in the
course of the training as participants gain insight into what it may mean for them. Those
that finish the training indicate that they found it useful.
Trainers and training execution
Based on questionnaires filled in by the trainers, interviews with the intervention coaches,
trainers and intervention manager and additional information from the intervention coaches, stock was taken of trainer characteristics in the six selection institutions to see to what
extent trainers meet the requirements for training, supervision and (re)licensing. At the time
of the process evaluation 28 trainers were working at the six selection institutions. Of these
trainers, well over three quarters were women. Half the trainers were working for two out
of the six institutions. All trainers have completed higher vocational training, in social sciences as far as we know. The greater majority of those interviewed also do regular Lifestyle
Training beside the Short Lifestyle Training. The trainers meet the educational requirements in rough outline. The Motivational Interviewing (“Motiverende Gespreksvoering”)
course, which is required to become Short Lifestyle Trainer, is an exception. Well over a
quarter of trainers indicate not having followed this course. Trainer licence monitoring is
something the SVG does not control yet; because of this, it is unclear to what extent the
current trainers are sufficiently licensed. At least four trainers do not meet the requirement
of having carried out at least two Short Lifestyle Trainings a year. Secondly, a quarter of
the trainers has had fewer than the two prescribed coaching talks per training. Thirdly, not
all trainers take part in the annual group intervision days (“verdiepingsdag”). Trainings
are set up by a standard trainer pair and there are always two trainers present at sessions,
as required. Whenever a trainer is ill, a substitute is used. This is in conformity with the
manual; the participants interviewed did not experience this as a problem.
Based on the video observations, the assessment forms of the intervention coaches, the
questionnaires filled out by the trainers and the interviews, we checked to what extent the
Short Lifestyle Training is carried out in conformity with the programme manual and what
reasons there might be for divergences. The training entails ten sessions of two and a half
hours and five booster sessions of sixty minutes each. The sessions centre on three themes:
enhancing motivation, improving self-control measures and preventing substance abuse
and/or delinquent behaviour relapse. The booster sessions can be linked together if need be;
effectively, practical considerations almost always dictate this.
Generally, it turns out that trainers follow the protocol for the various sessions. The chronology of the various parts is largely followed. A few striking differences were seen, however. Sessions are 24 minutes shorter than prescribed on average. Remarkably, trainers
indicate that they actually have insufficient time for some parts. In addition, some parts of
the programme manual are diverged from more often than others: the ‘introduction’ in the
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first session; ‘dealing with social pressure’ in sessions 6, 7 and 8; the recurring homework
assignments, and the standard ‘a look at the week’ feature. The introduction, which should
take 40 minutes according to the protocol, is foreshortened by half an hour on average.
The subjects for the introduction sessions are possibly dealt with already earlier, during
the individual intakes the trainers do with the participants. Besides this, trainers do the
exercises for ‘dealing with social pressure’ differently or they skip parts or sub-items (like
role play) completely. Trainers that diverge from the programme believe that too much time
and attention is set aside for the topics in question, whereas it is difficult to enthuse the participants for them. Thirdly, parts like ‘homework assignments’ and ‘a look at the week’ are
adjusted, shortened or skipped completely, because the participants fail to do their homework. According to the trainers, it takes much time to explain the homework repeatedly
and motivate the participants to do it. In addition, trainers fail to emphasise the importance
of the homework, although this is something the manual prescribes. It turns out that the
trainers tailor the sessions to the individual participants. Specific assignments are explained
in more detail, for example; additional time outside the sessions is reserved for homework,
or parts are skipped because the participants object to them or because other parts take
longer. In particular where main parts are skipped, programme integrity cannot be safeguarded. It is unclear whether this affects training effectiveness. The trainers seek a balance
between following the programme manual on the one hand and catering to the individual
participants’ needs and responsiveness and the need to meet training targets on the other.
As long as the content of the intervention is not harmed by them, divergences from the
manual are deemed acceptable both by trainers and by some of the intervention coaches.
Preconditions for good execution
Based on interviews and questionnaires we mapped how indicating-, selection- and registration processes take place and to what extent the preconditions for good programme
execution, such as staff capacity, education, facilities and organisational support, are met.
Based on the RISc diagnoses and their professional opinion, the probation advisers decide
whether a client should get an indication for the Short Lifestyle Training. Internal probation service studies show that in less than one third of the cases, advisers take over the
automatic RISc proposal for a lifestyle training. For clients with severe addiction issues,
the advisers often consider a more intensive treatment process in forensic care to be more
appropriate. In addition, a number of bottlenecks clearly affect the indication process.
First of all, the probation officers turn out to lack knowledge about the indication and
exclusion criteria for the Short Lifestyle Training and confuse the training with other
(sometimes similarly named) lifestyle trainings. This is also a reason why participants may
be entered for the wrong training. Secondly, it turns out that the exclusion criteria that
were set are not always verifiable for the adviser. IO, ‘chronic addiction’ and how to assess
a person’s suitability for the group are examples of this. Thirdly, in some institutions advice
is given based on policy choices that are not in line with the protocol. A number of institutions always choose the regular Lifestyle Training for intramural treatment and the Short
Lifestyle Training for extramural clients. The probation advisers also consider the feasibility of their advice. In regard to extramural clients, the dropout risk factor for the regular
(longer) Lifestyle Training is considered too high. Pragmatic considerations may play a role
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in the advice given. Sometimes, registrations for the Short Lifestyle Training are combined
with registrations for the regular Lifestyle Training, to fill a training group.
Although the indicating process is not yet optimal because of the reasons aforementioned, a
number of institutions are getting on top of this through improved communication, agreements and quality controls. For the final selection of candidates, the regional coordinator
checks whether the criteria for entry are met. In cases of doubt, matters are discussed with
the probation advisers, the intervention coach and sometimes the trainer. Various institutions take the initiative for individual intakes, to assess whether the clients selected are suitable to participate, to better prepare them for the training and to increase their motivation.
This has yielded positive results.
Particularly the trainers experience issues with capacity. The trainers do a double job: they
also work as probation officers, which hampers their scheduling. Their familiarity with the
target group through their other job is perceived as an advantage. In addition, also the
regional coordinators hold different positions, like those of trainer, adviser or supervisor.
Because of this, the time available to coordinate trainings is experienced as limited by some.
Sometimes a shortage of trainers is compensated through good cooperation with another
institution; as an emergency measure, however, sometimes also inexperienced, unlicensed
trainers are used.
At all levels in the process, differences between the institutions can be observed, in all
processes from indication to selection, to planning, to execution. On the one hand these
differences seem to relate to the steering carried out by the (external) intervention coaches
and on the other, to the willingness and direction of the institutional probation officers to
work in accordance with the guidelines. The enthusiasm and dedication of the professionals
involved in the Short Lifestyle Training should be mentioned as success factors.
As to the means and facilities available, bottlenecks are perceived in regard to the set-up
and size of the intramural training rooms. In addition, technical and organisational problems with video taping were mentioned. Moreover, safety during trainings turns out to be
an issue. The training and education for the Short Lifestyle Training is not always experienced as sufficient by the trainers. One in four trainers feels only moderately capable to
carry out trainings properly after having taken the course. Half of them consider the course
handbook to be incomplete and need more coaching talks, training- and group intervision
days.
Working by protocol is not popular among the trainers but most do appreciate the manual.
Many trainers are critical of the methodology, however. The trainers are not always pleased
with the structure and completeness of the training. They also find the manual less than
clear and insufficiently detailed in some places. On the other hand, they feel the protocol
leaves too little space for their own initiative and contributions. However, according to the
intervention coaches, the space is there, for trainers to learn to use. Finally, most trainers
feel the training is only moderately suited to the target group in question, especially because
of the (too) high level of the course materials.
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Conclusions and lessons
At this time, particularly imperfect indications, poor registration and capacity problems
impede the trainers’ smooth execution of this behavioural intervention programme. Support
inside the institutions, which is sometimes still somewhat limited, plays an important part
in this, as well as a lack of internal knowledge about the training and the criteria that
apply.
Because the target group and the criteria are not always clear for those who have to work
with them, the correct target group is reached only in part. In addition, some criteria are
hard to test in the current situation. This reflects on the target group for which an indication is ultimately given, as well as on how this is checked.
In the first years, the implementation of the Short Lifestyle Training suffered from the
absence of an intervention manager. By now, a more stable situation has been achieved
with a standard intervention manager and –coaches, in an attempt to direct the processes
inside the institutions in uniform fashion. Unequivocal and complete registration is another
objective.
The trainers in question largely meet the educational requirements set. Improvements
can still be made in the field of re-licensing. The programme manual is mostly followed
although clear divergences can be spotted in a number of main areas. It is important to
check what parts really require execution in accordance with the programme, so that these
may be focused on for improvement.
As to the bottlenecks that were found in the execution of the Short Lifestyle Training and
the causes that underlie them, we conclude that this process evaluation may have been carried out too early. On the other hand, the process evaluation gave the implementation of
the Short Lifestyle Training a positive boost. This development needs further direction so
that the indicators for a sufficiently compliant execution of the Short Lifestyle Training can
be met. In view of the above, an effect evaluation is not feasible at this point in time.
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1

Inleiding

In de afgelopen jaren is het Ministerie van Veiligheid en Justitie gestart met het doorvoeren
van een aantal belangrijke veranderingen en ontwikkelingen om de veiligheid in Nederland
te verhogen en de recidivekans van justitiabelen te beperken. Ook de Verslavingsreclassering
en justitiële verslavingszorg dragen hieraan bij. Een van de programma’s is het beleidsprogramma Terugdringen Recidive dat in 2002 van start is gegaan om de recidive van (ex-)
gedetineerden te verminderen. Zeventig procent van de ex-gedetineerden bleek binnen vijf
jaar weer met justitie in aanraking te komen. Het idee is om de tijd die justitiabelen in
de gevangenis doorbrengen of onder reclasseringstoezicht staan, beter te benutten voor de
voorbereiding op een succesvolle terugkeer in de maatschappij (Programma Terugdringen
Recidive, 2005). Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor effectieve, recidiveverminderende gedragsinterventies, die zijn gericht op met het delictgedrag samenhangende,
veranderbare kenmerken van daders. Door het interventieaanbod af te stemmen op de aanwezige criminogene factoren, kan een zo groot mogelijk effect op het terugdringen van
recidive worden bereikt (Van der Knaap, Weijters & Bogaerts, 2007). Gedragsinterventies
vormen een belangrijk onderdeel van een persoonsgerichte aanpak. Eén van de gedragsinterventies is de Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen van de Stichting
Verslavingsreclassering GGZ (SVG). De SVG kent elf instellingen voor verslavingszorg
met een reclasseringserkenning, die allen de Korte Leefstijltraining uitvoeren.1
In dit rapport staat de procesevaluatie van de Korte Leefstijltraining centraal. In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopte beschrijving gegeven van de Korte Leefstijltraining, wordt
het doel van de procesevaluatie belicht en komen de onderzoeksvragen en de wijze waarop
het onderzoek is uitgevoerd aan de orde.
1.1 Introductie van de Korte Leefstijltraining
De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is gericht op het terugdringen van
criminele recidive door verandering van het problematisch middelengebruik en/of gokgedrag. In het volgende hoofdstuk wordt de training inhoudelijk nader toegelicht en wordt
ingegaan op het verschil met de reguliere Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen. De
Korte Leefstijltraining is bedoeld voor verschillende typen delinquenten – met uitzondering van zedenplegers – met licht tot gemiddeld problematisch middelengebruik of gokgedrag. Om in aanmerking te komen voor de training is er sprake van een relatief laag
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recidiverisico in combinatie met een gemiddelde score op verslaving of van een midden of
hoog recidiverisico en een lage score op verslaving. Ook justitiabelen waarbij sprake is van
een combinatie van verslavingsgedrag en financiële problematiek komen in aanmerking.
De ernst van de verslaving en het recidiverisico worden bepaald aan de hand van de scores
op de Recidive Inschattingsschalen (RISc) in combinatie met het oordeel van de professional die de indicatie stelt.
Daarnaast is het van belang dat de justitiabele groepsgeschikt is, bereid is om over het middelengebruik en het delictgedrag te praten, de Nederlandse taal voldoende machtig is en in
staat is de aangeboden leerstof te begrijpen. De training kan zowel intramuraal als extramuraal worden gegeven (Buntjer, Schoemakers, Smeerdijk & Nieuwenhuys, 2009; SVG,
2009a). De Korte Leefstijltraining is vanaf begin 2008 gefaseerd geïmplementeerd bij de
instellingen voor verslavingszorg van de SVG.
1.2 Van voorlopige erkenning naar evaluatieonderzoek
De Korte Leefstijltraining is in 2009 als evidence-based gedragsinterventie erkend door de
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat de training op papier
aan alle kwaliteitscriteria die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn opgesteld,
voldoet (bijlage 1). De status ‘erkend’ is geldig voor een periode van vijf jaar. In deze periode moeten een proces- en effectevaluatie plaatsvinden. Hierna dient de training opnieuw
ter beoordeling aan de Erkenningscommissie te worden voorgelegd. De commissie beoordeelt dan de gebleken effectiviteit. Voordat een effectevaluatie uitgevoerd kan worden, is het
van belang om na te gaan of de Korte Leefstijltraining programma-integer is. Met andere
woorden, wordt het programma conform de gestelde doelen en werkwijzen uitgevoerd? Het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie heeft Bureau Beke opdracht gegeven tot het uitvoeren van de
procesevaluatie.
Het doel van de procesevaluatie is te bepalen of de Korte Leefstijltraining wordt uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedgekeurd door de
Erkenningscommissie. Op basis van deze bevindingen kan vervolgens de haalbaarheid van
een effectonderzoek worden vastgesteld. Het verloop van het proces, de randvoorwaarden
en de inhoudelijke uitvoering van de interventie worden hiertoe in kaart gebracht.
Voor de procesevaluatie wordt informatie verzameld over het verloop van het proces en
de inhoudelijke uitvoering om te kunnen nagaan wat de kwaliteit van uitvoering van de
gedragsinterventie is. Er kan onderscheid worden gemaakt in monitoring van randvoorwaardelijke of ondersteunende aspecten (gericht op materieel, personeel en proces) en
inhoudelijke aspecten (gericht op integriteit van de interventie). Daarnaast wordt nagegaan
wat de achterliggende oorzaken zijn van eventuele uitvoeringsproblemen en waar mogelijk
‘bijgestuurd’ kan worden.
1.3 Procesevaluatie in het licht van de programma-integriteit
Nas, Van Ooyen-Houben en Wieman (2011) hebben twintig procesevaluaties van justitiële
(gedrags)interventies bestudeerd, met als doel zicht te krijgen op problemen in de uitvoering en de oorzaken daarvan. De belangrijkste constatering in het onderzoek is dat bij alle
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interventies op onderdelen anders gewerkt wordt dan beoogd. Zo brengen de uitvoerders
eigen ervaring en ideeën in, gebruiken zij het voorgeschreven instrumentarium niet en/
of willen zij (individueel) maatwerk leveren. Enkele problemen concentreren zich rond de
handleiding en methodiek van een interventie. Uitvoerders zijn hier niet altijd mee bekend
of vinden deze niet altijd toereikend of voldoende duidelijk.
Bij de uitvoerende instanties ontbreekt soms het benodigde draagvlak, waardoor de
implementatie kan vertragen en/of te weinig aandacht gegeven wordt aan de interventie.
Ook kunnen er personele problemen (te weinig, kwalitatief matige of onervaren trainers)
voorkomen.
Tevens speelt de wisselwerking tussen selectiecriteria en aanbod van deelnemers een
rol. Soms wordt van selectiecriteria afgeweken als er te weinig deelnemers instromen.
Daarentegen komt het ook voor dat justitiabelen die aan de criteria voldoen niet deelnemen aan de interventie. De oorzaak hiervan is terug te voeren op de soms tekortschietende
samenwerking tussen de selecterende en doorverwijzende instantie, de organisatie die de
interventie aanbiedt en de organisaties die vervolgzorg geven. Het gaat dan met name om
ontbrekende communicatie en informatie-uitwisseling en onduidelijke taakverdeling.
Hoewel de onderzochte procesevaluaties hier niet systematisch naar kijken, geven zij wel
enig zicht op mogelijke oorzaken die de uitvoering van interventies parten kunnen spelen,
aldus Nas et al. (2011). “Zo is gebleken dat onbekendheid met de interventie en ongemotiveerdheid en weerstand bij uitvoerende medewerkers, reorganisaties, ‘ beleidsconcurrentie’ en problemen
met het inplannen van de interventie de uitvoering kunnen belemmeren” (p.34).
Problemen in de uitvoering zouden tevens kunnen wijzen op een ondeugdelijke opzet van
de interventie. Het falen van de programmatheorie wordt dan zichtbaar in de falende uitvoeringspraktijk. Dit zou volgens Nas et al. (2011) nader onderzocht moeten worden door
de theorie achter de interventie opnieuw te bestuderen.
Verder komt het voor dat niet de situatie rond de interventie zelf, maar het tijdstip van de
procesevaluatie in ogenschijnlijke uitvoeringsproblemen resulteert. Veelal volgt een procesevaluatie vrij snel na de implementatie van een interventie. Uitvoeringsproblemen die dan
gevonden worden, zijn niet structureel van aard, maar in feite ‘kinderziektes’ in de aanloopfase. In deze gevallen kan de procesevaluatie geen antwoord geven op de werkelijke
problemen en de feitelijke mate van programma-integriteit, die pas bij een volledig geïmplementeerde interventie eenduidig zichtbaar worden. Welke tijd nodig is, om tot volledige
implementatie te komen, is niet eenduidig vast te stellen. Dat kan per interventie en situatie
verschillen.
Nas et al. (2011) vragen zich tot slot af hoe dwingend een handleiding moet zijn. Daarmee
komen we op de essentie van programma-integriteit, namelijk de vraag in hoeverre alle
onderdelen van het beschreven programma strikt gevolgd moeten worden. Diverse onderzoekers (onder andere Lipsey, 2009; Leeuw, 2010; Durlak en Dupre, 2008) hebben zich
beziggehouden met de vraag of een interventie volledig volgens de handleiding uitgevoerd
moet worden om effectief te kunnen zijn. Enige ruimte aan uitvoerderzijde zou gunstig
kunnen zijn voor de implementatie en een te sterke nadruk op protocollen en de naleving
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daarvan zou zelfs averechtse effecten kunnen bewerkstelligen (Nas et al., 2011; Van OoyenHouben, Nas en Mulder, 2011).
1.4 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van de procesevaluatie is: Wordt de Korte Leefstijltraining uitgevoerd zoals
beschreven in de programmahandleiding en wat zijn achterliggende oorzaken van eventuele problemen in de uitvoering?
Op basis van het onderzoeksdoel en deze hoofdvraag zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in vier hoofdonderwerpen en een conclusie. De vier hoofdonderwerpen zijn: de training in kengetallen, deelnemers, trainers en uitvoering van de
training en het proces en randvoorwaarden rondom de uitvoering.
De training in kengetallen
1. Wat zijn de kengetallen over de Korte Leefstijltrainingen, deelnemers en uitvallers?
a. Hoe vaak is de Korte Leefstijltraining intra- en extramuraal uitgevoerd? Is dit conform de plannen?
b. Hoeveel deelnemers zijn aangemeld, geïndiceerd en gestart?
c. Hoeveel uitval is er uit de training? In welke fase en om welke redenen haken deelnemers voortijdig af?
d. Hoeveel deelnemers hebben de training afgerond?
e. Hoeveel no-show, weigering of niet-indeling komt voor onder deelnemers die in
aanmerking komen voor de Korte Leefstijltraining? Wat zijn kenmerken van deze
niet-deelnemers?
f. Hoeveel deelnemers waren er per sessie (gemiddeld)? Is dit conform handleiding?
Welke knelpunten doen zich hierbij voor?
g. Hoe ziet de groepssamenstelling eruit voor wat betreft aantallen en geslacht? Bestaan
de groepen uit ten minste vier en maximaal twaalf deelnemers en bestaan gemengde
trainingsgroepen uit minimaal twee deelnemers van hetzelfde geslacht?2
Deelnemers
2. Wat zijn kenmerken van de deelnemers en wordt de juiste doelgroep bereikt?
a. Wat zijn kenmerken van de deelnemers (leeftijd, geslacht, delict en delictgeschiedenis, opgelegde straf, opleidingsniveau, werksituatie, recidiverisico en ernst van de
verslaving)?
b. Worden de personen geselecteerd voor wie het programma bedoeld is?
c. Maakt de Korte Leefstijltraining deel uit van een breder traject of staat deze op
zichzelf? Welke andere gedragsinterventies lopen voorafgaand, tijdens en na de
Korte Leefstijltraining?3
d. Hoe staan de deelnemers tegenover de Korte Leefstijltraining?
e. Hoe reageren deelnemers op de interventie? In welke mate zijn de deelnemers gemotiveerd? Vinden zij de training relevant?
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Trainers en uitvoering van de training
3. Wat zijn de kenmerken van de trainers, voldoen zij aan de eisen en wordt de training
volgens plan uitgevoerd?
a. Wat zijn kenmerken van de trainers (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, ervaring
met deze interventie of met andere interventies)?
b. Voldoen de trainers aan de gestelde opleidingseisen en nemen ze deel aan supervisie?
Is er voldoende begeleiding en scholing van de trainers?
c. Voldoen de trainers aan de in de handleiding voorgeschreven eisen om hun licentie
te behouden, zoals deelname aan coachinggesprekken en verdiepingsdagen? Indien
hieraan niet is tegemoet gekomen, wat zijn daarvoor de redenen? Zijn de aanbieders
gecertificeerd?
d. Hebben de deelnemers vaste trainers voor het traject? Zo nee, waarom niet?
e. Werken de trainers volgens het protocol? Houden ze zich aan de voorgeschreven
frequentie en lengte van de interventie? Voeren ze alle beoogde onderdelen van de
training uit? Zo niet, welke onderdelen zijn wel of niet of onvoldoende doorlopen?
Betreft het essentiële onderdelen van de training?
f. In hoeverre wordt de Korte Leefstijltraining uitgevoerd conform handleiding? Wat
zijn de redenen van eventuele afwijkingen? Wordt de programma-integriteit gewaarborgd?
g. Wordt er verschillend omgegaan met verschillende doelgroepen? Is er sprake van
programmadifferentiatie?
Proces en randvoorwaarden
4. Hoe verloopt het proces rondom de uitvoering van de training en welke knelpunten
doen zich daarbij voor?
a. Welke knelpunten doen zich voor bij het aanmelden, screenen, de selectie, de interventie zelf en de nazorg van de cliënten? Doen zich onverwachte selectie-effecten
voor in de praktijk? Zo ja, welke?
b. Is de handleiding compleet en helder voor trainers?
c. Hoe waarderen de uitvoerders de methodiek en de handleiding? Hoe waarderen ze
de aansluiting bij voorgaande en volgende procedures en interventies? Sluit het programma aan bij de normen, de waarden en de behoeften van de uitvoerders?
d. Hebben de instellingen/uitvoerende instanties voldoende personele capaciteit (o.a.
trainers, interventiecoaches), middelen en faciliteiten (bijv. ruimtes, middelen, tijd,
opleidingsmogelijkheden) en medewerking van andere betrokkenen (‘input’) tot hun
beschikking om de interventie goed uit te voeren?
e. Is de situatie in de uitvoerende instanties stabiel? Zijn er factoren buiten de Korte
Leefstijltraining aan te wijzen die de uitvoering van het programma in de weg
staan?
f. Veroorzaakt het werken met de Korte Leefstijltraining spanningen en fricties bij de
uitvoerders? Van welke aard zijn deze?
g. Wat zijn verschillen en overeenkomsten in uitvoering tussen de onderzochte uitvoerende instanties? Hoe zijn deze te verklaren?
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Conclusies en lessen
5. Welke conclusies en lessen over de uitvoering van de Korte Leefstijltraining zijn er te
trekken?
a. Is de juiste doelgroep bereikt? Zo nee, waar zitten knelpunten?
b. Is er over het geheel genomen voldaan aan de condities voor effectieve toepassing
van de Korte Leefstijltraining (zoals: helderheid van protocollen en handleidingen,
voldoende randvoorwaarden en ondersteuning, juiste instroomprocedure)?
c. Welke knelpunten doen zich over het geheel genomen voor bij de uitvoering van
de training in de praktijk? Wat zijn de achterliggende oorzaken van deze knelpunten (zoals aard interventie, communicatie, kennis en middelen)? Welke onvoorziene
gevolgen tekenen zich eventueel af?
d. Dienen er aanpassingen plaats te vinden in de opzet en/of in de context van de Korte
Leefstijltraining? Zo ja, waarom en wat hoopt men met deze bijstellingen te bereiken?
e. Welke lessen kunnen worden geleerd met het oog op bredere implementatie?
f. Welke criteria zijn het meest relevant voor het monitoren van de uitvoering van het
programma ten tijde van de effectevaluatie (o.a. loopt de selectieprocedure volgens
plan, is de instroom conform verwachtingen)?
1.5 Methoden van onderzoek
In het onderzoek zijn diverse activiteiten verricht om de onderzoeksvragen te beantwoorden: deskresearch, data-analyse, vragenlijstonderzoek en interviews. De programmahandleiding van de Korte Leefstijltraining vormt het uitgangspunt voor de procesevaluatie.
Door middel van de hierna beschreven onderzoeksmethoden wordt nagegaan in hoeverre
dit kader door de uitvoerders gevolgd wordt.
Onderzoeksafbakening
De onderzoeksperiode loopt vanaf de implementatie van de training (begin 2009) tot
medio 2011. De procesevaluatie is uitgevoerd bij zes van de elf instellingen van de Stichting
Verslavingsreclassering GGZ (SVG) die de Korte Leefstijltraining verzorgen in zowel
intramurale als extramurale vorm. Dit betreft de zes instellingen die in het eerste kwartaal
van 2009 gestart zijn met de implementatie van de training. Bovendien zijn alle vier interventiecoaches van de SVG bij de selectie-instellingen vertegenwoordigd en garanderen de
zes instellingen een goede landelijke spreiding.
Deskresearch
In de deskresearch is alle door de SVG verstrekte documentatie over de Korte
Leefstijltraining bestudeerd, zijnde de theoretische en managementhandleiding, de programmahandleiding voor trainers, de opleidingshandleiding voor trainers en de evaluatiehandleiding (Buntjer, Schoemakers, Smeerdijk & Nieuwenhuys, 2009; Buntjer et al.,
2010; Schoemakers, Buntjer, Smeerdijk & Nieuwenhuys, 2009; Van Ooyen, Buntjer,
Schoemakers, Smeerdijk, & Nieuwenhuys, 2009). Omdat de Korte Leefstijltraining voor
wat betreft de doelgroep raakt aan de reguliere Leefstijltraining is tevens de Handleiding
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deerd (Buntjer & Schoemakers, 2008). Op basis van de documentatie is nagegaan welke
randvoorwaarden vastgesteld zijn om de training op een juiste wijze uit te voeren, welk
profiel voor de doelgroep van de training is vastgesteld, welke inclusiecriteria voor de deelnemersgroep gelden en welke factoren als contra-indicatie voor deelname zijn aangemerkt.
Om te kunnen nagaan of de programma-integriteit van de training wordt gewaarborgd, is
met name de programmahandleiding voor de trainers bestudeerd. Deze programmahandleiding vormt het uitgangspunt voor de programma-integriteit. Dit normatieve kader van
de Korte Leefstijltraining wordt geschetst in hoofdstuk 2.
Analyse kengetallen trainingen
Het reclasseringswerk wordt ondersteund door het Cliënt Volg Systeem (CVS) dat in 2001
reclasseringsbreed is ingevoerd. In dit landelijke informatiesysteem worden gegevens van
alle cliënten van de reclassering ingevoerd door medewerkers van de reclassering. Om
inzage te krijgen in enkele basisgegevens en kengetallen over (deelname aan) de Korte
Leefstijltraining, is op basis van het CVS een data-analyse uitgevoerd. Ook is ten behoeve
van het onderzoek papieren documentatie over de trainingen geraadpleegd. Per trainingsbijeenkomst worden door de trainers van de uitvoerende instellingen presentielijsten en
trainingsverslagen bijgehouden. De trainingsdocumentatie is als aanvullende informatiebron bestudeerd om een overzicht te krijgen van het aantal trainingen per instelling, het
aantal intra- en extramurale trainingen, start- en einddata van deze trainingen, het aantal
bijeenkomsten per training, het aantal deelnemers dat daarbij is gestart en het aantal deelnemers dat deze trainingen heeft afgerond. Zowel het CVS als de papieren trainingendocumentatie kent beperkingen. In CVS bleken niet alle benodigde data beschikbaar om in
kaart te brengen wat het aantal intra- en extramurale trainingen is, hoe de verdeling van
trainingen en deelnemers is over de diverse instellingen en hoeveel uitval er is.
Enerzijds komt dit doordat het CVS een cliëntensysteem is en daarmee geen zicht geeft
op de afzonderlijke trainingen. Anderzijds wordt het systeem niet altijd consequent gevuld
met de voor dit onderzoek benodigde gegevens. Ook de papieren trainingendocumentatie
bleek niet compleet. Niet van alle trainingen was papieren documentatie beschikbaar en
binnen de gevonden documentatiemappen ontbraken gegevens. Waar mogelijk hebben de
interventiecoaches de ontbrekende informatie aangevuld. Zodoende is op basis van drie
verschillende informatiebronnen zicht verkregen op de trainingen en de deelnemers aan de
Korte Leefstijltraining. De kengetallen hebben betrekking op de periode vanaf november
2008 tot halverwege 2011. De bevindingen worden besproken in het hoofdstuk over de
kengetallen van de training (H3).
Data-analyse deelnemers
Naast de analyse van de kengetallen van de deelnemers en trainingen zijn de deelnemergegevens nader geanalyseerd op basis van het CVS en de RISc-applicatie, om meer zicht
te krijgen op de kenmerken van de deelnemers. De RISc (Recidive Inschattingsschalen) is
een diagnostisch instrument waarmee de reclasseringswerker kan beoordelen welke zogeheten criminogene factoren op verschillende leefgebieden de kans op recidive vergroten.
Op grond daarvan geeft de RISc een indicatie welke interventies kunnen worden ingezet
om de recidivekans te verkleinen.4
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Het RISc-instrument is een aanvulling op de expertise van de reclasseringswerker. Het
ondersteunt de gedachtebepaling en beoordeling.
Bij de SVG zijn zowel de CVS-gegevens als de RISc-analyses van alle deelnemers aan de
Korte Leefstijltraining over de periode januari 2009 tot april 2011 opgevraagd. Van alle
cliënten die de Korte Leefstijltraining hebben gevolgd (N=576), zijn op basis van het CVS
en de beschikbare individuele RISc-analyses (n=567) de persoonskenmerken geanalyseerd,
evenals de reden van beëindiging van de training, eventuele andere gevolgde interventies of
trajecten en de RISc-scores op diverse leefgebieden.
De deelnemergegevens zijn door een informatiespecialist van de SVG in Excel aangeleverd en door de onderzoekers geanalyseerd met behulp van SPSS. In de beschrijvingen is
rekening gehouden met de beperkingen van het CVS. Zoals eerder aangegeven, wordt het
CVS niet altijd volledig en consequent gevuld. De bevindingen worden besproken in het
hoofdstuk over de deelnemers (H4).
Interviews deelnemers
Tevens is nagegaan wat de houding en motivatie van de deelnemers was ten opzichte van
de gevolgde Korte Leefstijltraining, wat zij van de inhoud van de training vonden en hoe
zij hierop reageerden. Deze vragen zijn in individuele, semigestructureerde interviews met
deelnemers aan bod gekomen.5
Via de interventiecoaches en de regiocoördinatoren zijn deelnemers van (bijna) afgesloten
Korte Leefstijltrainingen benaderd om deel te nemen aan een gesprek over de training.
De regiocoördinatoren hebben ons verzoek uitgezet bij de toezichthoudende reclasseringswerkers die op hun beurt de deelnemers benaderd hebben. In totaal zijn elf deelnemers
geïnterviewd, waarvan vijf intramuraal en zes extramuraal. De interviews met intramurale
deelnemers vonden plaats in de Penitentiaire Inrichting. Onder de geïnterviewde deelnemers was een (1) uitvaller. Het betrof een extramurale deelnemer.
Een knelpunt bij de deelnemerselectie was dat gedurende de onderzoeksperiode slechts
weinig trainingen liepen, waardoor ook deelnemers benaderd zijn van trainingen die enkele
maanden eerder zijn afgesloten. Deelnemers waren niet altijd meer te traceren en bleken
weinig gemotiveerd om mee te werken. Het was in het bijzonder moeilijk om deelnemers
van extramuraal gevolgde trainingen (bereid) te vinden. Om de respons te verhogen, is aan
de deelnemers een tegoedbon van €20 verstrekt voor het meewerken aan een interview. Dit
zorgde ervoor dat er zes deelnemers bereid werden gevonden om mee te werken aan een
interview. De interviews met de deelnemers leveren kwalitatieve informatie op. Er dient
daarbij rekening mee gehouden te worden dat er een selectieve deelnemergroep bevraagd
is. De niet-meewerkende deelnemers waren weinig tot niet gemotiveerd (ook al gedurende
de training) of niet meer te traceren (met name extramuraal). Op de (redenen voor de)
non-respons hebben we geen gestructureerd zicht kunnen krijgen. De interviews met de
elf deelnemers moeten dan ook beschouwd worden als aanvulling op informatie uit andere
bronnen en ter illustratie. De bevindingen uit de interviews met de deelnemers zijn verwerkt in het hoofdstuk over de deelnemers (H4).
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Video-observaties
Om een beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk en de programma-integriteit zijn onder
meer video-observaties van Korte Leefstijltrainingen uitgevoerd. Dit gebeurde aan de hand
van het uitkijken, beoordelen en scoren van een selectie van video-opnamen die van trainingen zijn gemaakt. Ten behoeve van het onderzoek hebben de interventiecoaches vanaf
begin 2011 videobeelden van de trainingen bewaard en beschikbaar gesteld. Van trainingen
die gestart zijn in 2010 en doorliepen tot 2011 is ook beeldmateriaal beschikbaar gesteld.
In totaal zijn van negen verschillende trainingen 45 bijeenkomsten door twee onderzoekers
bekeken en beoordeeld.6 Veel beelden zijn niet bruikbaar gebleken waardoor er in totaal 32
volledig ingevulde beoordelingsformulieren van evenzoveel bijeenkomsten zijn meegenomen in de analyse.
Het bleek niet mogelijk om een evenredige verdeling van het aantal intra- en extramurale trainingen te maken, eenvoudigweg omdat er bijna geen beeldmateriaal van intramurale trainingen beschikbaar was. Dit komt doordat nauwelijks intramurale trainingen
gegeven zijn in de periode waarover beeldmateriaal is opgevraagd. Vanuit vier van de zes
onderzoeksinstellingen zijn beelden van (bijna) volledige trainingen beschikbaar gesteld.
De andere twee instellingen hebben geen of geen volledige trainingen in videobeelden aan
kunnen leveren.7 Er zijn zeven extramurale trainingen geobserveerd en twee intramurale.
Deze beelden hebben betrekking op in totaal vijftien verschillende trainers.
Om de programma-integriteit te beoordelen, is op basis van de videobeelden van de trainingen nagegaan of de objectief waarneembare processen worden uitgevoerd zoals in de
programmahandleiding beschreven. Op een scoreformulier is bijgehouden of alle elementen uit de programmahandleiding worden uitgevoerd, of deze in de juiste volgorde behandeld worden, volgens de daartoe aangewezen tijd, of er wordt afgeweken en op welke wijze.
Daarnaast is in het protocol ruimte gelaten om aan te tekenen wat de context is van eventuele afwijkingen. Deze toelichting verheldert in welke omstandigheden van de handleiding
is afgeweken.8 De resultaten van de video-observaties zijn verwerkt in het hoofdstuk over
de trainers en de uitvoering van de training (H5).
Analyse beoordelingsformulieren interventiecoaches
De trainers van de Korte Leefstijltraining worden in de praktijk door de interventiecoaches
beoordeeld aan de hand van videobeelden van de trainingen, waarbij de coaches een standaard sessie-evaluatieformulier ofwel beoordelingsformulier invullen. Deze formulieren
bevatten informatie over het functioneren van de trainers en de programma-integriteit. Het
formulier (zie bijlage 4) bevat vier onderdelen (ieder met 4 tot 6 subitems).9
1.
2.
3.
4.

Trouw aan de programmahandleiding
Gebruik van effectieve trainingsvaardigheden
Groepswerk en stijl
Responsiviteit

Om vast te stellen in hoeverre de interventiecoaches overeenstemmen in hun beoordelingswijze is de Intraclass Correlation Coefficient (ICC) berekend als maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Er is uitgegaan van een minimale ondergrens van een ICC van 0.4
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om de beoordelingsformulieren in het onderzoek te kunnen gebruiken ter indicatie van
de programma-integriteit.10 Tijdens een intervisiedag hebben de coaches onafhankelijk van
elkaar verschillende trainers beoordeeld in acht videofragmenten van verschillende trainingsbijeenkomsten. Op basis van de scores is nagegaan in welke mate er onder de interventiecoaches overeenstemming is over de kwaliteit van (handelen van) de trainers. De
ICC van de coaches onderling werd berekend op 0.416.11 Op een continuüm van 0 tot 1
is dit matig-zwak. Door de bevindingen uit de analyse van de beoordelingsformulieren te
gebruiken naast de bevindingen uit de andere onderzoeksmethoden kan triangulatie van
data worden bewerkstelligd. De analyse van de beoordelingsformulieren en vragenlijsten
voor de trainers is derhalve van aanvullende waarde op de video-observaties.
Door de interventiecoaches zijn alle beschikbare beoordelingsformulieren van de trainers
over de periode van juni 2009 tot juni 2011 aangeleverd. In totaal zijn dit 119 beoordelingsformulieren. Het merendeel (43%) betreft formulieren uit 2010 en de overige formulieren
zijn evenredig verdeeld over 2009 (28%) en 2011 (29%). Voor wat betreft de subjecten van
beoordeling gaat het in totaal om 33 unieke trainers die tezamen met een co-trainer de
trainingen hebben verzorgd. Over het merendeel van deze trainers (61%) zijn meer dan
twee beoordelingen voorhanden, van de rest (39%) zijn één of twee beoordelingsformulieren beschikbaar.
Een Korte Leefstijltraining bestaat uit tien sessies en vijf boostersessies. De beoordelingsformulieren zijn veelal (97%) ingevuld aan de hand van het bekijken van de beelden van
(fragmenten van) een enkele sessie. Slechts enkele interventiecoaches hebben de scores
gebaseerd op video-observaties van (delen van) twee sessies (3%).
Gemiddeld is er door de coaches naar 49 minuten beeldopnamen gekeken ter beoordeling
van de trainersvaardigheden. Daarbij is er een spreiding over de verschillende instellingen
van gemiddeld twintig minuten tot een uur.12 Ruim driekwart (79%) van de beoordelingsformulieren is ingevuld aan de hand van het beoordelen van een van de eerste zes sessies.
De overige formulieren (21%) hebben betrekking op sessie 7, 8, 9 of 10.
Een belangrijke kanttekening bij deze data is dat het merendeel (78%) van de formulieren
afkomstig is van één interventiecoach, die de trainers van twee instellingen begeleidt.13
Het merendeel van de trainers waarop de formulierenbetrekking hebben (20), is werkzaam
bij die twee instellingen. De overige trainers (13) worden begeleid door een van de drie andere
interventiecoaches. Bij de interpretatie van de data wordt hiermee rekening gehouden door
de uitkomsten te combineren met de bevindingen uit de andere onderzoeksonderdelen.
De beoordelingsscores zijn geanalyseerd om in kaart te brengen in hoeverre de trainers de
training uitvoeren conform de handleiding, en op welke onderdelen het vaardigheidsniveau
van de trainers volgens de interventiecoaches al dan niet aan de eisen voldoet c.q. voor verbetering vatbaar is.14 Bij de analyse is rekening gehouden met meerdere beoordelingen van
trainers. Er is gewerkt met het gemiddelde van alle beoordelingen per trainer om te voorkomen dat de ene trainer zwaarder meeweegt in de analyse dan de andere trainer. We zijn
nagegaan wat de gemiddelde scores van de trainers zijn op de afzonderlijke onderdelen van
het beoordelingsformulier om te bepalen welke vaardigheden voor verbetering vatbaar zijn.
Door middel van de analyse van de beoordelingsformulieren komen we meer te weten over
de kwaliteit van de trainers en de wijze waarop zij de training uitvoeren (H5).
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Vragenlijstonderzoek trainers
Aan alle trainers (N=28) van de zes selectie-instellingen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Enerzijds bevat deze lijst vragen over hun opleiding, trainingservaring
met de Korte Leefstijltraining en met andere gedragsinterventies, om vast te kunnen stellen
of de trainers voldoen aan het vereiste profiel. Anderzijds gaat de vragenlijst in op hun ervaringen met de Korte Leefstijltraining in de praktijk en hun waardering van de interventie.
Daarbij is zowel aandacht besteed aan de programma-integriteit (voeren zij de onderdelen
uit volgens de handleiding), afwijkingen van de handleiding (vorm van de afwijking en
redenen daarvoor), ervaren knelpunten bij de uitvoering van de training, mogelijke verbeterpunten als aan ervaren positieve aspecten van de training.
Na het invullen, konden de trainers de antwoorden via een knop in de digitale vragenlijst
automatisch aan Bureau Beke verzenden. De respons was 26 vragenlijsten (93%); slechts
twee trainers hebben de vragenlijst (wegens langdurige afwezigheid) niet geretourneerd.
De antwoorden van de vragenlijsten zijn in een databestand samengebracht en met behulp
van SPSS geanalyseerd, waarmee per item van de vragenlijst zowel kwantitatieve als kwalitatieve overzichten zijn verkregen. De gegevens zijn verwerkt in de hoofdstukken over de
deelnemers (H4), over de trainers en de training (H5) en in het voorlaatste hoofdstuk over
het proces rondom de Korte Leefstijltraining (H6).
Diepte-interviews professionals
In de zes selectieregio’s zijn semigestructureerde interviews afgenomen met professionals
uit diverse geledingen. De respondenten (N= 20) zijn de interventiemanager, vier interventiecoaches, zes regiocoördinatoren, vier trainers, twee intramurale trajectbegeleiders, een
adviseur en een toezichthouder van de reclassering. Overigens zijn de meeste regiocoördinatoren ook trainer en tevens in die hoedanigheid geïnterviewd. Tijdens de interviews,
die gemiddeld anderhalf uur duurden, zijn de uitvoeringspraktijk, ketensamenwerking,
draagvlak voor de training, ervaringen en waarderingen van de respondenten besproken en
is aandacht besteed aan eventuele verschillen in de werkwijze van de verschillende instellingen dan wel regio’s. Voor de verschillende typen respondenten zijn afzonderlijke topic
lists gebruikt (zie bijlage 5). De bevindingen uit de interviews zijn per onderwerp samengebracht. De bevindingen hebben met name input geleverd voor het laatste hoofdstuk (H6),
over het proces rondom de uitvoering van de Korte Leefstijltraining, maar ook voor de
hoofdstukken over de trainers en de uitvoering van de training (H5).
1.6 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt op basis van de documentatie uitleg gegeven over de
gedragsinterventie Korte Leefstijltraining en wordt het normatieve kader geschetst volgens
welke de training in de praktijk gebracht zou moeten worden. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de onderzoeksvragen uit het eerste vragencluster beantwoord. Daarbij wordt een
overzicht gegeven van de kengetallen over de trainingen, de deelnemers aan de training, de
uitvallers op basis van het Cliënt Volg Systeem (CVS) en papieren trainingendocumentatie.
Hoofdstuk 4 gaat in op de deelnemers. Hier wordt antwoord gegeven op de vragen uit het
tweede cluster: Wat zijn de kenmerken van de deelnemers en wordt de juiste doelgroep
bereikt? De belangrijkste bronnen daarbij zijn de gegevens uit het CVS, de RISc en de
Inleiding 35

interviews met de deelnemers. In hoofdstuk 5 worden de achtergronden van de trainers
besproken en de wijze waarop zij de training uitvoeren, waarbij de vragen uit het derde
vragencluster (trainers en trainingen) beantwoord worden. Hiertoe worden de bevindingen
gebruikt uit de trainervragenlijsten, de beoordelingsformulieren van de interventiecoaches,
de video-observaties en de interviews met trainers en interventiecoaches.
In hoofdstuk 6 gaan we aan de hand van de interviews met de diverse professionals dieper
in op het proces rond de uitvoering van de training en beantwoorden we de onderzoeksvragen uit het vierde vragencluster ‘proces en randvoorwaarden’. Ook de vragenlijsten van de
trainers leveren hiervoor gegevens. In het afsluitende hoofdstuk 7 worden de bevindingen
in onderlinge samenhang besproken, wordt aandacht besteed aan eventuele knelpunten dan
wel beperkingen van de procesevaluatie en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen uit het laatste vragencluster: de conclusies en lering die uit het onderzoek te trekken
zijn.
Eindnoten
1.

2.

3.

De elf instellingen zijn: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN); Tactus Verslavingszorg; Mondriaan Zorg-

groep; Bouman GGZ; Centrum Maliebaan; Inforsa; GGZ Reclassering Palier; Iriszorg; Novadic-Kentron;
Vincent van Gogh; Emergis.

Uit de theoretische en managementhandleiding van de Korte leefstijltraining blijkt dat de groep uit minimaal

vier personen dient te bestaan omwille van het groepsproces. Daarnaast wordt het wenselijk geacht om minimaal twee deelnemers van hetzelfde geslacht in de groep te hebben.

De Korte Leefstijltraining kan deel uitmaken van een reeks interventies, die zich ieder richten op het aan-

pakken van specifieke risicofactoren voor criminele recidive namelijk: Training voor Cognitieve Vaardigheden
(CoVa en CoVa+), Training Arbeidsvaardigheden (Ara), Agressie Regulatie Training (ART), Training Huisvesting en Wonen (H&W), Training Budgettering, Regulier Onderwijs. Er gelden geen voorwaarden om de

Korte Leefstijltraining vooraf te laten gaan aan of te laten volgen door de hiervoor genoemde interventies.
Uitzondering vormt echter de CoVa waarbij de aanbeveling is om de CoVa vooraf te laten gaan aan de Korte
4.

5.
6.

7.

Leefstijltraining.

De RISc richt zich niet alleen op problemen en tekorten van daders c.q. verdachten, maar het instrument werpt

ook licht op iemands mogelijkheden om zijn gedrag te veranderen. RISc kent drie niveaus, namelijk verplichte
basisdiagnostiek, niet-verplichte verdiepingsdiagnostiek en indicatiestelling.

In bijlage 2 is de topiclist voor de interviews met de deelnemers opgenomen.

Voorafgaand aan de video-observaties is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de onderzoekers vastgesteld. Zij hebben één training geobserveerd en gescoord, waarna de onderlinge scores met elkaar zijn vergeleken. De mate van overeenkomstigheid in de scores was hoog.

Het dient vermeld te worden dat in 2011 veel minder Korte Leefstijltrainingen gestart zijn dan in de jaren 2010

en 2009. Hiervan wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven. Daarnaast kon beeldmateriaal niet altijd aange-

leverd worden, omdat het niet bewaard was. Aangeleverd materiaal bevatte soms per training maar zeer korte

fragmenten van slechts een stukje van de training. Van de boostersessies zijn geen geschikte beelden geleverd.
8.

Om deze reden zijn alleen de tien bijeenkomsten bekeken.

Voor elke sessie die werd bekeken, is een apart scoreformulier ontwikkeld waarin alle sessieonderdelen voorkomen. Een voorbeeld van een scoreformulier is opgenomen in bijlage 3.
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9.

De coaches scoren de trainers op de subonderdelen met een cijfer van 1-5, respectievelijk: (1) Vaardigheidsni-

veau ondermijnt de programma-integriteit; (2) Vaardigheidsniveau dient aanzienlijk te worden verbeterd; (3)
Vaardigheidsniveau voldoet over het algemeen aan de eisen, maar er is hier en daar ruimte voor verbetering; (4)
Vaardigheidsniveau voldoet aan de eisen; (5) Vaardigheidsniveau overtreft de eisen (weloverwogen presentatie
en goede vaardigheden om deelnemers bij het programma te betrekken).

10. Hoewel er geen hard criterium is, wordt vaak de indeling voor overeenstemming gehanteerd 0.00-0.20 weinig
tot geen; 0.20-0.40 matig; 0.40-0.60 redelijk; 0.60-0.80 substantieel; en 0.80-1 (bijna) volledig.

11. In totaal gaven de vier beoordelaars 127 geldige beoordelingen (scores tussen 1 en 5). Beide extremen (scores 1
en 5) werden slechts een keer toegekend. De lage ICC kan voortkomen uit het feit dat er (te) weinig variantie is
tussen de beoordelingen van de interventiecoaches. Ofwel hebben de coaches zelf de neiging om gemiddeld te

scoren, ofwel zijn de prestaties van de trainers in de videobeelden te weinig onderscheidend. Daarnaast zijn er
te weinig unieke scores om conclusies te ontlenen aan de waarden op de afzonderlijke onderdelen.

12. In één op de tien gevallen wordt door de interventiecoach niet op het formulier aangegeven hoe lang de beelden
zijn bekeken.

13. De formulieren worden niet altijd bewaard door de coaches en omdat er bij sommige instellingen nieuwe interventiecoaches werkzaam zijn, beschikken deze over een beperkt aantal formulieren.

14. Mogelijk wordt er op sommige onderdelen significant lager gescoord dan op andere onderdelen.
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2

Het kader voor de
Korte Leefstijltraining

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de Korte Leefstijltraining behelst en op welke wijze
zij volgens de gestelde richtlijnen uitgevoerd dient te worden. Hiermee vormt dit hoofdstuk
het normstellende kader, waar vanuit vervolgens nagegaan kan worden of de training in
de praktijk verloopt zoals beoogd is. We beschrijven achtereenvolgens de achterliggende
rationale van de gedragsinterventie en de doelstelling van de training, de inhoud van de
Korte Leefstijltraining bezien over de verschillende bijeenkomsten, de doelgroep met aandacht voor inclusiecriteria en contra-indicaties voor deelname, de selectieprocedure van de
deelnemers en tot slot het profiel van de professionals die de training uitvoeren. De informatie in dit hoofdstuk betreft een weergave van hetgeen op papier is vastgelegd over de
richtlijnen en werkwijzen aangaande de Korte Leefstijltraining. De handleidingen vormen
daarvoor de basis (Buntjer et al., 2009; Buntjer et al., 2010; Buntjer & Schoemakers, 2008;
Programma Terugdringen Recidive, 2005; RN/SVG/LdH, 2010; Van Ooyen et al., 2009).
De inhoud van deze documentatie beschrijft wat er van welke betrokken professionals
wordt verwacht in de handelwijzen rondom de indicering, aanmelding en uitvoering van de
Korte Leefstijltraining.
2.1 De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen
De Korte Leefstijltraining is een groepsgerichte gedragsinterventie, gericht op het terugdringen van de kans op criminele recidive, door het veranderen van problematisch middelengebruik en gokgedrag.1 De training wordt uitgevoerd vanuit een justitieel kader, namelijk
vanuit de Verslavingsreclassering. Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kunnen de Korte Leefstijltraining toewijzen door het opleggen van reclasseringstoezicht met
als bijzondere voorwaarde het deelnemen aan de training. Daarnaast kan de gedragsinterventie als bijzondere voorwaarde worden opgelegd bij een schorsing van de voorlopige
hechtenis in combinatie met toezicht. Intramuraal kan de training worden gevolgd in het
kader van het Programma Terugdringen Recidive (Buntjer et al., 2009).
De training is gebaseerd op vier uitgangspunten. Allereerst de aanname dat door beïnvloeding van het problematische middelengebruik de kans op criminele recidive afneemt. Ten
tweede dat middelengebruik en delictgedrag aangeleerd gedrag zijn. Het derde uitgangspunt is het verandermodel van Prochaska en DiClemente (Prochaska & DiClemente, 1996),
dat beschrijft hoe verandering van problematisch middelengebruik via een aantal verschilHet kader voor de Korte Leefstijltraining 39

lende stadia verloopt. Tot slot wordt het terugvalpreventiemodel van Marlatt en Gordon
(Marlatt & Gordon, 1985) als uitgangspunt genomen. Naast deze uitgangspunten wordt in
de training gebruikgemaakt van motiverende gespreksvoering (Buntjer et al., 2009).
Het primaire doel van de Korte Leefstijltraining is het verminderen van de kans op criminele recidive door middel van het beïnvloeden van het problematische middelengebruik
en/of gokgedrag. Naast dit primaire doel heeft de Korte Leefstijltraining ook een aantal
subdoelen (Buntjer et al., 2009).
De deelnemer:
 heeft inzicht in de voor- en nadelen van zijn middelengebruik en van zijn delictgedrag;
 heeft de beslissing genomen om te stoppen of te minderen met zijn middelengebruik en
om niet opnieuw in crimineel gedrag te vervallen;
 heeft inzicht in de relatie tussen zijn middelengebruik en delictgedrag en weet dat die
elkaar kunnen versterken;
 weet wat zijn risicosituaties voor middelengebruik en voor delictgedrag zijn en kan
nieuwe risicosituaties herkennen;
 weet wat hij moet doen als risicosituaties voor middelengebruik en delictgedrag zich
voordoen;
 weet hoe hij met een uitglijder in middelengebruik en delictgedrag moet omgaan, zodat
een volledige terugval in één of beide gedragingen voorkomen kan worden.
2.2 De opzet van de Korte Leefstijltraining
De Korte Leefstijltraining bestaat volgens de handleiding uit één voormeting, tien bijeenkomsten van ieder tweeënhalf uur en vijf boostersessies van zestig minuten. Iedere week
vindt er één bijeenkomst plaats, waardoor de training vijftien weken in beslag neemt. De
boostersessies kunnen eventueel aan elkaar worden gekoppeld: bijvoorbeeld een boostersessie van twee uur in plaats van twee boostersessies verdeeld over twee weken.
De bijeenkomsten zijn vormgegeven rondom drie centrale thema’s (Buntjer et al., 2009):
1. Het versterken van de motivatie
2. Het vergroten van zelfcontrolemaatregelen
3. Het voorkomen van terugval in middelengebruik en delictgedrag
Deze thema’s komen terug in de afzonderlijke bijeenkomsten en boostersessies. In tabel 2.1
wordt een overzicht gegeven van de opzet van de bijeenkomsten en de bijbehorende onderwerpen die daarin aan bod komen.
Tijdens de bijeenkomsten worden er oefeningen gedaan, rollenspellen gespeeld en daarnaast geven de trainers handreikingen waarmee de deelnemers in het dagelijks leven hun
gebruik beter kunnen controleren. De deelnemers krijgen huiswerkopdrachten mee die zij
voor de eerstvolgende sessie moeten maken.
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Tabel 2.1 – Overzicht bijeenkomsten en boostersessies Korte Leefstijltraining
Bijeenkomst

Thema
Kennismakingbijeenkomst en voormeting

Bijeenkomst 1

Voor- en nadelen van het gebruik/gokken

Bijeenkomst 2

Voor- en nadelen delictgedrag en trainingsblad

Bijeenkomst 3

Functieanalyse van het gebruik/gokken en delictgedrag

Bijeenkomst 4

Zelfcontrolemaatregelen

Bijeenkomst 5

Omgaan met trek/drang

Bijeenkomst 6

Omgaan met sociale druk

Bijeenkomst 7

Omgaan met sociale druk

Bijeenkomst 8

Omgaan met een uitglijder en voorkomen van een terugval

Bijeenkomst 9

Opstellen van het Noodplan

Bijeenkomst 10

Presentatie noodplan en voorbereiding boostersessies

Boostersessie 1

Leefstijlfactor financiën/huisvesting

Boostersessie 2

Leefstijlfactor werk/dagbesteding/scholing

Boostersessie 3

Leefstijlfactor sociaal functioneren

Boostersessie 4

Leefstijlfactor relaties/intimiteit

Boostersessie 5

Leefstijlfactor gezondheid

2.3 De beoogde doelgroep
De training is bedoeld voor cliënten van de Verslavingsreclassering bij wie sprake is van
delictgedrag, middelengebruik en een relatie tussen beide. Dit zijn personen die verblijven in een penitentiaire inrichting (intramuraal) of personen die onder verplicht reclasseringstoezicht staan (extramuraal). De inclusiecriteria beschrijven de voorwaarden waaraan
de deelnemers moeten voldoen om deze training te volgen. Het gaat om (Buntjer et al.,
2009):
 Riskante gebruikers waarbij tevens sprake is van een midden of hoog recidiverisico.
 Riskante gebruikers met verslavingsproblematiek waarbij tevens sprake is van een laag
recidiverisico.
Bepalend zijn dus het recidiverisico in combinatie met een bepaalde mate van verslavingsproblematiek. Deze inclusiecriteria worden ontleend aan de RISc.2 Personen met een lage,
gemiddelde of hoge kans op criminele recidive zoals vastgesteld met de RISc in combinatie
met een criminogene factor voor middelengebruik (RISc-schalen ‘Alcohol’ en/of ‘Drugs’)
kunnen in aanmerking komen voor de training.3 Als uit de RISc-score blijkt dat het middelengebruik een ernstige criminogene factor is, dan is de Korte Leefstijltraining niet
afdoende. Ook justitiabelen waarbij sprake is van een combinatie van verslavingsgedrag en
financiële problematiek komen volgens de managementhandleiding in aanmerking voor de
training.
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Na de RISc-score weegt het professionele oordeel van de verwijzer van de reclassering met
betrekking tot aanvullende problematiek van potentiële deelnemers, zoals psychische en
psychiatrische problemen, mee in de indicatiestelling (Buntjer et al., 2009).
De RISc
De RISc is een van de basisinstrumenten die de reclassering inzet bij het formuleren van adviezen
voor justitie en gevangeniswezen en het opstellen van een plan van aanpak in het kader van reclasseringtoezicht. De reclasseringsmedewerker vult op basis van gesprekken met de verdachte en dossierinformatie vragen in die betrekking hebben op twaalf schalen. Deze schalen zijn achtereenvolgens: delictgeschiedenis, huidig delict, huisvesting en wonen, opleiding, werk en leren, inkomen en
omgaan met werk, relaties met partner/gezin, relaties met vrienden, drugsgebruik, alcoholgebruik,
emotioneel welzijn, denkpatronen, gedrag en vaardigheden en houding. Daarnaast vult de verdachte
een zelfrapportage in waarvan de gegevens ook in de RISc worden verwerkt. RISc geeft als diagnostisch instrument inzicht in het recidiverisico, de criminogene factoren en welke mogelijkheden er zijn
om het gedrag van een delinquent te veranderen door gedragsinterventies.

Contra-indicaties
In de theoretische en managementhandleiding van de SVG worden verschillende exclusiecriteria benoemd, ofwel contra-indicaties die iemand uitsluiten van deelname (Buntjer
et al., 2009). In de eerste plaats kan de mate van verslaving de deelname van de cliënt aan
de training uitsluiten. Zo is de training niet geschikt voor experimentele gebruikers en
chronisch verslaafden. Voor experimentele gebruikers is een verslavingsbehandeling (nog)
niet nodig en voor chronisch verslaafden is een zwaarder traject een meer geschikte interventie. Ook uit het professionele oordeel kan een ernstige mate van verslaving blijken. Ten
tweede vormen acute ontwenningsverschijnselen een fysieke belemmering om de training
te volgen. Wanneer de ontgiftingsfase is afgerond, zou de cliënt alsnog de training kunnen
volgen. Ten derde is een strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict een exclusiecriterium. De gedragsinterventies uit het programma Terugdringen Recidive zijn onvoldoende
intensief voor deze personen en bij dit type justitiabelen zijn meer toezicht en begeleiding
nodig (Terugdringen Recidive, 2005). Op de laatste plaats worden cliënten uitgesloten van
deelname wanneer zij onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. Het gaat dan
vooral om spreekvaardigheden en begrip van de Nederlandse taal.
Eventuele beperkingen met betrekking tot schrijfvaardigheid van een deelnemer kunnen worden opgevangen door deze te koppelen aan een ‘maatje’ met goede kennis van de
Nederlandse taal of door een mentor aan te wijzen die de deelnemer helpt bij het maken van
zijn huiswerk.
Naast genoemde exclusiecriteria kunnen bepaalde RISc-scores deelname aan de training
uitsluiten. De scores zijn oplopende ernstscores met een range van 0 tot 2.
1. Wanneer een deelnemer een 2 scoort op de subschaal 10.2 ‘Psychische problemen’ kan
dit een contra-indicatie zijn, namelijk wanneer bij de diagnose melding is gemaakt dat
de betrokkene:
 een eigen werkelijkheid heeft gecreëerd en sterk verminderd bereikbaar is;
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2.
3.
4.

5.
6.

 sterk wisselende stemmingen heeft, somber is, zeer gespannen, tobberig, zorgelijk
of angstig;
 erg onrustig is, overactief of juist erg langzaam;
in gedachten is verzonken, dromerig en niet in staat om vragen te beantwoorden of
instructies op te volgen;
snel uit zijn evenwicht raakt om onnavolgbare redenen; boos, angstig, woedend en dan
weer erg mak;
Wanneer een justitiabele een 2 scoort op de subschaal 11.3 ‘Dominant gedrag’ vormt dit
een contra-indicatie wanneer dit gedrag “ook in de huidige setting” niet te corrigeren
blijkt. Wat de “huidige setting” is, wordt echter niet helemaal duidelijk uit de handleiding;
Eenzelfde formulering vinden we terug bij een score van 2 op de subschaal 12.2 ‘Houding
tegenover de sanctie’. Ook dit kan een contra-indicatie zijn wanneer dit gedrag “in de
huidige setting niet te corrigeren blijkt”;
Betrokkenen kunnen niet deelnemen wanneer zij een IQ hebben dat lager ligt dan 80.
Dit is een hard exclusiecriterium. IQ-scores zijn echter niet altijd bekend. Wanneer
reclasseringswerkers de indruk hebben dat een deelnemer over beperkte intellectuele
vaardigheden beschikt, kunnen zij contact opnemen met de interventiecoach die bepaalt
of het afnemen van een IQ-test noodzakelijk is (Buntjer et al., 2009).

Positionering van de leefstijltrainingen
Voor de doelgroep verslaafde justitiabelen bestaat naast de Korte Leefstijltraining de
‘Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen’. Kort gezegd, is de Korte Leefstijltraining
minder intensief dan de Leefstijltraining (SVG, 2009b).
De Leefstijltraining is intensiever en heeft als doel het terugdringen van de kans op terugval in verslavingsgedrag, om zo de kans op recidive te beperken. Meer dan bij de Korte
Leefstijltraining staat terugvalpreventie centraal (RN/SVG/LdH, 2010).4 De combinaties
van recidiverisico en verslavingsernst bepalen welke leefstijltraining geschikt is voor een
justitiabele.5
De achterliggende gedachte is dat de intensiteit van de behandeling afgestemd dient te
worden op het recidiverisico van de delinquent (Buntjer & Schoemakers, 2008). In onderstaande matrix wordt schematisch aangegeven welke scores aan welk type leefstijltraining
gekoppeld zijn.
Figuur 2.1 – Indicatieprofiel Korte Leefstijltraining en Leefstijltraining

Verslaving <

> Recidiverisico
Laag

Midden

Hoog

Laag

Geen aanbod

Korte Leefstijl

Midden

Korte Leefstijl

Leefstijl

Hoog

Geen gedragsinterventies

Bron: Buntjer & Schoemakers, 2008, p.10.
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Personen met een hoog recidiverisico behoeven een hoge behandelintensiteit en personen
met een laag recidiverisico een lage behandelintensiteit. Een intensieve interventie kan voor
mensen met een laag recidiverisico zelfs averechts werken (Buntjer et al., 2009; Programma
Terugdringen Recidive, 2005). Ook het verloop en de ontwikkeling van de verslaving spelen een rol bij de indicering. Als verslaving volgens de RISc een ernstig criminogene factor
is, dan is de Korte Leefstijltraining niet afdoende. Bovendien kan uit het deskundig oordeel blijken dat er sprake is van een ernstige mate van verslaving (Buntjer & Schoemakers,
2008).
2.4 Indicatieprocedure
Het selectieproces voor intra- en extramurale deelnemers kent in hoofdlijnen dezelfde procedure, met enkele verschillen als het gaat om de medewerkers die de verschillende rollen
in het proces vervullen.
Hieronder geven wij een samenvatting van het selectieproces zoals beschreven in de
handleiding (Buntjer et al., 2009) en het ‘Draaiboek Samenwerking Gevangeniswezen &
Reclassering’ (Ministerie van Justitie, 2007). In de programmahandleiding wordt de intramurale procedure slechts summier beschreven en naar dit draaiboek verwezen.
Intramuraal
Het coördinatiebureau Terugdringen Recidive (CBTR) selecteert met behulp van het
Trajecten Informatiesysteem (TRIS) kandidaten die in aanmerking komen voor een
gedragsinterventie.6 De in de penitentiaire inrichtingen werkzame trajectbegeleiders informeren de betreffende gedetineerden over de inhoud van het TR-programma en peilen de
motivatie van de potentiële kandidaat. Wanneer de gedetineerde akkoord gaat met deelname, geeft het hoofd CBTR opdracht aan de reclasseringsbalie tot het opstellen van een
adviesrapport/re-integratieplan, waarbij hij ervoor zorg draagt dat de reclassering over de
benodigde persoonsdocumentatie beschikt. Gelijktijdig wordt ook het Bureau Selectie en
Detentiefasering (BSD) door het CBTR ingelicht over de potentiële kandidaat.
De reclasseringswerker voert een RISc-analyse bij de justitiabele uit en bestudeert de dossiers om tot een advies te komen. De testscores van de RISc worden naast de inclusie- en
exclusiecriteria van de betreffende gedragsinterventies, waaronder de Korte Leefstijltraining,
gelegd. Daarnaast dient de reclasseringswerker de motivatie van de deelnemer te peilen en
de gewenste volgorde van de interventies aan te geven. Bovenstaande punten legt de reclasseringswerker vast in een conceptadviesrapport, dat wordt uitgebracht aan het CBTR. Een
medewerker van de BSD stelt parallel aan de indicering door de reclassering een inrichtingsadvies op en zendt dit toe aan het CBTR.
Bij het ‘duaal moment’ tussen reclasseringswerker en trajectbegeleider wordt op basis van
het adviesrapport en het inrichtingsadvies het re-integratieplan opgesteld. Nadat overeenstemming bereikt is over het re-integratieplan, wordt de inhoud van het plan besproken
met de gedetineerde. Naar aanleiding van dit duaal moment stelt de BSD het definitieve
selectieadvies op en stuurt dit naar het CBTR.7
Ter formalisering van het plan doet het CBTR het selectieadvies toekomen aan de selectiefunctionaris en stelt deze op de hoogte van het re-integratieplan.
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De selectiefunctionaris toetst het selectieadvies en indien hij akkoord gaat8, wordt het reintegratieplan formeel vastgesteld door het hoofd CBTR. Het vastgestelde re-integratieplan
wordt vervolgens verzonden naar de reclasseringsbalie, die aan de slag gaat met de uitvoering van het plan, onder de regie van de trajectbegeleider gevangeniswezen (Ministerie van
Justitie, 2007; Buntjer et al., 2009). Schematisch ziet deze selectieprocedure voor intramurale deelnemers er als volgt uit (figuur 2.2):
Figuur 2.2 – Selectieprocedure intramurale deelnemers Korte Leefstijltraining

Selectieprocedure intramurale deelnemers
1. CBTR
 Selectie kandidaten GI
 Opdracht reclassering voor adviesrapport re-integratieplan
 Notificatie BSD

2. BSD

2. Reclasseringswerker

 Inrichtingsadvies






Neemt RISc af
Legt testscores naast criteria interventies
Vraagt kandidaat naar motivatie
Geeft evt. gewenste volgorde van interventies aan

CBTR

3. Duaal moment/opstellen re-integratieplan
		 Reclasseringswerker en trajectbegeleider bespreken:
 Adviesrapport reclassering
 Inrichtingsadvies (BSD)

Adviesrapport re-integratieplan

4. Formele goedkeuring
 Selectiefunctionaris toetst advies
 CBTR geeft formele opdracht aan Reclassering

5. Uitvoering
Bron: afgeleid uit Buntjer et al. (2009) en Ministerie van Justitie (2007).
Stap 3 is in 2011 komen te vervallen.
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Extramuraal
Voor extramurale deelnemers dient er volgens de handleiding een andere selectieprocedure
gevolgd te worden. Hierbij verleent het Openbaar Ministerie de opdracht aan de reclassering om een re-integratieplan op te stellen. Wanneer de opdracht is verstrekt, neemt een
reclasseringswerker de RISc af, controleert in- en exclusiecriteria, peilt de motivatie van
de deelnemer en geeft de gewenste volgorde van de interventies aan. Bovenstaande punten
legt de reclasseringswerker vast in een adviesrapport. Vervolgens dient de regiocoördinator
van de SVG de opdrachten voor het uitvoeren van de Korte Leefstijltraining te verzamelen.
Het is de bedoeling dat de regiocoördinator uiterlijk vier weken voor de startdatum aan de
betrokken uitvoerende instellingen meldt of er voldoende opdrachten binnen zijn gekomen
om een Korte Leefstijltraining te starten.9 Wanneer dit het geval is, dienen er met de uitvoerende trainers afspraken gemaakt te worden omtrent startdata, tijdstip van de training
en locatie.
Wanneer we de selectieprocedure voor extramurale deelnemers op basis van de documentatie schematisch weergeven, ziet deze er als volgt uit (figuur 2.3):
Figuur 2.3 – Selectieprocedure extramurale deelnemers Korte Leefstijltraining

Selectieprocedure extramurale deelnemers
1. OM
 Verstrekt opdracht voorlichtingsrapportage

2. Reclasseringswerker





Neemt RISc af
Legt testscores naast criteria interventies
Vraagt kandidaat naar motivatie
Geeft evt. gewenste volgorde van interventies aan

Adviesrapport re-integratieplan

3. Regiocoördinator
 Verzamelt opdrachten
 Meldt 4 weken voor start aan instelling of er voldoende kandidaten
zijn
 Maakt afspraken met trainers over start, coaching etc.

4. Uitvoering
Bron: afgeleid uit Buntjer et al. (2009).
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2.5 De professionals
De belangrijkste uitvoerders van de Korte Leefstijltraining zijn de trainers. Daarnaast zijn
de volgende professionals betrokken: de interventiecoaches, de manager interventies, de
regionale coördinatoren, de medewerkers van reclassering en de medewerkers maatschappelijke dienstverlening van het gevangeniswezen. Hierna gaan we in op de rol(len) en
competenties van de verschillende professionals. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de
theoretische en managementhandleiding van Buntjer et al. (2009).
Trainers
Volgens de handleiding moeten er per training twee uitvoerende trainers zijn. Ook wordt er
een reservetrainer aangewezen die kan invallen wanneer een van de trainers verhinderd is.
Om de Korte Leefstijltraining naar behoren uit te kunnen voeren, moeten de trainers aan
de volgende profielcriteria en opleidingseisen voldoen:
1. Minimaal een HBO-diploma in een agogische richting
2. Met succes (in het bezit van certificaat) een specifieke training gevolgd hebben:
 KeVa training (kernvaardigheden trainers van 3RO)
 Motiverende gespreksvoering (MGV) en de Korte Leefstijltraining voor justitiabelen
 Op het gebied van didactiek, groepsdynamica in algemeen én in justitieel kader
 Op het gebied van cognitief-gedragstherapeutische technieken (bijvoorbeeld in
agressietraining, sociale vaardigheidstraining etc.)
3. Verder beschikken de trainers over actuele kennis op het gebied van:
 Middelenmisbruik en -afhankelijkheid
 Gedragsstoornissen
 Het strafproces
 Groepsdynamica
 Het leertheoretische model
 Het veranderingsmodel van Prochaska & DiClemente
 Het terugvalpreventiemodel van Marlatt
Voorwaarde voor de trainers is dat zij de training-voor-trainers volgen om de Korte
Leefstijltraining te kunnen uitvoeren. Bij de uitvoering van de training dienen zij de programmahandleiding voor trainers te volgen.
De interventiecoaches
Volgens de theoretische handleiding van Buntjer et al. (2009) ondersteunen de interventiecoaches de deelnemende instellingen bij de organisatie en de uitvoering van de Korte
Leefstijltraining. Zij begeleiden de uitvoering van de Korte Leefstijltraining alsook andere
gedragsinterventies van de SVG en bewaken de kwaliteit van deze uitvoering. Daarnaast
selecteert de interventiecoach nieuwe trainers en leidt hen op in de training-voor-trainers.
De programma-integriteit van de Korte Leefstijltraining behoort te worden gecontroleerd door middel van videomonitoring van de trainers, coachinggesprekken aan de hand
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van deze videobeelden, bijscholing en ondersteuning van de trainers bij de uitvoering. De
reclasseringsorganisaties verzorgen intervisiebijeenkomsten voor de coaches. Daarnaast
hebben de interventiecoaches een voorlichtingstaak: zij geven voorlichting over de beschikbare gedragsinterventies aan ketenpartners en in- en externe verwijzers. In de functieomschrijving van de SVG staat dat coaches worden geworven met een relevante, afgeronde
studierichting HBO of WO, en dat de coaches bij voorkeur ervaring hebben in het geven
van erkende justitiële gedragsinterventies, in het coachen van medewerkers en opleiden van
trainers, kennis en ervaring in het justitiële werkveld alsook in verslavingszorg en het werken met verslaafde delinquenten en ervaring met motiverende gespreksvoering.10
De manager interventies en de regiocoördinatoren
De interventiemanager is verantwoordelijk voor het landelijk managen van de Korte
Leefstijltraining en voor de inhoudelijke aansturing van de interventiecoaches. Daarnaast
heeft de manager als taak dat de Korte Leefstijltraining als gedragsinterventie landelijk
beschikbaar wordt. De regiocoördinatoren zorgen ervoor dat de praktische zaken voor het
uitvoeren van de Korte Leefstijltraining op locatie zijn geregeld (Buntjer et al. 2009).
Trajectbegeleider gevangeniswezen (GW)
De trajectbegeleider gevangeniswezen (GW) heeft binnen het intramurale traject als taak
het motiveren en stimuleren van de gedetineerde tot het volgen van de gedragsinterventies
in het kader van het Programma Terugdringen Recidive. Daarnaast stelt de trajectbegeleider GW samen met de adviseur van de reclassering het re-integratieplan op, draagt er
zorg voor dat dit wordt gerealiseerd en stelt voortgangsrapportages van de justitiabele op.
Wanneer de training extramuraal wordt uitgevoerd, vindt dit plaats onder reclasseringstoezicht (Buntjer et al. 2009).
Eindnoten
1.

De gedragsinterventie is ontwikkeld door JellinekMentrum, OOKI Innovatie en het AIAR in samenwerking

2.

De RISc wordt voortdurend doorontwikkeld. Zo zijn er voornemens om de laatste versie van de RISc (versie

3.
4.
5.

6.
7.

met Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG).

3.2) aan te passen, met mogelijk gevolgen voor de in- dan wel exclusiecriteria van verscheidene gedragsinterventies, waaronder de Korte Leefstijltraining.

Hierbij dient het te gaan om het problematisch gebruik van één van de volgende middelen: cannabis, cocaïne,
XTC, amfetamine, heroïne, medicijnen.

Voor cliënten waarbij er een relatie is tussen alcoholgebruik/-misbruik en geweld is een gedragstraining beschikbaar (Alcohol en Geweld), die voorlopig erkend is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Voor het meten van het recidiverisico worden de volgende scores gehanteerd: laag = score 0-31, midden = score
32-81 en hoog = score 82 of hoger. Qua verslavingsernst worden de volgende scores gehanteerd: laag = riskant
gebruik, midden = riskant gebruik met klachten van verslaving en hoog = (ernstig) chronische verslaving.
Het TRIS-systeem herkent kandidaten op basis van netto strafrestant en objectieve criteria.

Het duaal overleg tussen de reclasseringswerker en trajectbegeleider is voor de zomer van 2011 komen te

vervallen. Op basis van het reclasseringsadvies wordt direct gestart met de uitvoering om zo de doorlooptijden
te verkorten.
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8.

Wanneer de selectiefunctionaris niet akkoord gaat, wordt het plan in overleg met het hoofd CBTR bijgesteld

9.

De Korte Leefstijltraining wordt gegeven aan minimaal vier en maximaal twaalf deelnemers (Buntjer et al.

en wordt opnieuw selectieadvies uitgebracht.
2009).

10. www.svg.nl
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3

De Korte Leefstijltraining in cijfers

In dit hoofdstuk beschrijven we de kengetallen over de Korte leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen. Hoeveel trainingen worden er gegeven, hoe is de verdeling over extra- en
intramurale trainingen, om hoeveel deelnemers gaat het en is dit volgens plan? Daarnaast
gaan we in op kenmerken van de trainingen, zoals groepssamenstelling en uitval. Alvorens
de gegevens te beschrijven, is het van belang aandacht te besteden aan de achtergrond en
waarde van de kengetallen.
3.1 Kengetallen
Bij aanvang van het onderzoek is ervan uitgegaan dat de kengetallen over de trainingen
en deelnemers centraal opvraagbaar zouden zijn bij de Stichting Verslavingsreclassering
(SVG). Al snel bleek echter dat veel van de data die voor een gedegen procesevaluatie nodig
zijn niet geregistreerd worden. Uiteindelijk is er deels op basis van beschikbare systeeminformatie en deels op basis van papieren informatie zicht gekregen op een aantal kengetallen.
Bij beide bronnen moet in acht worden genomen dat deze data niet altijd honderd procent
betrouwbaar zijn. Op het bronmateriaal en de waarde daarvan gaan we hierna dieper in.
Systeeminformatie
Het enige centrale registratiesysteem dat geraadpleegd kon worden, is het Cliënt Volg
Systeem (CVS). Het CVS is een landelijk informatiesysteem waarin bepaalde gegevens uit
de dossiers van alle cliënten van de reclassering worden ingevoerd. In het systeem is onder
andere te raadplegen voor welke interventies en maatregelen justitiabelen zijn geïndiceerd.
Bij de SVG is een uitvraag gedaan naar alle cliënten die in aanmerking zijn gekomen voor
de Korte Leefstijltraining. Daarbij is specifiek gevraagd naar een overzicht van het aantal
indiceringen voor de Korte leefstijltraining, de uitvoerende instellingen, de data, de aard
van de trainingen, de mate waarin de deelnemers daadwerkelijk zijn gestart en de training
hebben voltooid en de redenen van uitval. Deze gegevens uit CVS zullen in dit hoofdstuk
worden beschreven. Een belangrijke opmerking bij deze data is dat door de SVG is aangegeven dat veel van de geleverde data slechts indicatief zijn of ‘compleet onbetrouwbaar’.
Voor de onbetrouwbaarheid van de data worden door de SVG diverse redenen gegeven. De
gegevens zijn in 2009 op een andere manier bijgehouden dan in 2010. Vóór 2010 gold een
projectsubsidie en liep de financiering van deelname aan de interventies niet via registratie
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in het CVS, waardoor niet alle deelnemers ingevoerd werden. Vanaf 2010 zijn de gedragsinterventies opgenomen in het reguliere kader en loopt de financiering wel op basis van de
registratie in het CVS. Sinds dat jaar worden de deelnemers van de Korte Leefstijltraining
in het CVS geregistreerd. Overigens zijn dat voornamelijk de deelnemers die daadwerkelijk
met de Korte Leefstijltraining starten. Cliënten die zijn aangemeld maar uiteindelijk niet
starten, worden vaak niet ingevoerd omdat de financiële prikkel hiervoor ontbreekt. Ook
het afronden van de trainingen door cliënten wordt om voornoemde reden niet betrouwbaar geregistreerd; de productiecijfers worden namelijk enkel gebaseerd op de cliënten die
met een training starten.
Concluderend, geeft het CVS vanaf 2010 inzicht in het aantal deelnemers dat is gestart
met de Korte Leefstijltraining, maar kunnen er over het aantal aanmeldingen en het aantal
succesvolle afrondingen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan. De data die op basis
van het CVS worden weergegeven, hebben betrekking op de periode januari 2009 tot april
2011 en op de deelnemers van alle instellingen.
Papieren informatie
Een overzicht van het aantal Korte Leefstijltrainingen dat heeft gedraaid, is op basis van
systeeminformatie niet te genereren omdat het simpelweg niet geregistreerd wordt. Een
dergelijk overzicht is natuurlijk onmisbaar in de evaluatie en om hier toch enig zicht op te
krijgen, hebben we getracht handmatig gegevens over het aantal uitgevoerde trainingen bij
de zes selectie-instellingen te verzamelen. Het raadplegen van papieren informatie bood ons
tegelijkertijd de gelegenheid om sommige, als niet-betrouwbaar bestempelde, data uit het
CVS te toetsen en aan te vullen. De papieren documenten betreffen de trainingsmappen
met daarin alle documentatie van de betreffende training. Concreet gaat het bij een volledig
gevulde trainingsmap om een voorblad met daarop algemene gegevens zoals de start- en
einddatum, sessiedata, aantal deelnemers, aantal deelnemers met certificaat, de trainers en
de locatie. Daarnaast bevatten de mappen voor elke sessie de presentielijsten van de deelnemers en de reden van afwezigheid bij afwezigen. Tenslotte zijn er in de mappen evaluatieformulieren van de deelnemers opgenomen. Op ons verzoek hebben de interventiecoaches
al het beschikbare papieren trainingsmateriaal over de Korte Leefstijltrainingen centraal
verzameld. Dit bleek echter geen kwestie van het ‘opentrekken’ van een archiefkast te zijn.
De mappen lagen verspreid over personen en locaties waardoor we, ondanks alle inspanningen, uiteindelijk niet over alle trainingsdocumentatie hebben kunnen beschikken. We
zijn tot een verzameling van in totaal 57 trainingsmappen gekomen, verdeeld over de zes
selectie-instellingen. Behalve dat het aantal trainingsmappen niet compleet was, ontbrak
in de aanwezige mappen een deel van de documentatie, zoals het voorblad of presentielijsten van bepaalde sessies. De verschillen over de zes selectie-instellingen zijn daarbij groot;
terwijl enkele instellingen het redelijk goed op orde bleken te hebben, ontbrak er bij andere
instellingen veel relevante documentatie. Nadat we de data uit de beschikbare trainingmappen hadden gedigitaliseerd, is het overzicht naar de interventiecoaches gestuurd voor een
aanvulling van de ontbrekende data. Hierbij bleek dat drie interventiecoaches de gevraagde
informatie goed aan wisten te vullen op basis van eigen registraties of in samenspraak met
de regiocoördinator, maar dat de vierde coach niet beschikte over de ontbrekende informatie. Een van de genoemde redenen voor het niet meer kunnen achterhalen van trainings52 Onder controle?

documentatie is een personeelswisseling van interventiecoaches waardoor informatie verloren is gegaan. Met de kanttekeningen bij de compleetheid van de vergaarde documentatie
in het achterhoofd geven we in dit hoofdstuk een overzicht van de data op basis van de
beschikbare, papieren informatie. Deze hebben betrekking op de trainingen en deelnemers
van de zes selectie-instellingen.
3.2 Aantal trainingen
Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, worden de aantallen en kenmerken betreffende de Korte Leefstijltrainingen tijdens de uitvoering van de procesevaluatie niet (eenduidig) geregistreerd. Op basis van de papieren documentatie is wel een redelijk betrouwbaar
beeld te geven van het minimaal aantal trainingen dat bij de zes selectie-instellingen heeft
gedraaid. De aantallen van twee instellingen kunnen een onderschatting zijn van het werkelijke aantal uitgevoerde trainingen omdat de informatie daar lastig te achterhalen was.
Tabel 3.1 geeft een overzicht van het minimaal uitgevoerde aantal trainingen. Daarbij is het
goed te vermelden dat 2008 en 2009 opstartjaren zijn geweest. Deze jaren zijn meegenomen in de analyse om inzicht te geven in de ontwikkeling.
Tabel 3.1 – Aantal trainingen per selectie-instelling naar jaar van start (n = 57 trainingen)
Instelling

2008*

2009

2010

2011**

Totaal

Instelling 1

1

4

9

0

14

Instelling 2

1

3

8

1

13

Instelling 3

0

0

4

2

6

Instelling 4

0

4

6

0

10

Instelling 5

0

0

3

2

5

Instelling 6

0

4

2

3

9

Totaal

2

15

32

8

57

Bron: papieren trainingsdocumentatie van de zes selectie-instellingen.
* Deze trainingen zijn in november 2008 gestart.
** De laatste training die hierin is meegenomen, is in juni 2011 gestart.

In het overzicht is de aanloop naar de implementatie van de Korte Leefstijltraining duidelijk
te zien. De verschillen in het aantal Korte Leefstijltrainingen tussen de instellingen lijken
gebaseerd te zijn op de latere implementatie van de gedragsinterventie. Twee instellingen
verzorgden al in 2008 Korte Leefstijltrainingen. Twee andere instellingen zijn pas later, in
2010, met de eerste Korte Leefstijltrainingen van start gegaan en de overige instellingen
een jaar eerder, in 2009. In het jaar 2010 zijn verreweg de meeste Korte Leefstijltrainingen
gegeven door de instellingen. Wat opvalt, is dat het aantal trainingen in de eerste helft van
2011 bij enkele instellingen achter lijkt te blijven bij het aantal in het voorgaande jaar.1
Op basis van de bruikbare trainingsdocumentatie is inzicht te geven in de aard van de
Korte Leefstijltrainingen: intramuraal en extramuraal. In tabel 3.2 is de verdeling weergegeven. Te zien is dat het aantal Korte Leefstijltrainingen dat intramuraal is uitgevoerd iets
hoger ligt dan het aantal extramurale trainingen.
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Terwijl het gewicht bij de ene instelling vooral bij de intramurale trainingen blijkt te liggen,
ligt dat bij de andere juist bij de extramurale vorm.
Tabel 3.2 – Aantal intra- en extramurale trainingen naar selectie-instelling (n = 57 trainingen)
Uitvoerende Instellingen

Intramuraal

Extramuraal

Instelling 1

11

3

Instelling 2

8

5

Instelling 3

2

4

Instelling 4

6

4

Instelling 5

2

3

Instelling 6

2

7

Totaal

31

26

Bron: papieren trainingsdocumentatie van de zes selectie-instellingen.

De training bestaat formeel uit vijftien sessies. Tien trainingsessies van tweeënhalfuur en
vijf boostersessies van een uur. Uit de papieren documentatie is getracht te achterhalen hoeveel sessies de trainingen in de praktijk hebben omvat. Van 40 van de bekende 57 trainingen (70%) was hierover informatie beschikbaar. Gemiddeld blijken zowel de intra- als de
extramurale Korte Leefstijltrainingen uit dertien sessies te bestaan. In de praktijk blijken
de trainers enkele boostersessies wegens praktische redenen soms samen te nemen, wat een
verklaring kan zijn voor het gegeven dat het gemiddeld aantal sessies onder de vijftien ligt.2
3.3 Aantal deelnemers en groepssamenstelling
Uit het Cliënt Volg Systeem (CVS) is op landelijk niveau het aantal deelnemers dat met de
Korte Leefstijltraining van start is gegaan, te destilleren. In de periode 2009 tot april 2011
zijn dat landelijk 576 unieke cliënten.3 De zes selectie-instellingen vertegenwoordigen driekwart (74%) van dit aantal deelnemers.
Het overige kwart staat als deelnemer geregistreerd bij vier van de vijf overige instellingen
voor Verslavingsreclassering. Daarbij is het belangrijk aan te geven dat de data uit 2009
minder betrouwbaar zijn, in die zin dat het een onderschatting zal zijn van het werkelijke
aantal deelnemers.
De SVG krijgt jaarlijks een productiekader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
In dit kader staat het aantal producten dat per opdrachtgever over het gehele jaar wordt
ingekocht. Daarbij gaat het naast de toezichten en adviesrapporten om het aantal
gedragsinterventies.
De magistratuur (OM/ZM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maken elk jaar
een raming van het aantal af te nemen gedragsinterventies waaronder ook de Korte
Leefstijltrainingen. De beraming over 2010 en 2011 ziet eruit zoals weergegeven in tabel
3.3 en is naast het landelijk gerealiseerde aantal deelnemers gezet.4 Let wel, in 2011 heeft
het gerealiseerde aantal deelnemers enkel betrekking op het eerste kwartaal.
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Tabel 3.3 – Productiekader Korte Leefstijltraining naar aantal deelnemers
Aantal deelnemers

Intramuraal

2010

2011*

Prognose
jaar

Realisatie
jaar

Prognose
jaar

Realisatie
1e kwartaal

617

237

130

52

Extramuraal

29

134

29

27

Totaal

646

371

159

79

Bron: SVG en CVS. * De realisatiecijfers gaan over het eerste kwartaal van 2011 en de prognosecijfers over een jaar.

Het gewicht in het productiekader ligt duidelijk bij deelnemers aan de intramurale Korte
Leefstijltrainingen; hier worden de grootste aantallen verwacht. Er zijn in werkelijkheid
inderdaad meer deelnemers bij de intramurale uitvoering, maar hun oververtegenwoordiging is minder sterk dan geprognosticeerd. Tabel 3.3 laat zien dat het productiekader voor
het aantal deelnemers aan de extramurale trainingen ruimschoots wordt gehaald. In 2010
zijn meer dan het viervoudige aantal extramurale deelnemers met de Korte Leefstijltraining
gestart dan geprognosticeerd, terwijl het aantal gerealiseerde intramurale deelnemers voor
niet meer dan 38 procent aan de verwachtingen voldoet. Al in het eerste kwartaal van 2011
wordt zo goed als voldaan aan het jaarlijkse productiekader voor de extramurale deelnemers
en ligt ook het aantal intramurale deelnemers op schema.
Uit voorgaande tabel is verder af te leiden dat de verwachtingen ten aanzien van het aantal
deelnemers voor de intramurale trainingen in 2011 sterk zijn teruggeschroefd ten opzichte
van het jaar daarvoor. Het aantal in 2011 is een vijfde (21%) van het aantal in 2010.
Conform de handleiding voor de Korte Leefstijltraining dienen de trainingsgroepen uit
minimaal vier en maximaal twaalf deelnemers te bestaan. Daarnaast behoren ten minste
twee deelnemers van hetzelfde geslacht deel uit te maken van een gemengde trainingsgroep. Het CVS bevat geen informatie over toewijzing aan de trainingen en daaruit af te
leiden groepsgrootte en groepssamenstellingen. Op het eerste criterium (groepsgrootte) is
op basis van de papieren trainingsdocumentatie wel zicht gekregen. Het tweede criterium
(gemengde groepen) is ook niet met de informatie uit de papieren documentatie toetsbaar
gebleken. De groepssamenstelling van de Korte Leefstijltrainingen, in de zin van geslacht,
leeftijd en problematiek van de deelnemers, bleek noch op basis van de CVS-registratie
noch de papieren documentatie te achterhalen.
Op basis van de papieren trainingsdocumentatie is van 48 van de bekende 57 trainingen
(84%) informatie bekend over het aantal deelnemers bij de start en het einde van de trainingen. De groepsgrootte waarmee de trainingen van start gaan, varieert sterk van vier
tot dertien deelnemers. Gemiddeld starten de trainingen met negen deelnemers. Het aantal deelnemers per trainingssessie is onbekend maar de trainingsdocumentatie biedt wel
zicht op het aantal deelnemers dat de training heeft voltooid. Bij het einde van de training
bestaan de groepen nog uit gemiddeld zeven deelnemers met een range tussen de twee en
dertien deelnemers. De extramurale trainingen lijken iets gevoeliger voor uitval van deelnemers te zijn, aangezien de gemiddelde groepsgrootte bij het einde van de training kleiner
is dan bij de intramurale trainingen. Zie tabel 3.4.
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Tabel 3.4 – Gemiddelde groepsgrootte van deelnemers bij start en einde trainingen (n = 48 trainingen)
Gemiddelde groepsgrootte

Start

Einde

Intramurale trainingen

9

7

Extramurale trainingen

9

6

Totaal gemiddeld

9

7

Bron: papieren trainingsdocumentatie van de zes selectie-instellingen.

3.4 Uitval van deelnemers
Uitval van deelnemers kan gedurende het hele trainingstraject plaatsvinden. Dat betekent
dat deelnemers meerdere bijeenkomsten missen of helemaal niet meer komen en daardoor
de training niet (mogen) voltooien. De papieren trainingsdocumentatie geeft zicht op het
aantal deelnemers dat bij de start van de training aanwezig is en op het aantal deelnemers
aan het einde van de training. Het verschil tussen die aantallen geeft inzicht in de uitval.
Van de 48 trainingen waarvan we op basis van de papieren documentatie over informatie
over het aantal deelnemers bij start en einde beschikten, blijkt dat driekwart (74%) van de
deelnemers de training heeft voltooid. Dat betekent dat een kwart (26%) niet de gehele
training doorloopt. In tabel 3.5 komt, zoals we hiervoor beschreven, ook terug dat het uitvalpercentage bij de extramurale trainingen groter is dan bij de intramurale trainingen.
Tabel 3.5 – Aantal deelnemers dat start, uitvalt en de trainingen voltooit (n = 48 trainingen)
Groepsgrootte

Start

Uitval

Voltooid

Uitvalpercentage

Slagingspercentage

Intramurale trainingen

252

60

192

24%

76%

Extramurale trainingen

185

53

132

29%

71%

Totaal

437

113

324

26%

74%

Bron: papieren trainingsdocumentatie van de zes selectie-instellingen.

De voor het onderzoek ter beschikking gestelde informatie maakt het niet mogelijk kwantitatieve uitspraken te doen over het moment waarop deelnemers uitvallen. Een aantal
professionals heeft de ervaring dat de meeste deelnemers afhaken in de eerste fase van de
training, zo ongeveer tussen de tweede en vijfde bijeenkomst.
“Als je ze kunt vasthouden bij de derde tot zesde sessie, is de kans op uitval op een later
moment kleiner.” Bron: trainer.
Een reden voor uitval kan simpelweg verzuim van de cliënten zijn, maar ook gebeurtenissen of praktische redenen kunnen leiden tot uitval. Het CVS biedt geen betrouwbaar
cijfermateriaal over het aantal deelnemers dat de training afrondt of voortijdig afbreekt,
omdat dat niet altijd goed en consequent wordt geregistreerd. Het CVS biedt weliswaar de
mogelijkheid om de reden van eventuele uitval aan te geven maar ook bij dit veld geldt dat
het slecht en inconsequent wordt ingevuld, waardoor deze data niet gebruikt kunnen worden voor de analyse. Om wel een beeld te geven om welke redenen het kan gaan, volgt een
overzicht van de redenen zoals gebruikt in het CVS (tabel 3.6).
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Tabel 3.6 – Redenen van uitval deelnemers
Overzicht redenen van uitval in CVS
Te veel verzuim

Training te moeilijk

Cliënt wil niet meer deelnemen

Verwijderd wegens storend gedrag

Overplaatsing naar andere Penitentiaire Inrichting

Verwijderd wegens onvoldoende inzet

Strafmaatregelen Penitentiaire Inrichting

(Terugval in) middelengebruik

Einde toezichtperiode

Andere of onbekende reden

Groepsongeschikt
Bron: CVS.

De interviews met de trainers en de interventiecoaches bieden kwalitatieve informatie over
de redenen van uitval en de kenmerken van deze uitvallers. Door de respondenten wordt
gewezen op het gebrek aan (intrinsieke) motivatie bij de deelnemer als verklaring voor de
uitval. Dit gebrek aan motivatie wordt door de trainers op verschillende manieren verklaard. Ontkenning van de problematiek maakt dat justitiabelen het nut van een training
niet inzien; “ deelnemers die zich zelf niet verslaafd vinden, willen niet deelnemen in een groep
‘ junks’ en haken daardoor eerder af ”, aldus een interventiecoach.
“Het gebrek aan motivatie komt voort uit het feit dat er sprake is van weinig externe druk
in combinatie met een beperkte behoefte om iets aan de problematiek te willen veranderen.”
Bron: trainer.
Een andere reden voor uitval is terugval in middelengebruik of criminaliteit. Daarnaast
kan het moment van de training niet goed in de actuele levensfase van de deelnemers passen waardoor zij niet gemotiveerd zijn; de training komt dan voor hen te vroeg of juist te
laat.
“Wanneer de training te lang na de detentie van start gaat, zijn zij bezig hun leven weer
op te bouwen en willen zij niet meer geconfronteerd worden met hun verleden of zijn abstinent.” Bron: trainer.
Ook organisatorische zaken zijn in de praktijk debet aan het uitvallen van deelnemers.
Daarbij moet gedacht worden aan door- of overplaatsingen tijdens de training waardoor er
geen kans is om de (intramurale) training af te maken.
“Bij de intramurale trainingen schat ik dat ongeveer 70 procent van de uitval te maken
heeft met de organisatie in de penitentiaire inrichting. De afspraak is dat als iemand aangemeld wordt voor een training, hij deze ook af moet kunnen maken maar helaas lukt
dit niet altijd en worden deelnemers tijdens traject door- of overgeplaatst naar een andere
inrichting.” Bron: interventiecoach.
Aanvullende oorzaken van uitval die worden genoemd, zijn groepsongeschiktheid en de
moeilijkheidsgraad van de training. Tenslotte wordt gewezen op het belang van het goed
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informeren van deelnemers omdat dit uitval kan voorkomen. “Wanneer verwijzers de deelnemer slecht voorbereiden op wat ze kunnen verwachten en te weinig betrokken zijn, kan dat leiden
tot uitval”, aldus een interventiecoach.
Ter illustratie worden onderstaand enkele redenen gegeven voor het niet-voltooien van de
trainingen, zoals in de dossiers van verschillende trainingen aangegeven door de trainers.
De heer F. is na de derde sessie overgeplaatst naar een behandelingskliniek. De heer R. moest onverwacht een niet-voltooide taakstraf in detentie uitzitten. De heren H. en P. zijn eerder uit detentie
ontslagen, dit was op het moment van de start van de training nog niet voorzien. De heer Van S. heeft
uiteindelijk, na herhaaldelijk aarzelen, ervoor gekozen om toch te stoppen met de training bij de één
na laatste bijeenkomst. De heer Van der K. is al na een paar bijeenkomsten afgehaakt. Mevr. F. is al
vroegtijdig gestopt, omdat bleek dat haar verslavingsproblematiek nog te ernstig was om de training
bij te kunnen wonen. De heer V. heeft na een bijeenkomst een ernstig ongeluk gehad, waardoor hij
niet meer in staat was de training te volgen. De heer De K. heeft in overleg met zijn reclasseringswerker de training gestopt in verband met een studie die niet meer te combineren was met zijn training.
Bron: papieren trainingsdocumentatie.

3.5 Resumé
Het ontbreken van een centrale en gestructureerde registratie van trainingsinformatie
bemoeilijkt het verkrijgen van een beeld van kengetallen en details over de trainingen en
deelnemers. Op de best mogelijke manier is aan de hand van beschikbare papieren trainingsdocumentatie en (de betrouwbare) data uit het Cliënt Volg Systeem (CVS) informatie gegenereerd om de onderzoeksvragen aangaande de kengetallen te beantwoorden. De
resultaten bieden niet meer dan een goede indicatie van de werkelijkheid omdat het bronmateriaal beperkingen kent en daardoor niet altijd volledig of betrouwbaar is. Op basis van
de bevindingen uit dit hoofdstuk geven we de conclusies bij het eerste cluster onderzoeksvragen per onderzoeksvraag weer.
Hoe vaak is de Korte Leefstijltraining intra- en extramuraal uitgevoerd? Is dit conform de
plannen?
De jaren 2008 en 2009 zijn opstartjaren. In 2010 zijn er door de zes selectie-instellingen
tezamen in totaal ten minste 32 Korte Leefstijltrainingen uitgevoerd. In 2011 is een sterke
terugloop in het aantal trainingen zichtbaar; in de eerste helft van 2011 zijn er acht trainingen bekend. Het aandeel extramurale trainingen (54%) ligt iets hoger dan de intramurale
trainingen (46%). Bij sommige instellingen ligt het gewicht sterker bij de intramurale dan
bij de extramurale vorm.
De verwachtingen ten aanzien van de Korte Leefstijltraining worden jaarlijks geformuleerd
in een productiekader. De verwachtingen over het aantal deelnemers aan de intramurale
variant van de training liggen vele malen hoger dan die voor het aantal extramurale trainingen. In 2010 wordt ruimschoots aan de verwachtingen voor het aantal extramurale deelnemers voldaan; het aantal gerealiseerde deelnemers ligt in dat jaar ruim vier maal hoger
dan beoogd en ook in 2011 lijkt het in die richting te gaan. Voor wat betreft de intramurale
trainingen worden de prognoses in 2010 niet behaald, maar na het drastisch terugschroe58 Onder controle?

ven van de verwachtingen in 2011 komt het aantal gerealiseerde deelnemers voor de intramurale variant in de buurt van de prognose.
Hoeveel deelnemers zijn aangemeld, geïndiceerd en gestart? Hoeveel no-show, weigering of nietindeling komt voor onder deelnemers die in aanmerking komen voor de Korte Leefstijltraining?
Wat zijn kenmerken van deze niet-deelnemers?
De geraadpleegde registratiesystemen en de informatie van de SVG lenen zich er niet
voor om uitspraken te doen over het aantal aanmeldingen en indiceringen voor de Korte
Leefstijltraining. Ook de aantallen weigeringen en niet-indelingen zijn onbekend. Wel
biedt het CVS inzicht in het aantal cliënten dat met de training start. In 2010 staan landelijk – dus over alle instellingen die een Korte Leefstijltraining aanbieden – 371 cliënten
geregistreerd als deelnemer aan de Korte Leefstijltraining. In het eerste kwartaal van 2011
zijn dat er 79.
Hoe ziet de groepssamenstelling eruit voor wat betreft aantallen en het geslacht? Bestaan de groepen uit ten minste vier en maximaal twaalf deelnemers en bestaan gemengde trainingsgroepen uit
minimaal twee deelnemers van hetzelfde geslacht? Hoeveel deelnemers waren er per sessie (gemiddeld)? Is dit conform handleiding? Welke knelpunten doen zich voor?
Zowel de intra- als extramurale trainingsgroepen starten met gemiddeld negen deelnemers. De range van de groepen die starten, loopt van vier tot dertien deelnemers. Daarmee
wordt redelijk voldaan aan het criterium voor een groepssamenstelling van ten minste vier
en maximaal twaalf deelnemers. Bij het einde van de training bestaan de trainingsgroepen
uit gemiddeld zeven deelnemers met een range van twee tot dertien deelnemers. Daaruit
blijkt dat het niet altijd realiseerbaar is om de training met ten minste vier deelnemers te
draaien. De feitelijke groepssamenstelling voor wat betreft geslacht is niet vast te stellen op
basis van de beschikbare informatie.
Hoeveel uitval is er uit de training? In welke fase en om welke redenen haken deelnemers voortijdig af? Hoeveel deelnemers hebben de training afgerond?
Driekwart van de deelnemers doorloopt de gehele training, een kwart valt op enig moment
in het traject uit. De uitval lijkt vooral voor te komen in de eerste helft van de training. Bij
de extramurale trainingen is het uitvalpercentage iets hoger (29%) dan bij de intramurale
trainingen (24%). Het is op basis van de data niet mogelijk om te bepalen op welk moment
deelnemers afhaken en hoeveel deelnemers de Korte Leefstijltraining afronden omdat die
informatie niet wordt geregistreerd.
De redenen voor uitval zijn uiteenlopend en hebben deels te maken met het gedrag van
de cliënt zoals verzuim, onwil en storend gedrag tijdens de training. Gebrek aan (intrinsieke) motivatie bij de deelnemers is een unaniem kenmerk van de uitvallers. Een ‘verkeerde
timing’ van de training en het niet willen inzien van de eigen problematiek of een slechte
voorbereiding liggen daar onder andere aan ten grondslag. Andere redenen voor uitval kunnen van meer organisatorische aard zijn, zoals overplaatsingen naar een andere penitentiaire
inrichting. Terugval in middelengebruik of criminaliteit is een andere oorzaak van uitval.
Tenslotte kan uitval ontstaan doordat de training niet geschikt blijkt voor de cliënt, omdat
de training te moeilijk is of omdat de cliënt groepsongeschikt is.
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Eindnoten
1.

Dit komt volgens de interviewrespondenten doordat er vanaf 2011 relatief meer cliënten zijn aangemeld voor

2.

Volgens de handleiding kunnen de boostersessies eventueel aan elkaar worden gekoppeld: bijvoorbeeld een

3.
4.

de Leefstijltraining in plaats van de Korte Leefstijltraining.

boostersessie van twee uur in plaats van twee boostersessies verdeeld over twee weken.
Op de kenmerken van deze deelnemers wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid ingegaan.

In 2009 werd een dergelijke beraming nog niet gemaakt omdat de gedragsinterventie zich toen nog in de
pilotfase bevond.
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4

De deelnemers

In dit hoofdstuk staan de deelnemers centraal. Voor de kenmerken van de deelnemers zijn
de belangrijkste bronnen de registraties in het Cliënt Volgsysteem (CVS) en de RIScanalyse op basis waarvan zij voor de Korte Leefstijltraining geïndiceerd zijn. Daarnaast
bieden de trainers (zowel via de vragenlijsten als in de interviews) en bovendien de interviews met de deelnemers zelf meer zicht op de motivatie en houding van de deelnemers.
Achtereenvolgens bespreken we met betrekking tot de deelnemers enkele algemene kenmerken, hun delictverleden, middelenproblematiek en emotioneel welzijn, andere (gedrags)
interventies die zij gehad hebben en tot slot hun motivatie en houding ten opzichte van de
Korte Leefstijltraining.
4.1 Demografische kenmerken
Vanaf begin 2009 tot en met maart 2011 staan landelijk 576 unieke cliënten, die hebben
deelgenomen aan de Korte Leefstijltraining, in het CVS geregistreerd. Van hen zijn we op
basis van de CVS-registraties de demografische kenmerken nagegaan (geslacht, leeftijd,
geboorteland). Van deze deelnemers zijn vervolgens 567 unieke RISc-bestanden gevonden.1
Bij negen deelnemers is volgens deze gegevens dus geen RISc afgenomen. Op basis van de
RISc-gegevens (N=567) zijn de kenmerken in kaart gebracht over onder meer verslaving,
delictverleden en recidiverisico.
Het overgrote deel van de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining is man (bijna 98%);
onder de 576 deelnemers zijn slechts twaalf vrouwen. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 32 jaar.2 De meeste deelnemers vallen in de categorie van 25 tot en met 34 jaar
(zie tabel 4.13). De meest voorkomende leeftijd (modus) is 23 jaar (n=37, dit is 6% van de
deelnemers), gevolgd door 22 en 24 jaar. Van 561 deelnemers is het geboorteland bekend
(zie tabel 1 in bijlage 6). Bijna driekwart (73%) van de deelnemers is in Nederland geboren,
gevolgd door Suriname (7%), de Nederlandse antillen (5%) en Marokko (5%).
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Tabel 4.1 – Leeftijdscategorieën van de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining 4 (N=576)
Leeftijdscategorie

Aantal (n)

Procent (%)

18-24

154

27

25-34

215

37

35-44

134

23

45-54

61

11

55-64

12

2

65+

0

0

576

100

Totaal
Bron: CVS.

We weten van de deelnemers op basis van de RISc (N=567) of ze een opleiding hebben
gevolgd en of zij deze hebben afgerond. Een minderheid (15%) heeft alleen basisonderwijs
en/of speciaal onderwijs gehad of is ongeschoold. De groep die een vervolgopleiding (zoals
vmbo, mbo, havo, vwo, hbo, wo) heeft afgerond met een diploma (43%) is ongeveer even
groot als de groep die dit onderwijs gevolgd heeft maar dit niet heeft afgerond met een
(erkend) diploma (42%).
De huidige werksituatie is als volgt te kenmerken (tabel 3 in bijlage 6). De helft van de deelnemers heeft geen vaste dagstructuur. Dit wil zeggen dat zij werkloos zijn en/of anderszins
geen structurele, zinvolle dagbesteding hebben. Ruim een kwart (27%) is werkzoekend of
werkt op onregelmatige basis. De overige deelnemers (22%) hebben wel werk of een andere
zinvolle dagbesteding, zoals bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, vrijwilligerswerk,
gepensioneerden die zich bezig houden met een hobby, het zorgen voor een kind of voor
hulpbehoevenden.
4.2 Criminaliteitsprofiel en recidiverisico
Van 554 (intramurale en extramurale) deelnemers is informatie bekend over de delicten die
zij gepleegd hebben. In de RISc zijn de wetsartikelen geregistreerd naar aanleiding waarvan zij bij de reclassering onderzocht zijn (waarbij de RISc is afgenomen) en gestart zijn
met de Korte Leefstijltraining. We hebben gekeken naar het primaire wetsartikel om een
beeld te krijgen van de typen delicten die de deelnemers ten laste gelegd zijn.5 Eenvoudige
diefstal komt het meest voor als het primair ten laste gelegde wetsartikel, bij een kwart van
de deelnemers (25%, 141 deelnemers) en op twee staat een tenlastelegging voor het bezit
van dan wel de handel in harddrugs (13%, 71 deelnemers). Gekeken naar de bredere delictcategorieën, springen echter de geweldsdelicten eruit. De resultaten naar delictcategorie
zijn weergegeven in tabel 4.2.
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Tabel 4.2 – Delictcategorieën primair ten laste gelegde delict (n=561)
Huidig delict
(categorie)

Totaal deelnemers

Intramuraal

Extramuraal

Sig

n

%

n

%

n

%

Agressie en geweld

174

31

92

25

82

43

Vermogen zonder geweld

170

31

112

31

58

31

ns

Opiumwet

97

17

67

18

30

16

ns

Vermogen met geweld

88

16

81

22

7

4

*

Verkeer

16

3

8

2

8

4

ns

*

Zeden

5

1

3

1

2

1

ns

Overig

4

1

2

1

2

1

ns

Totaal

554

100

365

100

189

100

Bron: RISc. * De proporties intramuraal versus extramuraal verschillen significant (p<0.05).

De deelnemers aan de Korte Leefstijltraining vallen met hun primair ten laste gelegde delict
het vaakst in de categorie geweldsdelicten. Het gaat met name om doodslag, bedreiging met
geweld, mishandeling, moord, geweld in vereniging en zware mishandeling. Hierbinnen
vallen ook pogingen tot deze geweldsdelicten. Binnen de totale groep deelnemers is bij 44
deelnemers doodslag en bij negentien deelnemers moord ten laste gelegd, al dan niet in
combinatie met een ander wetsartikel, medeplichtigheid of poging.
“Steeds vaker is de groep samengesteld uit zware criminelen. Denk hierbij aan moordenaars en plegers van zware geweldsmisdrijven.” Bron: trainer.
Vergeleken met de groep intramurale deelnemers (25%) heeft een significant grotere groep
extramurale deelnemers (43%) een geweldsdelict als primair ten laste gelegd delict. De
intramurale deelnemers zouden juist significant vaker een vermogensdelict met geweld
gepleegd hebben (22% intramurale versus 4% extramurale deelnemers). Tot slot valt op dat
vijf deelnemers een zedendelict ten laste gelegd hebben gekregen. Dit is een contra-indicatie voor deelname aan de Korte Leefstijltraining.
Er is verder gekeken naar de criminele carrières van de deelnemers. We zijn nagegaan op
welke leeftijd zij voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen en op welke leeftijd zij voor het eerst veroordeeld zijn door de rechter. Vervolgens is gekeken hoe vaak zij
enerzijds binnen het jeugdstrafrecht veroordeeld zijn en anderzijds hoe vaak zij vanaf het
achttiende levensjaar veroordeeld zijn.
Hierbij wordt tevens gewezen op de leeftijden van de deelnemers (tabel 4.1); de deelnemers
in de leeftijdcategorie 18-24 jaar hebben ‘minder tijd gehad’ dan de overige deelnemers om
een criminele carrière te ‘ontwikkelen’.
Verreweg de meeste deelnemers van de totale groep waren zestien jaar (15%) ten tijde van
hun eerste politiecontact.6 De jongste leeftijd van het eerste politiecontact was vijf jaar (dit
was één deelnemer) en de oudste leeftijd 56 jaar (tevens één deelnemer). Onderstaande
tabel geeft de verdeling weer van de leeftijden van het eerste politiecontact en van de eerste
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veroordeling. Deze gegevens zijn van het merendeel van de deelnemers bekend. Uit de tabel
is af te lezen dat het merendeel van de deelnemers ten tijde van het eerste politiecontact
twaalf tot en met zeventien jaar oud was (52%).
De deelnemers zijn iets ouder wanneer ze voor het eerst door de rechter veroordeeld worden.
Ook hier is de meest voorkomende leeftijd zestien jaar.7 De grootste groep zit in de categorie
van twaalf tot en met zeventien jaar (46%), gevolgd door de categorie van achttien tot en met
vierentwintig jaar (36%).
Tabel 4.3 – Leeftijdscategorie deelnemers Korte Leefstijltraining ten tijde eerste politiecontact en eerste veroordeling
Leeftijdscategorie

< 12 jaar

eerste politiecontact
(N=552)

eerste veroordeling
(N=538)

n

%

n

%

7

1

-

-

12-17

289

52

245

46

18-24

172

32

196

36

25-34

60

11

72

13

35-44

18

3

19

4

45+
Totaal

6

1

6

1

522

100

538

100

Bron: RISc.

Gedurende de criminele carrière is 61 procent van de deelnemers een tot tweemaal veroordeeld binnen het jeugdstrafrecht. De rest van de groep is driemaal of vaker door de
jeugdrechter veroordeeld.8 Boven de achttien jaar is driekwart van de deelnemers driemaal
of vaker door de rechter veroordeeld.9 De overige deelnemers (25%; n=131) hebben slechts
één veroordeling op meerderjarige leeftijd.
De criminele carrières van de deelnemers blijken tamelijk divers (zie ook tabel 4 ‘criminele
diversiteit’ in bijlage 6). Bijna twee derde van de deelnemers heeft meer dan drie verschillende typen delicten gepleegd (64%). De delicten zijn in de meeste gevallen onderdeel van
een bepaald gedragspatroon, zo is vastgesteld door de rapporteur, op basis van de strafbare
feiten in het Justitieel dossier (63%).10 Dit wil niet per se zeggen dat de delicten naar verloop
van tijd ernstiger worden. Bij 40 procent van alle deelnemers worden de delicten naar verloop van tijd ernstiger volgens de RISc.
De gewogen scores op alle schalen van de RISc geven gecombineerd een totaalscore van de
cliënt.11 Op grond van de totaalscore op de RISc worden vier recidiverisicogroepen onderscheiden: laag risico, laaggemiddeld risico, hooggemiddeld risico en een hoog recidiverisico.
We zijn nagegaan in welke categorie de deelnemers van de Korte Leefstijltraining vallen.
Onderstaande tabel 4.4 geeft een overzicht van het ingeschatte risico op recidive en hernieuwde veroordeling van de deelnemers.12 Ruim de helft van de totale deelnemergroep
heeft een gemiddeld recidiverisico (53%; laag gemiddeld of hooggemiddeld). Aan een aanzienlijke groep deelnemers is een hoog recidiverisico toegekend (41%).
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Tabel 4.4 – Recidiverisico van de deelnemers
Recidive-inschatting
Laag (0-31)

Deelnemers
n

%

32

6

Laaggemiddeld (32-56)

116

22

Hooggemiddeld (57-81)

163

31

Hoog (82-168)

213

41

Totaal

524

100

Bron: RISc.

4.3 Middelenproblematiek
De RISc, zoals ingevuld door de reclasseringmedewerkers, geeft tevens inzicht in het middelengebruik en de verslavingsproblematiek van de deelnemers. Helaas beschikken we niet
over detailgegevens om na te gaan in hoeverre het specifiek om gokverslaving gaat. Volgens
een trainer is de training daar niet op toegespitst: “Er zit er vaak maar één met gokverslaving
in de groep en daardoor blijft gokverslaving onderbelicht.” Over het drugsgebruik en alcoholgebruik hebben we wel gegevens en bovendien zijn deze twee RISc-schalen medebepalend
voor de indicatiestelling voor de Korte Leefstijltraining. De scores van de cliënten op deze
schalen zijn weergegeven in onderstaande tabellen.13 Wanneer we de scores uitsplitsen naar
het jaar van de indicatiestelling, dan zijn de verschillen over 2009, 2010 en 2011 niet significant (zie tabellen 7 en 8 in bijlage 6).
Tabel 4.5a – Drugsgebruik als criminogene factor
Drugsgebruik

Deelnemers
n

%

1. Geen criminogene factor

78

14

2. Criminogene factor aanwezig

310

55

3. In ernstige mate aanwezig

179

32

Totaal

567

100

Bron: RISc.
Tabel 4.5b – Alcohol als criminogene factor
Alcohol

Deelnemers
n

%

1. Geen criminogene factor

191

34

2. Criminogene factor aanwezig

124

22

3. In ernstige mate aanwezig

252

44

Totaal

567

100

Bron: RISc.
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Voor 87 procent van de Korte Leefstijldeelnemers is drugsgebruik een criminogene factor
en voor 66 procent is alcoholgebruik een criminogene factor. Zij zullen dus ofwel op basis
van hun score voor drugsgebruik, ofwel voor hun score op alcoholgebruik in aanmerking
gekomen zijn voor de Korte Leefstijltraining.14 Wanneer we naar de overlap kijken (zie tabel
9 in bijlage 6), zien we dat 316 deelnemers (56%) een criminogene factor hebben voor alcoholgebruik en voor drugsgebruik. Er zijn achttien deelnemers (3%), die op geen van beide
schalen (alcohol en drugs) een criminogene factor scoren.15 Het is opvallend dat zij wel in
aanmerking zijn gekomen voor de Korte Leefstijltraining, aangezien deze niet bedoeld is
voor experimentele gebruikers. Uit een intern kwaliteitsonderzoek van 3RO naar de toepassing van de RISc is gebleken dat van 376 bestudeerde RISc-en, in achttien gevallen een
Leefstijltraining geïndiceerd was door de reclasseringsmedewerker, terwijl de RISc geen
Leefstijltraining geïndiceerd had.16 De redenen voor deze afwijking zijn niet bekend. Ook
uit de interviews blijkt dat de trainers te maken krijgen met deelnemers die naar hun mening
geen verslavingsproblematiek kennen en daardoor eigenlijk niet in de groep passen.
“Ik kom deelnemers in de groep tegen die zeggen al drie jaar geleden gestopt te zijn en sindsdien niks meer gebruikt te hebben. Of deelnemers die zeggen alleen twee biertjes gedronken te hebben op de avond van het delict en verder nooit meer drinken dan dat (matige
drinkers) en dat het delict niks te maken heeft met de twee glazen bier van die avond.
Daarnaast kun je in de trainingsgroep deelnemers aantreffen die dealen en zelf een stevige
borrel lusten. Zo’n figuur komt dan naast een cokeverslaafde te zitten, dat is niet wenselijk.” Bron: trainer.
Gekeken naar de ernst is voor bijna een derde van de totale groep (32%) een criminogene
factor voor drugsgebruik in ernstige mate aanwezig; voor alcoholgebruik is een criminogene factor voor 44 procent van de groep in ernstige mate aanwezig. Voor 72 deelnemers
(13%) is voor beide middelen een criminogene factor in ernstige mate aanwezig.17 Het middelengebruik kan ook in het verleden gespeeld hebben, dus het is onduidelijk of zich chronisch verslaafden in deze groepen bevinden.
Van bijna de helft van de deelnemers (47%) zijn er volgens de reclasseringmedewerkers geen
aanwijzingen dat het delictgedrag in het verleden of heden gerelateerd is aan drugsgebruik.
Voor de helft van de deelnemers (50%) geldt hetzelfde voor alcoholgebruik.
Bij een vijfde van de cliënten zijn er duidelijke aanwijzingen dat het drugsgebruik van
invloed is geweest op het huidige delictgedrag of delictgedrag in het verleden en bij een
derde zijn er duidelijke aanwijzingen dat het drugsgebruik van invloed is (geweest) op het
gebruik van geweld bij het delict. Bij ruim een derde (36%) van de deelnemers was het alcoholgebruik van zeer grote invloed op het delict (zie tabellen 9, 10a en 10b in bijlage 6).18
4.4 Psychische factoren, probleemgedrag en begripsniveau
Op basis van de RISc hebben we eveneens inzicht in psychische factoren en de houding
van de cliënt. In het bijzonder is gekeken naar de subschaal 10.2 ‘Psychische problemen’,
aangezien een score 2 (‘cliënt heeft langere tijd psychische problemen’) een contra-indicatie
kan opleveren. Psychische problemen zijn aan de orde als de cliënt in zijn functioneren
beperkt wordt door een psychische of psychiatrische conditie, zoals een depressie, reactie
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op acuut psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek, zelfverwondend of zelfdestructief
gedrag (RN/SVG/LdH, 2010). Van dat laatste is bij bijna een vijfde van de Korte Leefstijl
deelnemers (19%) sprake, zij hebben al langere tijd psychische problemen (zij hebben score
2). De helft van de deelnemers heeft geen psychische of psychiatrische problemen, reageert
normaal op vragen en is bereikbaar voor de ander (zij scoren 0). Ruim een kwart zegt wel
gediagnosticeerd te zijn met psychische problemen, maar er is geen relatie tussen deze problematiek en het delict en zij functioneren redelijk (zij scoren 1).
Van ruim de helft van de deelnemers (53%) is vervolgens aangegeven dat zij overheersend
en dwingend kunnen zijn, en dit soms met verbaal of fysiek geweld kunnen afdwingen
(score 1 op de schaal ‘dominant gedrag’). Een minderheid (14%) scoort op deze schaal het
meest problematisch (score 2); zij zijn geneigd zich op te stellen als ‘de baas’, en handhaven
zich met verbaal of fysiek geweld. Als dit gedrag in de huidige setting volhardt, dan zijn
zij niet groepsgeschikt. Dit is aan de deskundige om te beoordelen. De mate van groepsgeschiktheid is niet concreet af te leiden uit de RISc, maar wordt ingeschat door de reclasseringsmedewerker. De scores van de cliënten op deze schaal dragen, zoals gezegd, niet bij
tot de indicatiestelling voor de Korte Leefstijltraining. In hoeverre de cliënt groepsgeschikt
is, wordt bepaald door het professionele oordeel. Of iemand groepsgeschikt is, blijkt bij
voorbaat niet altijd goed te bepalen.
“Ik heb verschillende keren probleemgedrag meegemaakt, waarbij deelnemers ook zijn
gestopt of eruit zijn gezet. Bij de indeling is dat lastig te herkennen, het wordt vaak pas in
de groep zichtbaar.” Bron: trainer.
Van de trainers stelt 41 procent dat de inhoud van de training door de deelnemers begrepen
wordt; de overige trainers vinden dat de inhoud matig begrepen wordt. Maar liefst 64 procent van de trainers vindt dat de huiswerkopdrachten maar matig begrepen worden.
Hoewel een IQ van 80 of lager een exclusiecriterium is voor deelname aan de Korte
Leefstijltraining, is er geen gegevensregistratie over het IQ van de deelnemers. Verscheidene
(10) trainers geven aan dat een te beperkte intelligentie en/of begripsniveau gedurende de
loop van de training een probleem kan blijken. Dit geldt ook voor psychische problematiek
in relatie tot deelname aan de training.
“Er is vooraf onvoldoende informatie over eventueel beneden gemiddelde intelligentie of
psychische problematiek. Echter, sinds de voorgesprekken zijn ingevoerd, is hier een forse verbetering in te zien en haal je die cliënten er tijdens het voorgesprek al uit.” Bron:
trainer.
Uit de vragenlijsten en de interviews met de trainers blijkt, dat het wel eens voorkomt dat
een deelnemer te weinig begrip heeft van de Nederlandse taal om de inhoud van de training goed te kunnen begrijpen. Met name bij de huiswerkopdrachten zou dit problemen
opleveren.
“Mensen die slecht Nederlands schrijven, schrijven in hun werkboek in de taal die zij beter
beheersen. Controle van het huiswerk is dan niet meer mogelijk.” Bron: trainer.
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4.5 Andere gedragsinterventies
Naast de Korte Leefstijltraining kunnen de cliënten ook nog andere gedragsinterventies
gevolgd hebben en/of volgen. Op basis van het CVS en de interviews met de reclasseringsmedewerkers is nagegaan welke interventies dit zijn en er is geprobeerd inzicht te verkrijgen
welke interventies voorafgaand, tijdens en na de Korte Leefstijltraining lopen.
De Korte Leefstijltraining is volgens de theoretische managementhandleiding zo opgezet
dat deze deel kan uitmaken van een reeks interventies die ieder gericht zijn op het aanpakken van specifieke risicofactoren van criminele recidive. Onder deze interventies vallen de
training voor Cognitieve Vaardigheden (CoVa en CoVa+), de training Arbeidsvaardigheden
(Ara), de Agressie Regulatie Training (ART), de training Huisvesting en Wonen (H&W)
en de training Budgettering en Regulier Onderwijs. De interventies zijn niet in onderlinge
samenhang geëvalueerd, dus er kunnen geen wetenschappelijke uitspraken gedaan worden
over de positionering van de Korte Leefstijltraining ten opzichte van de andere interventies.
Volgens de theoretische en managementhandleiding zijn er echter geen bezwaren om de
Korte Leefstijltraining gelijktijdig in te zetten met andere interventies en er wordt geen
specifieke volgorde voorgeschreven. Hierop vormt de CoVa een uitzondering: de aanbeveling wordt gedaan om de CoVa vooraf te laten gaan aan de Korte Leefstijltraining (Buntjer
et al., 2009).19
We zijn op basis van het CVS nagegaan hoeveel en welke andere interventies de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining gevolgd hebben. Van 42 procent van de deelnemers aan
de Korte Leefstijltraining is op basis van het CVS bekend dat zij nog andere interventies
gevolgd hebben (n=243).
Bijna een derde (30%) van het totaal aantal deelnemers heeft volgens het CVS één andere
interventie gevolgd (zie tabel 4.7). Deze interventies kunnen voor, tijdens en na de Korte
Leefstijltraining zijn gevolgd. Op basis van de CVS-registraties zijn de uitvoeringsmomenten van de interventies niet na te gaan. Daarom is onbekend welke interventies voorafgegaan zijn aan de Korte Leefstijltraining, gelijktijdig lopen of daarop volgen. 20 Ook is
onbekend in hoeverre de interventies voltooid zijn door de deelnemers.
Tabel 4.7 – Aantal andere interventies per deelnemer (n=576)
Aantal andere interventies

Deelnemers
n

%

Geen andere interventies in CVS

333

58

1

174

30

2

36

6

3

18

3

4

6

1

5

4

1

>5

5

1

576

100

Totaal
Bron: CVS.

68 Onder controle?

Om welke interventies gaat het? De Cognitieve Vaardighedentraining (CoVa) en de
Leefstijltraining komen het vaakst voor onder de andere interventies. De CoVa is 126 keer
gegeven onder de Korte Leefstijldeelnemers, daarna de reguliere Leefstijltraining, welke
77 keer voorkomt. Verder zien we trainingen of interventies over budgetteren (33 keer),
deelname aan verschillende fasen van de Verslaafdenbegeleidingsafdeling (VBA, 58 keer),
Groepswerk (22 keer), een training voor agressiebeheersing (16 keer), de CoVa+ (15 maal)
en verschillende varianten van de Goldsteintraining (10 keer). In mindere mate zien we
daarnaast nog trainingen voor arbeidstoeleiding of arbeidsvaardigheden, terugvalpreventie
voor middelengebruik, agressie of delicten, een andere leerstraf of training voor alcohol en
delinquentie en een sociale vaardigheden training. Deze trainingen komen minder dan tien
keer voor onder de deelnemers in het CVS.
We zien dus dat sommige deelnemers aan de Korte Leefstijltraining ook de reguliere
(intensievere) Leefstijltraining gevolgd hebben. Het kan zijn dat zij deze niet afgemaakt
hebben en alsnog met de Korte Leefstijltraining zijn gestart. Andersom zou ook het geval
kunnen zijn. Een Korte Leefstijltraining is of voor hen niet voldoende intensief gebleken, of
de deelnemers hebben detentie gekregen, wat een wisseling in het type training tot gevolg
gehad heeft.21
Het wordt aanbevolen om de CoVa-training vóór de Korte Leefstijltraining te laten plaatsvinden. Doordat de start- en einddata van de interventies in het CVS als onbetrouwbaar
zijn aangemerkt, is niet te bepalen wat de positionering van de Korte Leefstijltraining is ten
opzichte van de CoVa.
“Het is belangrijk dat de CoVa-training voorafgaat aan de Korte Leefstijltraining. De
Korte Leefstijltraining stuurt aan op de cognitie van iemand, de CoVa is een training
waarbij ze leren eerst te denken en dan te doen. De verslaafde justitiabelen zijn vaak doeners, dus als CoVa geïndiceerd is, is dat een voordeel.” Bron: interventiecoach.
Het verdient aandacht dat veertien Korte Leefstijldeelnemers (6%) de CoVa+ training
gevolgd hebben (een van hen is tweemaal gestart).22 De Cognitieve Vaardighedentraining
(CoVa) is een groepsgerichte training van twintig bijeenkomsten, gericht op het aanleren
van enkele cognitieve basisvaardigheden. De CoVa+ is een variant op de CoVa en is bedoeld
voor deelnemers met een beperkt intelligentieniveau (IQ 70-90). In de theoretische en
managementhandleiding van de Korte Leefstijltraining wordt aangegeven dat de variant
CoVa+ niet in aanmerking komt voor Korte Leefstijldeelnemers, omdat het hebben van een
IQ onder de 80 voor hen een contra-indicatie is (Buntjer et al., 2009). Met andere woorden: de combinatie van beide trainingen zou niet voor moeten komen bij deze doelgroep.
Aangezien de doelgroep voor de CoVa+ een IQ tussen de 70 en 90 heeft, zit er wat speling
in de criteria; bij de doelgroep voor de Korte Leefstijltraining wordt de grens op 80 gesteld.
Dit zou kunnen verklaren dat deelnemers van de CoVa+ ook aan de Korte Leefstijltraining
hebben deelgenomen.
4.6 Motivatie en houding van de deelnemers
Er is tevens aandacht besteed aan de motivatie en de houding van de deelnemers aan de
Korte leefstijltraining. Hiervoor putten we gegevens uit de vragenlijsten van de trainers,
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uit interviews met de trainers en indicerende reclasseringswerkers en uit interviews met de
deelnemers zelf.
Over 45 procent van de deelnemers (n=251) wordt in de RISc aangegeven dat zij een meewerkende houding hebben ten opzichte van de sanctie. Van een even grote groep wordt
aangegeven dat extra inzet vereist is voor medewerking aan de opgelegde sanctie. Van een
kleine tien procent wordt aangegeven dat zij waarschijnlijk niet meewerken. Wanneer een
dergelijke negatieve houding niet te corrigeren blijkt, zijn de cliënten niet geschikt voor
deelname, zo wordt in de programmahandleiding gesteld.
Uit de interviews met de deelnemers blijkt, dat het merendeel van hen bij aanvang van de
training niet weet waarvoor deze bedoeld is. Slechts vijf van de elf geïnterviewde deelnemers geven aan dat zij voorafgaand aan de training wisten waarvoor deze bedoeld was.
Hierbij worden inzicht krijgen in middelengebruik en delictscenario’s het meest genoemd.
Vijf andere deelnemers zeggen van tevoren niet te weten waarvoor de training bedoeld is
en vinden dat zij hierover niet voldoende geïnformeerd zijn. Na de eerste bijeenkomst is
het hen echter meer duidelijk welke materie er in de training aan bod komt. “Bij de eerste
bijeenkomst werd het allemaal duidelijker uitgelegd want ‘waar gaat dit over’ dachten we met zijn
allen”, zo stelt een deelnemer. Enkele deelnemers hebben vooraf andere ideeën gehad over
de inhoud: “Ik had meer verwacht dat het over leefstijl zou gaan: hoe beïnvloed ik mijn way of
life? Helaas kwam dit alleen even in de boosters aan de orde.” Volgens deze deelnemers komt dit
door een gebrek aan goede voorlichting over de training. Ook de trainers onderschrijven in
de interviews dat de deelnemers bij aanvang onvoldoende op de hoogte zijn van het doel en
de inhoud van de training. In hoofdstuk 6 komen we hierop terug.
In de interviews met de trainers wordt regelmatig genoemd dat de deelnemers bij aanvang
van de Korte Leefstijltraining onvoldoende gemotiveerd zijn. Dit wordt als een knelpunt
ervaren. Gedurende de loop van de training kan dit nog veranderen, echter, de trainers
geven in de vragenlijsten aan dat de deelnemers gedurende de training maar matig (64%
van de trainers) tot niet gemotiveerd (23% van de trainers) zijn.
“De wens tot verandering in middelengebruik of delictgedrag van de deelnemers en de mate
van probleembesef zijn knelpunten. De training biedt te weinig ruimte en tijd om deelnemers te motiveren (wat wil ik en waarom?), hiervoor zou meer tijd gemaakt moeten worden. Nu doen we dit in sessie 1 tot en met 3 en als de deelnemer dan nog niet weet wat hij
wil, is hier geen ruimte meer voor, hij moet dan gaan kijken naar hoe hij de verandering in
gang gaat zetten. De inhoud van deze eerste drie sessies verspreiden over meerdere sessies
zou zinvol kunnen zijn. Of vaste begeleiders moeten dit meer gaan doen.” Bron: trainer.
Vijf van de elf deelnemers vinden dat zij de training nodig hebben gehad om zo een gedragsverandering bij henzelf teweeg te brengen. Een deelnemer licht toe dat hij er weer wil zijn
voor zijn gezin: “Ik wilde zelf ook graag meedoen aan de training. Mijn doel was en is om zo snel
mogelijk weer bij mijn vrouw en kinderen te zijn.”
De zes overige geïnterviewde deelnemers vinden niet dat zij de training nodig hadden. De
motivatie voor hen om mee te doen, is met name extrinsiek. Zij geven aan niet vrijwillig
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mee te hebben gedaan, maar zich genoodzaakt te voelen om zo het doorlopen van hun
straftraject te bespoedigen.
“Als ik eerlijk moet zijn dan vond ik het niet nodig om de training te volgen, maar als ik
niet mee zou werken dan kon ik niet naar een half open inrichting, dus wat voor een keuze
heb je dan nog?” Bron: deelnemer.
“Als ik niet ga dan moet ik twee maanden zitten en dan verlies ik alles.” Bron: deelnemer
Dit wordt ook door de trainers herkend:
“Vaak heeft de intramurale deelnemer alleen belang bij de training om eerder in een halfopen inrichting geplaatst te worden. Het kan ook zijn dat het moet, verplichte deelname,
omdat het binnen het TR-traject past. De motivatie ontbreekt daardoor vaak.” Bron:
trainer.
Met name extramurale deelnemers kampen met praktische problemen die de motivatie
belemmeren. Verschillende extramurale deelnemers hebben werk, stage of school en vinden
het lastig om dit te combineren met de training. In de meer landelijke gebieden ervaren
deelnemers problemen met reistijd en de reiskosten die ze moeten maken om de training te
volgen: “Soms was het echt lastig om gemotiveerd en goed wakker te blijven tijdens de training. Ik
begin in de ochtend om half 7 met werken en moest dan meteen door naar de training.”
Opvallend is dat bij tien van de elf geïnterviewde deelnemers de motivatie tijdens de training toeneemt. Het verschilt per deelnemer wanneer en na welke bijeenkomst dit het geval
is. Drie geïnterviewde deelnemers zeggen wat later op gang te komen vanwege de behandelde onderwerpen.
“De eerste bijeenkomst was minder interessant, dan ga je nog minder diep erin zitten. Toen
had ik nog zoiets van dit is een kleuterschool, wat krijgen we nou. Maar dat veranderde
vrij snel na de tweede bijeenkomst.” Bron: deelnemer.
“In het begin was ik niet gemotiveerd maar later wel. Na de 4e of 5e bijeenkomst ging het
over het delict en dat vond ik wel interessant maar de eerste vier gingen over gebruik en
daar heb ik helemaal niets mee.” Bron: deelnemer.
Verschillende deelnemers schrijven de toenemende motivatie toe aan de goede en positieve
sfeer binnen de deelnemersgroep:
“Er was een goede sfeer in de groep en iedereen was positief. We reikten elkaar handvatten
aan en daardoor veranderde mijn motivatie echt. De trainers zorgden dat deze goede sfeer
bleef bestaan.” Bron: deelnemer.
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Over het nut van het huiswerk verschillen de deelnemers sterk van mening. De minderheid
van de geïnterviewden lijkt het huiswerk nuttig te vinden. “Je moet een weekoverzicht maken
bij gevoelens van trek; eerst sta je helemaal niet stil bij bepaalde dingen die je meemaakt. Door het
maken van zo’n weekoverzicht sta je daar opeens bij stil”, aldus een deelnemer. Het bespreken
van het huiswerk vinden enkelen nuttig om zo van anderen te horen wat ook op henzelf
van toepassing kan zijn. De meeste deelnemers zien het nut van het huiswerk echter niet of
nauwelijks in. Zij vinden het niet aansluiten bij hun dagelijkse praktijk of hebben gewoon
geen zin om het te maken. Verschillende deelnemers vertellen hierover: “Eigenlijk had ik
niet veel aan het huiswerk, iedereen zei dat eigenlijk. De dingen die je voor huiswerk moest doen,
deden we ook al in de les. Dus soms dacht je: is het wel nodig dit huiswerk?” En: “Huiswerk stelde
niet veel voor. Je moet elke dag schrijven hoeveel trek je hebt en dat soort dingen. Niemand wilde
het doen. Iedereen schreef maar wat. Het was gewoon onzin. Het is een soort dagboek wat je moet
bijhouden maar dat deed niemand. Ik vond het niet nuttig.”
De houding van de deelnemers die de training hebben afgemaakt, is positief. De geïnterviewde deelnemers zijn bijna allen positief verrast over de inhoud en het verloop van de training. De meeste deelnemers geven voorts aan dat zij geleerd hebben van de training, zoals
het herkenning van risicosituaties en omgaan met sociale druk.
“Ik heb er heel veel van geleerd. Omgaan met sociale druk, eerst nadenken voordat je iets
doet / ergens aan begint, omgaan met een uitglijder. In het begin had ik best wel moeite met
nee zeggen, maar stukje bij beetje heb ik dat geleerd.” Bron: deelnemer.
Enkele deelnemers geven aan dat zij de lessen uit de Korte Leefstijltraining toepassen in
het dagelijks leven: “In bepaalde situaties heb ik het nog moeilijk met drugs. Soms ben ik depressief en dan zou ik vroeger naar de drugs gegrepen hebben. Dit kan ik nu beter aan.” Een andere
respondent zegt dat hij meer inzicht gekregen heeft in zijn leefwijze: “Ik heb vooral in de
training geleerd om mijn aandacht ergens anders op te richten want ik ben er door de training achter gekomen dat ik niet zoveel hobby’s heb. Mijn enige ontspanning was eigenlijk drugsgebruik. Ik
ben ook echt minder drugs gaan gebruiken door de training.”
Enkele deelnemers zijn meer kritisch over het geleerde en over hoe zij hier in de praktijk
profijt zou kunnen hebben. Zo stellen drie deelnemers dat zij meer hadden willen leren
over wat drugs nou precies met het lichaam doet. Zij hadden meer willen weten over de
lichamelijke gevolgen van het gebruik. Daarnaast ontbrak het volgens hen aan praktische
handvatten: “De leefstijlelementen hadden echt meer in de training terug moeten komen. Ik had
verwacht dat dit veel meer aan de orde zou komen, maar de hoofdmoot ligt bij drugs en het plegen
van delicten. De voor mij belangrijke elementen kwamen pas terug in de boosters.” Een van de
intramurale deelnemers vraagt zich hardop af of de training helpt wanneer zij weer op vrije
voeten zijn.
“Buiten is de druk wel hoger, je kunt zo een coffeeshop inlopen. Kan ik me buiten ook
straight houden? Die uitdaging heb ik nog niet meegemaakt. Daar begint het pas, als je
buiten bent.” Bron: deelnemer.
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Alle geïnterviewde deelnemers, ook de uitvaller, zijn positief over de trainers. In de meeste
gevallen worden de trainers geroemd om hun luisterend vermogen en begrip: “De trainers
waren geweldig, ze hadden begrip voor de deelnemers, ze konden zich ook verplaatsen in ons, en
hadden begrip voor de verslaafden.” Een andere respondent vindt de trainers hun werk goed
doen omdat ze de ‘touwtjes een beetje laten vieren’.
“De twee hadden een goede interactie met ons. Ze grepen niet altijd in, als het gesprek een
bepaalde kant op ging dan lieten ze het ook gewoon wel gaan, ze praatten dan mee, het
leek alsof ze bij ons hoorden dan. Niet dat ze begeleiders zijn, maar gewoon in het gesprek
meegaan en kijken waar het eindigt. Dat was wel goed.” Bron: deelnemer.
4.7 Resumé
Door analyses van het CVS en RISc, aangevuld met interviews, is inzicht verkregen in
de feitelijke doelgroep van de Korte Leefstijltraining. Op basis van de bevindingen uit dit
hoofdstuk geven we de conclusies bij het tweede cluster onderzoeksvragen per onderzoeksvraag weer.
Wat zijn kenmerken van de deelnemers (leeftijd, geslacht, delict en delictgeschiedenis, opgelegde
straf, opleidingsniveau, werksituatie, recidiverisico en ernst van de verslaving)?
Bijna alle deelnemers aan de Korte Leefstijltraining zijn man, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Driekwart van hen is in Nederland geboren, gevolgd door Suriname, de
Nederlandse Antillen en Marokko. Een minderheid heeft vervolgonderwijs afgerond met
een diploma en de helft van de deelnemers heeft geen vaste dagstructuur. De meeste deelnemers waren minderjarig ten tijde van hun eerste politiecontact. Driekwart van de deelnemers is op volwassen leeftijd driemaal of vaker door de rechter veroordeeld. Voor het
huidige delict is enkelvoudige diefstal het meest ten laste gelegd, gevolgd door bezit van
dan wel handel in harddrugs. Wanneer wordt geaggregeerd naar delictcategorie, komt de
delictcategorie geweldsdelicten het meeste voor, met name de extramurale deelnemers scoren hierop hoog. Ruim de helft van de deelnemergroep heeft een gemiddeld recidiverisico, gevolgd door een aanzienlijke groep met een hoog recidiverisico. Voor een aanzienlijke
groep deelnemers zijn alcohol of drugs een ernstig criminogene factor en ruim een tiende
heeft een ernstig criminogene factor voor beide soorten middelen.
Wordt de juiste doelgroep geselecteerd?
Uit de bevindingen in dit hoofdstuk kan worden nagegaan of de juiste doelgroep voor de
Korte Leefstijltraining wordt geselecteerd. Uit het kwaliteitsonderzoek van 3RO is gebleken
dat de automatische RISc-indicering voor de Korte Leefstijltraining slechts in 29 procent
van de gevallen wordt overgenomen. Op de redenen voor het afwijken van de indicering,
komen we in hoofdstuk 6 terug. We kijken hier naar de personen die wel aan de training
hebben deelgenomen en in hoeverre zij tot de doelgroep behoren. Uit het kader in hoofdstuk 2 bleek dat de Korte Leefstijltraining een aantal exclusiecriteria kent voor deelname.
De training is niet bedoeld voor experimentele gebruikers en chronisch verslaafden, cliënten die een zedendelict gepleegd hebben, cliënten met een IQ van 80 of lager, cliënten die
acute ontwenningsverschijnselen hebben, personen met onvoldoende spreekvaardigheid en
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onvoldoende begrip van de Nederlandse taal en personen met probleemgedrag en/of een
negatieve houding ten opzichte van de sanctie die niet te corrigeren blijkt.
Experimenteel gebruik is een exclusiecriterium voor deelname aan de Korte Leefstijltraining.
Een klein aantal deelnemers (3%, n=18) heeft geen criminogene factor voor zowel alcohol
als drugs. Aan de andere zijde van het spectrum is chronische verslaving een exclusiecriterium; de Korte Leefstijltraining is voor deze gebruikers niet afdoende. Voor een aanzienlijke
groep deelnemers is een ernstige criminogene factor vastgesteld met betrekking tot alcohol
(12%, n= 67) of drugs (7%, n=40).
Ruim een tiende van de deelnemers heeft een ernstig criminogene factor voor beide soorten
middelen (13%, n=72). Dit betekent dat cliënten worden ingedeeld die vanwege de ernst van
hun middelengebruik volgens de RISc-criteria niet in aanmerking komen. Echter, ook op
basis van het professionele oordeel kan middelenverslaving worden geconstateerd. Omdat
een criminogene score op alcohol- of drugsgebruik in de RISc ook gebaseerd kan zijn op
middelengebruik in het verleden, geeft de RISc geen uitsluitsel over welke cliënten (in het
heden) chronisch verslaafd zijn en dus uitgesloten dienen te worden.23 De RISc maakt geen
nadere uitsplitsing naar cliënten die in het verleden dan wel in het heden met verslavingsproblematiek kampen. Het is aan de reclasseringsmedewerker om dit criterium te toetsen.
Voor de procesevaluatie geldt, dat de toepassing van dit criterium achteraf niet goed te controleren is. We komen hierop terug in het voorlaatste hoofdstuk, waar we nader ingaan op
de indicatiestelling voor de Korte Leefstijltraining.
In hoeverre de deelnemers zedenantecedenten in het verleden hebben, is onbekend. Wel is
bekend dat in ieder geval vijf deelnemers ten aanzien van het huidige delict een zedendelict
ten laste gelegd hebben gekregen. Ook geven de trainers in de interviews en de vragenlijsten aan, dat het voorkomt dat er een zedendelinquent is ingedeeld in de deelnemersgroep.
Dit zorgt in enkele gevallen voor aanzienlijke problemen binnen de groep, waardoor de
betreffende deelnemer alsnog deelname ontzegd wordt. Concluderend, komt het dus voor
dat zedendelinquenten tot de deelnemergroep worden toegelaten. Hoe vaak dit voorkomt,
is op basis van de registraties niet te achterhalen. Daarvoor is inzicht in de antecedenten
noodzakelijk. Wel is duidelijk dat dit harde exclusiecriterium in ten minste vijf gevallen
niet nageleefd is.
Het IQ van de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining is onbekend. Hoewel een IQ
van 80 of lager als exclusiecriterium gesteld is, is dit voor aanvang van de training niet
bekend. Enkele Korte Leefstijltraining deelnemers hebben tevens de CoVa+, welke bedoeld
is voor deelnemers met een beperkt intelligentieniveau, gevolgd. Daarnaast geven diverse
trainers aan, dat een te beperkt begripsniveau of een te laag IQ tijdens de uitvoering van
de training een probleem oplevert. Reeds ingedeelde cliënten blijken alsnog niet geschikt
voor deelname. Aan de voorkant is het gestelde exclusiecriterium dus niet goed te toetsen.
Volgens de trainers komen deelnemers door een te laag begripsniveau echter ten onrechte
voor de Korte Leefstijltraining in aanmerking. Bij verschillende instellingen worden individuele voorgesprekken gevoerd, waarmee deze beperking alsnog voortijdig gesignaleerd kan
worden. Daarnaast geven enkele trainers aan dat zij deelnemers in de groep hebben gehad
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die te weinig begrip hadden van de Nederlandse taal om de stof te kunnen begrijpen. Zij
hadden vooraf uitgesloten moeten worden.
Er wordt geen melding gemaakt van deelnemers die alsnog de training hebben moeten
verlaten vanwege acute ontwenningsverschijnselen. Tevens is het op basis van de beschikbare gegevens niet te toetsten in hoeverre deelnemers die vanwege hun gedrag of houding
dienen te worden uitgesloten van deelname zijn aangemeld. Een knelpunt bij het selecteren
van de juiste doelgroep voor de Korte Leefstijltraining is in de praktijk dan ook, dat de
gestelde exclusiecriteria op basis van de huidige registraties zeer moeilijk tot niet te controleren zijn. De signalen en registraties die we wel hebben kunnen benutten, geven aan
dat over de onderzochte periode voor de Korte Leefstijltraining nog niet in alle gevallen de
juiste doelgroep geselecteerd wordt. Ten aanzien van de exclusiecriteria blijkt het op basis
van de beschikbare instrumenten en/of registraties lastig te zijn om deze te toetsen. Op de
wijze van indicering komen we in hoofdstuk 6 nog terug.
Maakt de Korte Leefstijltraining deel uit van een breder traject of staat het op zichzelf? Welke
trajecten lopen voorafgaand, tijdens en na de Korte Leefstijltraining? 24
Iets minder dan de helft van alle deelnemers aan de Korte Leefstijltraining heeft nog andere interventies gevolgd, meestal één andere interventie voorafgaande aan, tijdens of na de
Korte Leefstijltraining. Als er andere interventies gevolgd zijn, komen de CoVa-training
en de reguliere Leefstijltraining het meeste voor. Dit laatste is opvallend, aangezien een
deelnemer ofwel voor de Korte Leefstijltraining, ofwel voor de reguliere in aanmerking zou
moeten komen. Enkele deelnemers hebben tevens de CoVa+, die is bedoeld voor cliënten
met een beperkt intelligentieniveau, gevolgd. Cliënten met een IQ lager dan 80 zouden niet
in aanmerking mogen komen voor de Korte Leefstijltraining. Voor de CoVa+ komen cliënten met een IQ tussen de 70 en 90 in aanmerking. Er is hiermee een kleine marge waarin
deelnemers toch voor beide trainingen ingedeeld kunnen worden. Op de indicering komen
we in hoofdstuk 6 nog terug.
Hoe staan de deelnemers tegenover de Korte Leefstijltraining? Hoe reageren deelnemers op de
interventie (‘participant responsiveness’)? In welke mate zijn de deelnemers gemotiveerd? Vinden
zij de training relevant?
Zowel de professionals als de deelnemers geven aan dat de deelnemers in veel gevallen bij
aanvang van de training niet weten waarvoor deze voor bedoeld is. De deelnemers weten
niet wat zij kunnen verwachten van de training en hadden daarover beter geïnformeerd
willen worden. Ook geven zowel de trainers als de deelnemers aan dat de deelnemers bij
aanvang van de training maar matig tot weinig gemotiveerd zijn om de training te volgen.
Met name de intramurale deelnemers kunnen extrinsiek gemotiveerd zijn. Zij geven zelf
aan zich gedwongen te voelen om mee te doen, om zo hun straftraject te bespoedigen. Voor
de extramurale deelnemers drukken praktische bezwaren, zoals reistijd, reiskosten en de
druk om de training te combineren met hun werk of studie, op hun motivatie.
Enkele deelnemers geven aan dat zij geen middelenproblematiek kennen en daarom ‘niets
hadden’ met de bijeenkomsten die gingen over het middelengebruik. Opvallend is dat de
motivatie van de deelnemers gedurende de loop van de training in veel gevallen toeneemt.
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Zodra zij meer zicht krijgen op wat de training voor hen kan betekenen, groeien de motivatie en de bereidheid om zich in te zetten, aldus de trainers en de deelnemers zelf. Bijna
alle deelnemers die de training hebben afgerond, geven aan dat zij van de training geleerd
hebben en dat zij de training nuttig vonden.
Eindnoten
1.

Er zijn per cliënt geen ‘dubbele’ RISc-en gevonden, per cliënt was er steeds maar één RISc aanwezig.

3.

Door afronding kan het voorkomen dat de kolommen niet optellen tot 100. Dat geldt ook voor alle andere

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ten tijde van de productiedatum in het CVS.
tabellen in dit rapport.

Leeftijd ten tijde van de productiedatum betreffende de Korte Leefstijltraining in CVS (2009-2011).

Van 411 deelnemers weten we ook of zij zijn veroordeeld voor het huidige delict. Dit is bij 61 procent het geval.
Daarbij is in de RISc geen uitsplitsing gemaakt naar type delict.

Dit waren 81 deelnemers binnen deze categorie van 12 t/m 17 jaar, ofwel 15 procent van de totale groep deelnemers (n=522).

75 deelnemers, ofwel 14 procent van de totale groep.

We hebben deze gegevens in de RISc van 278 deelnemers.

We weten van 535 deelnemers hoe vaak zij op meerderjarige leeftijd veroordeeld zijn (32 missing).

10. We hebben deze informatie van alle deelnemers bij wie een RISc is afgenomen (n=567).

11. In het scoringsprofiel van de cliënt worden de scores per schaal opgeteld tot een ruwe schaalscore. Deze worden
vervolgens omgezet naar een gewogen schaalscore, rekening houdend met het relatieve belang van een criminogene factor voor de recidivekans en het aantal items per schaal (RN/SVG/LdH, 2010).

12. De recidiveprofielen zijn tevens uitgesplitst naar het jaar van indicering; daarbij kwamen geen significante
verschillen voor (tabel 5 in bijlage 6).

13. In bijlage 6 worden in tabel 6 nog enkele kenmerken beschreven van het middelengebruik.
14. Dit in samenhang met het recidiverisico uit hun scoringsprofiel in de RISc.

15. Wanneer we deze bevindingen uitsplitsen naar jaartal, zien we dat in ‘startjaar’ 2009 slechts 1 deelnemer is die

op beide schalen geen criminogene factor scoort; de meesten van hen zijn geïndiceerd in 2010 (15 personen; de
overige 2 komen we tegen in 2011).

16. In totaal zijn in dit onderzoek 376 RISc-en met een indicatiestelling bekeken, waarvan 145 gevallen met een
automatisch voorstel voor een Leefstijltraining. Zie over het automatisch voorstellen door de RISc-applicatie
hoofdstuk 6.

17. Dit aandeel wijkt vergeleken over de drie onderzoeksjaren 2009, 2010 en 2011 niet significant af (resp. 13%,
12% en 17% voor de eerste helft van 2011).

18. Het plegen van zedendelicten is een contra-indicatie voor de Korte Leefstijltraining, dus zouden de plegers niet
binnen deze groep moeten vallen.

19. De reclassering, die de RISc afneemt, dient de positionering van de Korte Leefstijltraining ten opzichte van de
andere interventies in het re-integratieplan op te nemen.

20. De start- en einddata van de verschillende interventies worden als onbetrouwbaar aangemerkt door de informatiespecialist van het SVG.

21. Uit de interviews weten we dat in verschillende regio’s de Korte Leefstijltraining alleen extramuraal gegeven
wordt en de Leefstijltraining intramuraal (hierop komen we terug in het laatste hoofdstuk).
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22. Veertien van de 243 deelnemers van wie in het CVS is aangegeven dat zij een andere interventie gekregen
hebben.

23. Ook worden hierdoor cliënten geïndiceerd die in het heden geen verslavingsproblematiek meer kennen.

24. De Korte Leefstijltraining kan deel uitmaken van een reeks interventies, die zich ieder richten op het aan-

pakken van specifieke risicofactoren voor criminele recidive namelijk: Training voor Cognitieve Vaardigheden
(CoVa en CoVa+), Training Arbeidsvaardigheden (Ara), Agressie Regulatie Training (ART), Training Huisvesting en Wonen (H&W), Training Budgettering, Regulier Onderwijs. Er gelden geen voorwaarden om de

Korte Leefstijltraining vooraf te laten gaan aan of te laten volgen door de hiervoor genoemde interventies.
Uitzondering vormt echter de CoVa waarbij de aanbeveling is om de CoVa vooraf te laten gaan aan de korte
Leefstijltraining.
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5

De trainers en de training

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de trainers en de wijze waarop zij de training
uitvoeren. Daarbij gaan we na of de trainers aan de vereiste kwaliteiten voldoen, of zij de
gedragsinterventie Korte Leefstijltraining consistent en volgens de programmahandleiding uitvoeren en wat hun eventuele redenen voor afwijkingen zijn. De bronnen die hiertoe gebruikt zijn, zijn de video-observaties van uitgevoerde trainingen, de door de trainers
ingevulde vragenlijsten, de beoordelingen van de trainers door de interventiecoaches en
tot slot de interviews met professionals. Eerst bespreken we de kenmerken van de trainers,
waaronder opleiding, licentie en vaardigheidsniveau. Vervolgens gaan we in op de wijze
waarop zij de training uitvoeren, met de programmahandleiding als uitgangspunt. We gaan
na of alle elementen uit de programmahandleiding worden uitgevoerd, of deze in de juiste
volgorde behandeld worden, volgens de daartoe aangewezen tijd. Tot slot geven we aan in
hoeverre er sprake is van programmadifferentiatie met het oog op de deelnemergroep. In de
resumé worden de betreffende onderzoeksvragen uit het derde vragencluster beantwoord.
5.1 De trainers
In deze paragraaf geven we een beeld van het aantal bij de zes selectie-instellingen werkzame trainers, hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, ervaring met de Korte Leefstijltraining
en met andere interventies. Daarbij gaan we na of de trainers aan de gestelde opleidingseisen voldoen en in hoeverre zij deelnemen aan supervisie in de vorm van coachinggesprekken en verdiepingsdagen.
5.1.1 Algemene kenmerken
Ten tijde van onderhavige procesevaluatie waren er in totaal 34 trainers werkzaam binnen de zes onderzoeksinstellingen. Gedurende het onderzoek zijn zes trainers gestopt met
het geven van de korte Leefstijltraining vanwege ziekte of vertrek.1 De door 26 trainers
ingevulde vragenlijsten geven een beeld van hun kenmerken en opleidingsachtergrond. De
gemiddelde leeftijd van de trainers is 38 jaar. De jongste trainers zijn 25 jaar (n=2) en de
oudste trainers zijn 61 jaar (n=2). Ruim driekwart van de trainers is 43 jaar of jonger. Meer
dan driekwart van de trainers is vrouw (77%, n=20); slechts 6 trainers zijn man.
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De verdeling van de trainers over de instellingen is weergegeven in tabel 5.1. Bijna de helft
van het totaal aantal trainers is werkzaam voor twee instellingen onder verantwoordelijkheid van dezelfde interventiecoach.
Tabel 5.1 – Verdeling van de trainers over de 6 selectie-instellingen 2
Instelling

Trainers
n

%

Instelling 1

6

23

Instelling 2

6

23

Instelling 3

5

19

Instelling 4

4

15

Instelling 5

1

4

Instelling 6

4

15

Totaal

26

100

Bron: overzicht van de trainers naar regio en instelling, zoals verstrekt door de interventiecoaches.

Volgens de handleiding moeten er per training twee uitvoerende trainers zijn. Ook wordt er
een reservetrainer aangewezen die kan invallen wanneer een van de trainers verhinderd is.
De trainers stellen in de vragenlijsten dat de training altijd door ten minste twee trainers is
verzorgd, waarbij het kan voorkomen dat een invaller waarneemt wanneer een vaste trainer
uitvalt.3 Dit is conform handleiding. Volgens de geïnterviewde deelnemers werden de door
hen gevolgde trainingen steeds door een vast koppel gegeven, met uitzondering van één
deelnemer, die aangaf dat een bijeenkomst incidenteel door één trainer verzorgd werd. Ook
uit de video-observaties blijkt dat tijdens ten minste één bijeenkomst slechts één trainer
aanwezig was.4 Tot slot geven de deelnemers in de interviews aan dat zij het op prijs stelden
dat er met vaste trainingskoppel gewerkt wordt. Het is door hen niet als storend ervaren
wanneer een invaller de taken van een van de trainers tijdelijk overnam.
5.1.2 Opleiding en licentie van de trainers
Om de Korte Leefstijltraining naar behoren uit te kunnen voeren, moeten de trainers minimaal een HBO-diploma in een agogische richting hebben, een certificaat hebben behaald
voor de KeVa-training (kernvaardigheden trainers van 3RO) en de training Motiverende
GespreksVoering (MGV) hebben gevolgd. De trainers beschikken tevens over een actuele kennis op het gebied van middelenmisbruik en -afhankelijkheid, gedragsstoornissen,
het strafproces, groepsdynamica, het leertheoretische model, het veranderingsmodel van
Prochaska & DiClemente en het terugvalpreventiemodel van Marlatt.5
Pas als zij aan al deze voorwaarden voldaan hebben, mogen zij deelnemen aan de trainingvoor-trainers voor de Korte Leefstijltraining. Een certificaat voor deze training is het laatste criterium om als trainer te kunnen starten.
In theorie voldoen alle trainers die de training-voor-trainers gevolgd hebben dus aan de
eerder gestelde eisen. Door middel van een vragenlijst is aan de trainers gevraagd welke
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opleiding en trainingen zij afgerond hebben, om na te gaan of zij in de praktijk aan de
gestelde eisen voldoen.
Alle trainers hebben minimaal een HBO-opleiding. Dit is in de meeste gevallen tevens
de hoogst afgeronde opleiding (n=25); één trainer heeft – naast een HBO-opleiding – een
universitaire opleiding afgerond. Achttien trainers hebben aangegeven welke studie zij
gevolgd hebben; dit was in alle gevallen een agogische opleiding. Een meerderheid van
hen heeft een HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MDW) afgerond (n=11); daarna komt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) het meest voor
(n=5), al dan niet in combinatie met MDW. Eén trainer heeft een HBO-opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening. Deze studie is een afsplitsing van de agogische HBO-studie
Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Acht trainers hebben twee studies gevolgd.
Alle trainers hebben de training-voor-trainers van de Korte Leefstijltraining gevolgd. Twee
van hen hebben daarbij aangekruist niet over een certificaat te beschikken. Ook hebben
alle trainers een KeVa-training (Kernvaardighedentraining) gevolgd.6 Negentien van de 26
trainers (73%) hebben een training in Motiverende GespreksVoering of een andere opleiding in Motiverende GespreksVoering gevolgd.7 Zeven trainers (27%) hebben de cursus
niet gevolgd. Afronding van de cursus Motiverende GespreksVoering is een eis. Binnen de
reclassering is overeengekomen dat elke werker een cursus MI (Motivational Interviewing)
krijgt, dus in de tegenwoordige praktijk is het volgens de interventiemanager een uitzondering op de regel dat een Korte Leefstijltrainer hier niet aan voldoet. In principe zouden deze trainers niet hebben mogen starten met de training-voor-trainers voor de Korte
Leefstijltraining en voldoen zij niet aan alle licentievereisten.
“De trainers die er al langer werken, hebben mogelijk niet de nieuwe certificering meegemaakt. Het zou kunnen dat zij een certificering hebben die niet helemaal terecht is, maar
het is lastig om dit te controleren. De SVG is namelijk een externe organisatie ten opzichte
van de instellingen die de trainers in dienst hebben.” Bron: interventiecoach.
Daarnaast hebben 22 trainers (85%) aangegeven nog van (een) andere training(en) een certificaat te hebben ontvangen. Een overzicht van de meest gevolgde andere trainingen wordt
gegeven in de hiernavolgende tabel.
Tabel 5.2 – Meest gevolgde andere trainingen
Type training

Aantal trainers met certificaat

Alcohol en geweld

11

EMA

5

LEMA

4

Agressie en geweld

3

Groepsdynamica

3

In een Spiraal Omhoog

2

Terugvalpreventie middelen

2

Overig

17

Bron: vragenlijst trainers.
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In de categorie overig vallen zeventien verschillende cursussen en/of trainingen voor
trainers, zijnde ART, een training voor Coaching, een training voor Counseling,
De-escalerende interventiemethodiek, Educatieve maatregel Gedrag en Verkeer, training voor Leefstijltraining justitiabelen GI en ambulant, Omgaan met agressie, SoVa,
Terugvalpreventie, Verslavingszorg, Verslavingskunde, en vijf ‘overig’.
Tevens verzorgen de trainers verschillende andere trainingen naast de Korte Leefstijltraining.
De meest gegeven andere trainingen zijn: de (reguliere) Leefstijltraining (81%, 21 trainers);
Agressie en geweld (19%, 5 trainers); Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA,
15%, 4 trainers), “In een spiraal omhoog” (15%, 4 trainers); Alcohol en geweld (12%, 3
trainers), CoVa (12%, 3 trainers) en de ambulante Leefstijltraining voor justitiabelen (12%,
3 trainers).
Om hun licentie te behouden, moeten de trainers volgens de handleiding twee trainingen
per jaar uitvoeren en bijscholing volgen. Supervisie vindt plaats vanuit de instelling waar de
trainer werkzaam is. Daarnaast dient supervisie plaats te vinden door de interventiecoaches,
in de vorm van videomonitoring en ten minste twee coaching-gesprekken per training.8
Bijscholing vindt plaats in de vorm van een jaarlijkse bijscholing- en verdiepingsdag.
In de vragenlijsten is aan de trainers gevraagd hoeveel Korte Leefstijltrainingen zij tot op
heden gegeven hebben en over welke tijdspanne. De trainers blijken de verschillende soorten leefstijltrainingen die er in het heden en verleden bestaan, met elkaar te verwarren.
Hierdoor is niet eenduidig uit de vragenlijsten op te maken of zij specifiek voor de Korte
Leefstijltraining aan dit criterium voldoen.
Volgens de gegevens over de uitgevoerde trainingen, zoals verstrekt door de interventiecoaches, zijn er twee trainers die niet voldoen aan de eis van het uitvoeren van minimaal twee
Korte Leefstijltrainingen per jaar; tussen de gegeven trainingen zit soms meer dan een jaar.
Daarnaast zijn er nog twee andere trainers die niet aan deze eis voldoen. Zij zijn tevens
regiocoördinator, echter, ook nog steeds als trainer inzetbaar. Mogelijk dat zij vanwege
deze dubbele functie onvoldoende trainingen uitvoeren. Het monitoren van de licenties van
de trainers moet door de SVG worden uitgevoerd, maar blijkt nog niet goed georganiseerd
te zijn. “Het wordt nog niet goed gecontroleerd en bijgehouden”, aldus een interventiecoach.
De interventiecoaches hebben de taak de trainers van de Korte Leefstijltraining te coachen. Daarbij is het zaak dat zij er zorg voor dragen dat de trainers de trainingen uitvoeren
conform de programmahandleiding. Zij fungeren in feite tevens als ‘kwaliteitscontroleur’
van de programma-integriteit. De interventiecoach houdt per training individuele coachinggesprekken met de trainers, waarin wordt besproken hoe de training verloopt. In de
gesprekken krijgen de trainers feedback van de interventiecoach over de manier waarop
zij de training geven. Het is de bedoeling dat de interventiecoach (ten minste) twee coachinggesprekken per training voert met de trainers. Uit het vragenlijstonderzoek onder de
trainers komt naar voren dat zij in de praktijk ook gemiddeld twee gesprekken per training
hebben. Bijna een kwart van de trainers (23%) heeft per training één gesprek met de interventiecoach, de helft (50%) twee gesprekken en een kwart van de trainers (27%) neemt deel
aan drie of meer coachinggesprekken per training. Zie tabel 5.3.
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Tabel 5.3 – Aantal coachinggesprekken per training (N=26 trainers)
Aantal gesprekken

Trainers
n

%

1

6

23

2

13

50

3

4

15

4 of meer

3

12

Totaal

26

100

Bron: vragenlijst trainers.

Bijna een kwart van de trainers heeft aan minder coachinggesprekken deelgenomen dan de
voorgeschreven twee per training. De trainers en coaches geven in de interviews als verklaring dat de meer geroutineerde trainers minder coaching nodig hebben. Anderzijds wordt
door een interventiecoach aangegeven dat de trainers die al langer meedraaien, juist meer
moeite hebben om het protocol te volgen. Ook op andere manieren wordt in de coaching
afgeweken van de handleiding; een van de interventiecoaches verklaart dat deze de coachinggesprekken soms met beide trainers tegelijk voert. Een andere interventiecoach geeft
aan dat na de training een gezamenlijk evaluatiegesprek plaatsvindt met beide trainers, ter
reflectie op het eigen handelingsgedrag.
“Ik doe ook wel eens coaching met z’n tweeën om te kijken naar samenwerking. Dat is soms
niet volgens het boekje, maar ik vind dat erg belangrijk, waar kun je elkaar ondersteunen.
Bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met weerstand.” Bron: interventiecoach.
Wat betreft bijscholing nemen de trainers deel aan gezamenlijke jaarlijkse bijscholings- en
verdiepingsdagen. Het merendeel van de trainers (88%, n=23) geeft in de vragenlijst aan te
hebben deelgenomen aan de bijscholingsdagen.
“Sommige trainers hebben bijscholing op verschillende punten nodig, motivational interviewing, duaal trainen en het volgen van de programmahandleiding. Op de bijscholingsdagen krijgt het item sociale druk de aandacht omdat de trainers daar problemen mee
blijken te hebben. Dat ze daar problemen mee hebben, is een stukje onmacht en gebrek aan
kennis van het item. Het is het belangrijkste van de hele training, de meeste deelnemers
vallen daardoor terug.” Bron: interventiecoach.
Drie trainers geven aan dat zij niet hebben deelgenomen aan bijscholingsdagen. Een van
hen geeft de Korte Leefstijltraining nog maar een half jaar. De overige twee trainers geven
aan dat zij de Korte Leefstijltraining geven sinds de aanvang in 2008 en dat zij inmiddels twaalf respectievelijk acht trainingen hebben afgerond. Over het nut van de bijscholingsdagen zijn de meningen van de trainers overigens verdeeld (zie verder in het volgende
hoofdstuk).
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5.1.3 Vaardigheden van de trainers
De vaardigheden van de trainers worden door de interventiecoaches onder andere beoordeeld aan de hand van video-observaties van opgenomen trainingsbijeenkomsten. De coaches bekijken de opgenomen videobeelden van een of meerdere onderdelen van door hen
geselecteerde bijeenkomsten. Aan de hand van een gestructureerd beoordelingsformulier –
het ‘sessie-evaluatieformulier’ – beoordelen zij de trainers op vaardigheden en programmaintegriteit op vier hoofdaspecten en subitems zie bijlage 3).9
Bij het bekijken van de beelden van trainingen ten behoeve van de coaching van de trainers
wordt er blijkens de analyse van de beoordelingsformulieren (N=119) vrijwel altijd (97%)
naar fragmenten van een enkele bijeenkomst gekeken. Het blijkt dan met name te gaan om
een van de eerste zes bijeenkomsten (79%) en in minder gevallen (21%) om bijeenkomsten
verderop in de training (bijeenkomst 7 tot en met 10). Gemiddeld bekijken de coaches 49
minuten naar de beeldopnamen ter beoordeling van de trainersvaardigheden. Daarbij is
er een spreiding over de verschillende instellingen van gemiddeld twintig minuten tot een
uur.10
Om in kaart te brengen in hoeverre de trainers de training (volgens de coaches) uitvoeren volgens de handleiding en op welke onderdelen het vaardigheidsniveau van de trainers
niet aan de eisen voldoet c.q. voor verbetering vatbaar is, zijn de scores op de beschikbare
beoordelingsformulieren van de zes selectie-instellingen geanalyseerd.11 Zoals toegelicht
bij de methodebeschrijving hebben de interventiecoaches weinig overeenstemming in hun
beoordelingsgedrag. De interventiecoach van de twee instellingen waarvan ruim driekwart
van de beoordelingen afkomstig is, beoordeelt de trainers significant lager dan de interventiecoaches van de andere instellingen.12 Bij de interpretatie van de resultaten dienen we
rekening te houden met deze relatief ‘strengere’ beoordeling. Tevens is van belang dat ruim
driekwart van de door ons geanalyseerde beoordelingsformulieren is ingevuld op basis van
een van de eerste zes bijeenkomsten. We weten dus vooral hoe de trainers het volgens de
interventiecoaches in de eerste zes bijeenkomsten doen.
De vier hoofdaspecten (trouw aan de handleiding; gebruik van effectieve trainingsvaardigheden; groepswerk en stijl; responsiviteit) en bijbehorende subitems (bijlage 3) worden door
de coaches beoordeeld op een vijfpuntsschaal waarbij de scores de hiernavolgende betekenis
hebben:
Score 1
Score 2
Score 3
		
Score 4
Score 5
		

Vaardigheidsniveau ondermijnt de programma-integriteit
Vaardigheidsniveau dient aanzienlijk te worden verbeterd
Vaardigheidsniveau voldoet over het algemeen aan de eisen, maar er is hier
en daar ruimte voor verbetering
Vaardigheidsniveau voldoet aan de eisen
Vaardigheidsniveau overtreft de eisen (weloverwogen presentatie en goede
vaardigheden om deelnemers bij het programma te betrekken)

Een score 1 betekent dat de trainer de programma-integriteit ondermijnt en een score 2
refereert aan de noodzaak van een aanzienlijke verbetering van de vaardigheden van de
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trainer. Met deze waardering rekening houdende, hanteren we in de analyses een score van
3 als ondergrens voor een positieve beoordeling. Streng beschouwd, kan een score lager
dan 3 worden gezien als discutabel ten aanzien van de waarborging van de programmaintegriteit. Een score van 3 of hoger kan beschouwd worden als een voldoende, al dan niet
met ruimte voor verbetering.
Allereerst komt uit de analyses naar voren dat de coaches over alle onderdelen tezamen
gemiddeld een 2,96 aan de trainers geven. Dat wil zeggen dat er in het algemeen nog ruimte lijkt te zijn voor verbetering maar dat het vaardighedenniveau van de trainers zo goed als
aan de eisen voldoet volgens de interventiecoaches.
Vervolgens is gekeken of er gemiddeld verschillend wordt gescoord op de afzonderlijke trainingsbijeenkomsten. Dat blijkt enigszins het geval. De variatie van de algemene gemiddelde scores voor de bijeenkomsten loopt van een 2,83 tot een gemiddelde score van 3,18.
De gemiddelde scores voor de overige bijeenkomsten liggen binnen die range.
De gemiddelde scores die door de coaches aan de trainers worden gegeven met betrekking tot de hoofdaspecten van de vaardigheden en programma-integriteit staan in tabel 5.4
weergegeven. Daarin is te zien dat de vaardigheden van de trainers ten aanzien van groepswerk en responsiviteit volgens de interventiecoaches aan de eisen voldoen, maar dat er nog
enkele verbeteringen mogelijk zijn. De trainingsvaardigheden op de eerste twee hoofdaspecten benaderen de programma-eisen over het algemeen wel, maar zijn meer dan de twee
eerdergenoemde aspecten vatbaar voor verbetering.
Tabel 5.4 – Algemene gemiddelde scores van de trainers (N=33 trainers) – range 1-5
Hoofdaspect
1 Trouw aan de programmahandleiding

Gemiddelde
score

Standaarddeviatie

2,90

0,48

2 Gebruik van effectieve trainingsvaardigheden

2,83

0,53

3 Groepswerk en stijl

3,02

0,52

4 Responsiviteit

3,18

0,48

Totaal

2,96

0,49

Bron: beoordelingsformulieren.

Om na te gaan in hoeverre de vaardigheden van de trainers (volgens de coaches) onderling
verschillen, kijken we naar de gemiddelde scores per trainer. In geval van meerdere beoordelingen per trainer is uitgegaan van het gemiddelde van die beoordelingen. In figuur 5.1
geven we de verdeling over de gemiddelde scores voor het algemene vaardigheidsniveau
weer.
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Zoals uit de figuur is af te leiden, ligt over alle vaardigheidsaspecten tezamen de balans ongeveer
in het midden tussen een onvoldoende en voldoende niveau. Van alle trainers scoort circa de helft

Zoals uit de figuur is af te leiden, ligt over alle vaardigheidsaspecten tezamen de balans
ongeveer in het midden tussen een onvoldoende en voldoende niveau. Van alle trainers
in het algemeen zeer positief door de coaches beoordeeld met een gemiddelde score van 3,5 tot 4
scoort circa de helft (17) gemiddeld lager dan een 3 en de andere helft (16) een 3 of hoger.
maar een vijfde (21%) scoort gemiddeld echter niet hoger dan een 2,5, wat inhoudt dat het
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de trainersvaardigheden, beoordelen de interventiecoaches in hoeverre de trainers de programmahandleiding volgen. Het eerste evaluatieonderdeel van de beoordelingsformulieren
‘Trouw aan de programmahandleiding’ heeft betrekking op de mate waarin de trainers de
programma-instructies volgen bij het uitvoeren van de training. Wat betreft dit eerste blok
scoort net iets meer dan de helft van de trainers (52%) onvoldoende (lager dan 3).

net iets meer dan de helft van de trainers (52%) onvoldoende (lager dan 3).
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Tabel 5.5 – Gemiddelde scores ‘Trouw aan de programmahandleiding’ naar subitem (N=33)– range 1-5
Trouw aan de programmahandleiding

Gemiddelde score

Standaarddeviatie

A Oefening wordt goed ingeleid, uitgelegd en
uitgevoerd

2,98

0,60

B Timing en snelheid

2,93

0,59

C Het leerproces wordt gecontroleerd en er zijn
aanmoedigingen om zelf verbanden te leggen

2,65

0,57

D Aandacht voor huiswerk

3,13

0,65

Bron: beoordelingsformulieren.

Gekeken naar de subitems binnen dit blok (zie bovenstaande tabel 5.5), springt subitem ‘D’
er met een gemiddelde score van 3,13 positief uit. Het gaat hier om de aandacht van de trainers voor het huiswerk van de deelnemers. De coaches beoordelen dat de trainers hier over
het algemeen aan de eisen voldoen, met hier en daar ruimte voor verbetering. De coaches
lichten daarbij toe dat de trainers het huiswerk met de deelnemers bespreken, maar ook
dat er bijvoorbeeld onvoldoende op het huiswerk wordt ingegaan, of op een onjuiste wijze:
“Trainer loopt langs de deelnemers en checkt of deelnemers het huiswerk hebben gemaakt. Bij één
deelnemer vult ze in en is ze sarcastisch.”
Onderdeel ‘C’ wordt met een gemiddelde score van 2,65 het laagst beoordeeld door de coaches. Het betreft de vaardigheid van het controleren van het leerproces en het aanmoedigen
van de deelnemers om zelf verbanden te leggen. De trainers die hier wel goed presteren,
stellen volgens de coaches goede, open vragen aan de groep waarmee zij de deelnemers aan
het denken zetten, controleren of de deelnemers de stof naar hun eigen situatie vertalen
en monitoren middels open vragen het leerproces. Er wordt volgens de interventiecoaches
onder de maat gepresteerd, doordat de trainers hier te weinig doorvragen. Een trainer laat
bijvoorbeeld na om door te vragen naar verbanden tussen de door de deelnemers beschreven
situaties tijdens ‘Kijk op de week’13 en de training. Een andere trainer reageert vermijdend
op vragen die door een deelnemer gesteld worden. Weer een ander laat kansen liggen door
niet in te gaan op genoemde trainingstermen door een deelnemer.
“Deelnemers noemen termen uit de training, trainer gaat hier niet op in. Deelnemer gooit
daarmee eigenlijk al een balletje op. Trainer hoeft enkel dit wat uit te diepen en daarmee
controleer je het leerproces van de deelnemers.” Bron: beoordelingsformulier.
Andere aandachtspunten zijn dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de eigen inbreng
en/of vragen van de deelnemer, of dat deelnemers juist te veel betrokken worden bij de uitleg van de lestheorie (in casu de cirkel van gedragsverandering), waardoor het ‘chaotisch’
wordt. Enkele andere voorbeelden van aandachtspunten op dit beoordelingsonderdeel:
“Er wordt afgeweken van de programmahandleiding. Het onderdeel ‘ kennismaking’ en het
onderdeel ‘opstellen groepsafspraken’ zijn niet uitgevoerd tijdens de voormeting. De introductie van het programma legt de trainer kort uit. Dit zou wat steviger kunnen, omdat dit
de allereerste bijeenkomst is voor de deelnemers.” Bron: beoordelingsformulier.
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“Er wordt geen verband gelegd tussen de functieanalyse, risicosituaties en het doel van de
zelfcontrolemaatregelen. Weet de trainer wat het doel is van de zelfcontrolemaatregelen?
(…) Trainer geeft een voorbeeld aan de hand van zichzelf. Het zou sterker zijn een voorbeeld uit de groep te halen.” Bron: beoordelingsformulier.
Voordat we dieper ingaan op de aard van eventuele afwijkingen van de programmahandleiding, schetsen we eerst in hoeverre de trainers zelf zeggen zich te houden aan de
verschillende trainingsonderdelen van het protocol. Het is aannemelijk dat de trainers
waarheidsgetrouw antwoorden, aangezien de resultaten anoniem behandeld zijn en de trainers baat hebben bij het toelichten van eventuele knelpunten die zij ervaren bij het geven
van de training. In de door ons uitgezette vragenlijst is per onderdeel gevraagd in hoeverre
de trainers afwijken van het protocol. De trainers hebben de mogelijkheid om aan te geven
of zij nooit, bijna nooit, voor de helft, vaak of altijd van het protocol afwijken. De antwoorden van de vragenlijsten zijn in een databestand samengebracht en met behulp van SPSS
geanalyseerd, waarmee per item van de vragenlijst zowel kwantitatieve als kwalitatieve
overzichten zijn verkregen. De kwalitatieve toelichtingen worden in deze en de volgende
paragrafen gebruikt om eventuele afwijkingen te verklaren.
Vaste bijeenkomstonderdelen
In tabel 5.6 staan de ‘vaste’ onderdelen die in alle tien trainingbijeenkomsten terugkeren.
Uit de tabel blijkt dat de programma-integriteit op de vaste onderdelen volgens de trainers
over het geheel genomen goed gehandhaafd wordt; de meeste trainers geven aan nooit of
bijna nooit af te wijken van het protocol. Op bepaalde onderdelen zijn er verschillen waar
te nemen. Zo zeggen de trainers het protocol grotendeels te volgen met betrekking tot de
onderdelen ‘introductie’ en ‘rondje ruis’.14 Bij het onderdeel ‘kijk op de week’ zegt iets meer
dan een kwart van de trainers dat zij in ongeveer de helft van de bijeenkomsten afwijken.
Ook bij het onderdeel ‘huiswerk’ geeft ruim een tiende van de trainers aan in de helft van
de gevallen af te wijken en acht procent wijkt vaak af. Een trainer licht toe dat het niet altijd
lukt om drie deelnemers aan het woord te laten. Bijna driekwart van de trainers (73%) geeft
voorts aan dat de deelnemers het huiswerk matig uitvoeren en de overige trainers geven te
kennen dat het huiswerk niet wordt uitgevoerd. Hierop geven verschillende trainers aan af
te wijken van de programmahandleiding door de opdrachten mondeling te bespreken, en/
of de uitleg opnieuw te geven en de knelpunten te bespreken. Wanneer er wordt afgeweken
bij ‘rondje ruis’, is dit bijvoorbeeld omdat de onderwerpen op een ander moment al aan bod
zijn gekomen, of worden dit onderdeel en het onderdeel ‘kijk op de week’ samengevoegd.
Andere manieren waarop wordt afgeweken en de argumentatie daarbij, komen in de volgende paragraaf aan bod.
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Tabel 5.6 – Mate waarin trainers naar eigen zeggen afwijken van de vaste onderdelen
Vast onderdeel

Trainers

Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Introductie

26

10

38

14

54

2

8

0

0

0

0

Rondje ruis

26

11

42

11

42

2

8

2

8

0

0

Kijk op de week

26

4

15

14

54

7

27

1

4

0

0

Huiswerk

26

9

35

12

46

3

12

2

8

0

0

afsluiting

26

12

46

12

46

2

8

0

0

0

0

Bron: vragenlijsten trainers.

Wisselende bijeenkomstonderdelen
De bijeenkomsten kennen daarnaast een aantal wisselende onderdelen. Ook voor deze
onderdelen is gevraagd hoe, en in hoeverre, de trainers eventueel afwijken van het protocol.
De meest opvallende afwijkingen komen voor tijdens de onderdelen waarbij volgens het
protocol moet worden geoefend met sociale druk, in bijeenkomst 6, 7 en 8. In de volgende
tabel zijn de relevante onderdelen uit de bijeenkomsten 6, 7 en 8 weergegeven (tabel 5.7).
Tabel 5.7 – Mate waarin trainers afwijken van de wisselende onderdelen betreffende sociale druk
Bijeenkomst

Wisselend
onderdeel

Trainers

Nooit

Bijna
nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

6

Theorie gespreksvaardigheden

26

11

42

8

31

5

19

1

4

1

4

6

Omgaan met
sociale druk

26

9

35

7

27

6

23

4

15

0

0

7

Omgaan met
sociale druk

26

4

15

8

31

10

38

4

15

0

0

7

Vervolg omgaan
met sociale druk

26

3

12

7

27

10

38

5

19

1

4

8

Afsluiten sociale
druk

26

3

12

10

39

7

27

5

19

1

4

Bron: vragenlijsten trainers.

Uit tabel 5.7 blijkt dat gemiddeld ongeveer een derde van de trainers (32%) bij de helft
van de oefeningen met sociale druk afwijkt. Bovendien zegt zeventien procent vaak af te
wijken en twee procent zegt altijd af te wijken. Tijdens de gehele training moet er volgens
het protocol bij drie bijeenkomsten in totaal vier keer geoefend worden met sociale druk.
Bij de tweede oefening met sociale druk in bijeenkomst 7 of bij de afsluiting in bijeenkomst
8 wordt soms niet meer geoefend. Uit de kwalitatieve toelichtingen van de trainers blijkt
dat de deelnemers moeite hebben met dit onderdeel. Volgens verschillende trainers is het
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een onderdeel wat niet alle deelnemers durven uit te voeren. Bij de betreffende oefeningen
wordt er namelijk gebruikgemaakt van rollenspellen waar deelnemers voor de groep moeten
staan. De trainers die voor de helft, vaak of altijd afwijken van het protocol zijn van mening
dat de doelgroep zich moeilijk leent voor rollenspellen. Omdat er sprake is van weerstand,
wijken de trainers af van het protocol door het onderdeel op een andere wijze in te vullen.
“Het kan zijn dat een groep genoeg heeft van het rollenspel. Ik verzin dan iets anders passends.” Bron: trainer.
“Dit onderdeel wordt gebruikt om de tussenevaluatie met de deelnemer te bespreken. Dit
onderdeel wordt in bijeenkomst 6 benoemd, doch de handleiding reserveert hier geen tijd
voor.” Bron: trainer.
“Zo wordt er geoefend terwijl ze op hun eigen plek zitten of wij voeren het rollenspel zelf
uit terwijl de deelnemers ons observeren. Dit omdat de deelnemers niet staan te springen
om actief deel te nemen.” Bron: trainer.
Naast de afwijkingen op de onderdelen met sociale druk zijn er nog enkele andere onderdelen waar trainers zeggen af te wijken. Zo is het volgens het protocol de bedoeling dat in
bijeenkomst 1 de rationale en inhoud van de training besproken worden. Vier van de 26
trainers (15%) geven aan dat zij in de helft van de bijeenkomsten afwijken van het protocol. Een van de trainers geeft aan dat dit onderwerp al tijdens de kennismaking is besproken. Volgens een andere trainer zijn de rationale en inhoud van de training voor sommige
deelnemers te abstract. Daarnaast wijken vijf van de 26 trainers (19%) in de helft van de
gevallen af bij het onderdeel ‘motivatie stoppen met delictgedrag’, door er op andere wijze
invulling aan te geven. De meest vernomen reden voor deze afwijking ligt volgens de trainers aan het feit dat dit onderdeel voor de deelnemers erg confronterend kan zijn. “Mensen
vinden het moeilijk om over het delict te praten, hier moet je dus als trainers creatief mee omgaan”,
aldus een trainer.
Boostersessies
Op basis van de video-observaties is geen beeld te vormen van in hoeverre de trainers de
programmahandleiding volgen bij de boostersessies. Van de boostersessies zijn geen videobeelden aan de onderzoekers beschikbaar gesteld. In de vragenlijsten geven de trainers wel
aan wanneer zij van de handleiding afwijken bij de boostersessies. De boostersessies kennen
de vaste onderdelen: introductie, het bespreken van de bijeenkomst van vorige keer en de
afsluiting. Over het algemeen lijken de trainers zich goed aan het protocol te houden wat
betreft de vaste onderdelen. Alleen bij het onderdeel ‘bespreken bijeenkomst vorige keer’
wijkt een kwart van de trainers in de helft van de gevallen af en wijkt één trainers vaak
af. Een enkele trainer noemt als verklaring dat hier vaak onvoldoende bij wordt stilgestaan. Een andere trainer zegt dat dit onderdeel al bij de introductie van elke sessie wordt
besproken.
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Tabel 5.8 – Volgen van de vaste onderdelen bij boostersessies
Vast onderdeel

Trainers

Introductie

Nooit

Bijna
nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

26

13

50

9

35

2

8

2

8

0

0

Bespreken vorige keer

26

10

38

8

31

7

27

1

4

0

0

Afsluiting

25

11

44

10

40

4

16

0

0

0

0

Bron: vragenlijsten trainers.

Daarnaast is voor de wisselende onderdelen van de boostersessies nagegaan hoe, en in hoeverre, de trainers eventueel afwijken van het protocol (zie tabel 5.9). Met uitzondering van
de onderdelen ‘evaluatie’ en ‘nameting’ uit boostersessie 5, wordt er bij de wisselende onderdelen relatief veel afgeweken van het protocol.
Uitschieters zijn de onderdelen ‘dagbesteding’, ‘sociaal functioneren’ en ‘gezondheid’ waarbij meer dan vijftig procent van de trainers in de helft van de gevallen of vaker afwijkt van
het protocol.
Tabel 5.9 – Afwijkingen bij wisselende onderdelen van de boostersessies
Sessie

Wisselend
onderdeel

Trainers

Nooit

Bijna
nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

Huisvesting /
financiën

26

6

23

7

27

10

38

2

8

1

4

2

Dagbesteding

26

6

23

6

23

11

42

2

8

1

4

3

Sociaal functioneren

26

6

23

6

23

11

42

2

8

1

4

4

Relaties / intimiteit

26

6

23

7

27

10

38

2

8

1

4

5

Gezondheid

26

7

27

4

15

12

46

2

8

1

4

5

Evaluatie

24

17

71

6

25

1

4

0

0

0

0

5

Nameting

24

18

75

5

21

1

4

0

0

0

0

Bron: vragenlijsten trainers.

De toelichtingen van de trainers over de afwijkingen richten zich niet specifiek op de
onderdelen maar op de boostersessies in het algemeen. Ten eerste komt uit de toelichtingen
naar voren dat de vijf één uur durende boostersessies vaak in drie (langere) bijeenkomsten
worden gecombineerd, vanwege praktische overwegingen. Dit is volgens de programmahandleiding toegestaan (zie hoofdstuk 2).
“De boostersessies worden vaak gevoegd omdat ze maar een uur duren. Belangrijkste is dat
ze worden uitgevoerd, verder worden de boosters uitgevoerd zoals bedoeld.” Bron: trainer.
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Ten tweede blijkt dat de inhoud van de boostersessies afgestemd wordt op de groep deelnemers. Een trainer licht toe: “Het ligt aan de groep, het niveau en interesses op welke manier
we de onderwerpen behandelen. De ene keer doen we dit met stellingen, en de andere keer met
oefeningen uit het werkboek. Dit geldt voor alle boostersessies”. Andere trainers wijzen erop dat
de inhoud van de boostersessies minder strak geprotocolleerd zijn. Trainers geven letterlijk
aan dat aan de boostersessies een eigen draai gegeven mag worden, aangezien deze vrijer
van karakter zijn.
“Boostersessies zijn meestal een inventarisatie van wat er uit de groep naar voren komt. We
geven vooral veel praktische tips. Bovendien gelden er voor de boostersessies minder richtlijnen dan voor de rest van het programma.” Bron: trainer.
Tenslotte blijkt dat ook in de boostersessies de rollenspellen een probleem vormen. Sommige
trainers geven aan dat ze deze rollenspellen achterwege laten:
“De rollenspellen leveren vaak zoveel weestand op als gevolg van faalangst, prestatiedruk
en machocultuur (intramuraal,) dat de opbrengst minimaal is.”
5.3 Volledigheid, chronologie en tijdsduur van de bijeenkomsten
Om de programma-integriteit te beoordelen, zijn door de onderzoekers tevens videobeelden van de trainingen bekeken. Hierbij is nagegaan of de objectief waarneembare processen
worden uitgevoerd zoals in de programmahandleiding beschreven. Op een scoreformulier
is onder meer aangekruist of alle voorgeschreven bijeenkomstonderdelen zijn uitgevoerd, of
deze in de juiste volgorde behandeld zijn en volgens de daartoe aangewezen tijd. Zoals in
hoofdstuk 1 reeds toegelicht, is het niet mogelijk gebleken om de tien verschillende bijeenkomsten van de Korte Leefstijltraining evenredig te beoordelen. Niet van alle trainingen
is beeldmateriaal aangeleverd en daarnaast bleek het beeldmateriaal zelf in verschillende
gevallen niet compleet te zijn (zie hoofdstuk 1 voor een meer uitgebreide verantwoording).
Ook is de verdeling naar intramuraal en extramuraal uitgevoerde bijeenkomsten scheef.
De 32 volledig bekeken bijeenkomsten, afkomstig van negen verschillende trainingen,
zijn onder te verdelen in twaalf intramurale en twintig extramurale bijeenkomsten. De
bevindingen worden aangevuld met de bevindingen uit de vragenlijsten van de trainers
en de beoordelingsformulieren van de interventiecoaches. Tot slot worden de resultaten,
waar mogelijk, toegelicht met behulp van de informatie uit de interviews met de trainers en
interventiecoaches. Met name in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komen de redenen
voor bepaalde afwijkingen van de programmahandleiding aan bod.
5.3.1 Overslaan van onderdelen
Elke bijeenkomst is opgebouwd uit verschillende onderdelen en subitems die de trainers
volgens de handleiding moeten behandelen. Voor elke bijeenkomst is deze opbouw anders.
Als voorbeeld worden hieronder de onderdelen van bijeenkomst 4 weergegeven.
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Tabel 5.10 – Hoofdonderdelen bij bijeenkomst 4
Onderdelen bijeenkomst 4 -‘Functieanalyse en zelfcontrolemaatregelen’
1. Introductie
2. Rondje ruis
3. Kijk op de week
4. Opstellen functieanalyse
5. Pauze
6. Introductie zelfcontrolemaatregelen
7. Huiswerkopdrachten
8. Afsluiting

Hoofdonderdelen
Bij de beoordeling van de videobeelden is op de formats aangevinkt of de onderdelen aan
bod komen. Uit de analyse van de formats van de in totaal 32 bekeken bijeenkomsten blijkt
dat bij ruim 60 procent van de bijeenkomsten alle onderdelen aan bod komen. In totaal
worden vijftien onderdelen overgeslagen. Bij ruim een kwart van de bijeenkomsten wordt
één onderdeel overgeslagen en bij iets minder dan tien procent worden er twee onderdelen
overgeslagen (zie tabel 5.11). Wanneer we de resultaten van de intramurale en extramurale
bijeenkomsten splitsen, blijkt dat er bij de extramurale trainingen procentueel vaker een
onderdeel wordt overgeslagen.15
Tabel 5.11 – Totaaloverzicht uitgevoerde onderdelen per bijeenkomst (N=32)
Volledigheid

Totaal bijeenkomsten
(N=32)
n

Intramuraal
(n=12)

%

n

Extramuraal
(n=20)

%

n

%

Alle onderdelen uitgevoerd

20

63

10

83

10

50

1 hoofdonderdeel mist

9

28

2

17

7

35

2 hoofdonderdelen missen

3

9

0

0

3

15

Totaal bijeenkomsten

32

100

12

100

20

100

Bron: Video-observaties.

Uit de analyse blijkt dat de bekeken beelden van drie extramurale trainingen verantwoordelijk zijn voor dertien van de vijftien keer dat een hoofdonderdeel wordt overgeslagen. Uit de
observaties blijkt dat dit erg rommelige trainingen zijn.
Van de vijftien gevallen waar een hoofdonderdeel is overgeslagen, is zeven keer het
hoofdonderdeel ‘kijk op de week’ overgeslagen. Bij dit onderdeel worden de ‘kijk op de
week’-formulieren besproken waarop de deelnemers hun momenten van trek, eventuele
middelengebruik en de gevolgen daarvan bijhouden. Ook uit de toelichtingen in de vragenlijsten en de beoordelingsformulieren blijkt dat de trainers het hoofdonderdeel wel eens
volledig laten vervallen. Uit de kwalitatieve toelichtingen van de trainers in de vragenlijsten
blijkt dat de deelnemers het invullen van de ‘kijk op de week’-formulieren vaak te lastig
vinden.
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Een trainer schrijft in de vragenlijst: “Soms is de lesstof erg veel en laten we de ‘ kijk op de week’
vervallen. Deelnemers blijven het moeilijk vinden om dit in te vullen. We moeten het dan weer
opnieuw uitleggen en concretiseren. Dit kost erg veel tijd.’’ Uit interviews blijkt dat het welslagen van dit hoofdonderdeel samenhangt met de inspanning die de deelnemers leveren voor
het huiswerk. De deelnemers moeten als huiswerkopdracht de ‘kijk op de week’-formulieren bijhouden. In de meeste gevallen blijkt dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Dit maakt het
voor de trainers lastig om dit onderdeel te behandelen. Tevens komt het veelvuldig voor dat
intramurale deelnemers geen situaties ervaren die hen de gelegenheid bieden om het formulier in te vullen, aldus een trainer.
“Dit onderdeel wordt vaak niet gemaakt, waardoor het moeilijk te bespreken is. We proberen het dan in de groep te bespreken of we koppelen het aan het onderdeel ‘rondje ruis’.”
Bron: trainer.
Bij twee gevallen wordt het huiswerk op het einde van de bijeenkomst niet opgegeven en
bij drie gevallen zijn er onderdelen overgeslagen waarbij rollenspellen uitgevoerd moesten
worden. Vanuit de vragenlijsten en de interviews met de trainers komt naar voren dat rollenspellen volgens hen een struikelblok vormen, omdat de deelnemers hier moeilijk voor te
motiveren zijn.
“Omdat het thema sociale druk drie bijeenkomsten beslaat, leert de ervaring dat dit een erg
langdradig onderdeel is. We proberen als trainers het onderdeel zo dynamisch mogelijk te
houden door verschillende methoden in te zetten: de deelnemers zelf laten oefenen, de trainers die een situatie neerzetten etc. Dit is tevens erg afhankelijk van de groep zelf en hun
enthousiasme.” Bron: trainer.
Een trainer legt uit het onderdeel wel uit te voeren maar in sommige gevallen af te wijken
van het protocol om het onderdeel dynamisch te houden. Ook een andere trainer merkt op
dat het uitvoeren van de rollenspellen problematisch kan zijn: “Soms zijn onze cliënten zo
moeilijk te verleiden tot een oefening dat het “aanklooien” wordt”.
Subitems
Elk hoofdonderdeel in de bijeenkomsten is weer opgebouwd uit verschillende subitems. Op
het video-observatieformat is door de onderzoekers aangekruist of de trainers de subitems
uitvoeren (zie tabel 5.12).
Oefenen met sociale druk komt in zowel bijeenkomst 6, 7 en 8 voor. Bij alle drie deze bijeenkomsten blijkt het percentage niet-uitgevoerde onderdelen relatief hoog te liggen, met
name in bijeenkomst 7.16 In het voorgaande bleek al dat met name de rollenspellen niet
volgens de handleiding worden uitgevoerd. In een van de bijeenkomsten geeft een trainer
letterlijk aan dat hij “ drie bijeenkomsten over sociale druk wel erg veel” vindt.
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Tabel 5.12 – Subitems gesplitst naar bijeenkomst
Bijeenkomst

Totaal
subitems
N=932

Gemiddeld
uitgevoerd

Gem. niet
uitgevoerd

Gem. %
afwijking

n

n

n

%

1

Uitleg trainingsinhoud / Uitleg motivatie,
persoonlijke doelen en voor- en nadelen
middelengebruik

31

25

6

19

2

Motivatie en trainingsblad

34

23

11

32

3

Motivatie, trainingsblad en
functieanalyse

30

21

9

30

4

Functieanalyse en zelfcontrolemaatregelen

24

16

8

33

5

Zelfcontrolemaatregelen en omgaan met
trek/drang

29

19

10

34

6

Omgaan met trek in middelen en drang
om een delict te plegen/ Omgaan met
sociale druk/gespreksvaardigheden/
tussen-evaluatie

36

18

18

50

7

Omgaan met sociale druk

27

9

18

67

8

Omgaan met sociale druk en omgaan
met een uitglijder

24

11

13

54

9

Omgaan met een uitglijder en het
noodplan

29

16

13

45

10

Presentaties noodplan

22

14

8

36

Bron: Video-observaties.

Bij de 32 door ons bekeken bijeenkomsten horen in totaal 932 subitems voor te komen.
Uit de analyse blijkt dat van deze 932 subitems 60 procent (n=562) wordt uitgevoerd. De
overige 40 procent van de subitems (n=370) wordt niet in de betreffende bijeenkomst door
de trainers behandeld. Een aanvullende analyse geeft inzicht in deze niet-behandelde subitems (zie tabel 11 in bijlage 7).
De meest voorkomende niet-uitgevoerde subitems komen uit de vaste, terugkerende onderdelen: ‘introductie’, ‘huiswerk, ‘kijk op de week’, ‘introductie’, en ‘afsluiting’.17 De kwalitatieve opmerkingen die genoteerd zijn bij de video-observaties en de bevindingen uit de
andere onderzoeksbronnen helpen bij het verklaren van de opvallendste niet-uitgevoerde
subitems.
In veel gevallen lijken de knelpunten te liggen op het gebied van het huiswerk. Aan het
begin van de training (‘introductie’) behoren de deelnemers aan elkaar te worden gekoppeld, zodat zij samen het huiswerk kunnen maken en bespreken. Uit de videobeelden blijkt
dat de trainers het aanhalen van dit ‘maatjessysteem’ in de meeste gevallen (93%) overslaan.
Uit interviews blijkt dat de trainers van mening zijn dat het ‘maatjessysteem’ in de praktijk
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niet of nauwelijks werkt. “Het maatjessysteem staat wel in de handleiding, maar gebeurt in de
praktijk niet echt. Mensen maken hun huiswerk niet samen. Wij geven wel aan dat ze het met een
maatje kunnen bespreken, maar dat doen ze dan meestal niet. Er is intramuraal ook geen mogelijkheid voor de deelnemers om met z’n tweeën even privé ergens te gaan zitten. Daarin zou dan
ook gefaciliteerd moeten worden”, zo stelt een van de trainers. Vervolgens blijkt dat met name
subitems bij het onderdeel ‘kijk op de week’ worden overgeslagen. De trainer laat meestal
achterwege om toe te lichten dat niet alle huiswerkformulieren van de deelnemers besproken kunnen worden (27 keer, 90% van de gevallen). In de praktijk blijkt dat dit niet relevant
is, omdat deelnemers de formulieren niet of nauwelijks invullen. De deelnemers geven zelf
aan dat zij hier geen zin in hebben, geen tijd hebben of geen herkenbare situaties hebben
meegemaakt. Meer opvallend is in deze context, dat de trainers in bijna driekwart van de
bekeken bijeenkomsten (73%, 22 bijeenkomsten) ook achterwege laten om het belang van
het bijhouden van de formulieren bij de deelnemers te benadrukken. Daarnaast blijkt uit
de tabel dat bij dertien van de 30 bekeken trainingen (43%) de deelnemers niet eens wordt
gevraagd naar dit huiswerkformulier.
Tot slot worden met name subitems die gaan over het maken van afspraken en terugblikken, overgeslagen. Bij het begin van de bijeenkomst (‘introductie’), worden trainers geacht
om de afspraken18 zichtbaar op te hangen in de trainingsruimte. Bij 84 procent (27) van de
bekeken bijeenkomsten gebeurt dit niet. Tijdens de afsluiting van de bijeenkomst dienen de
trainers het tijdstip van de volgende bijeenkomst zoals op het rooster met de deelnemers af
te spreken. Dit wordt in 78 procent van de gevallen (25 bijeenkomsten) achterwege gelaten. Ook wordt er door de trainers in bijna 40 procent van de bekeken bijeenkomsten geen
samenvatting van de vorige bijeenkomst gegeven.
5.3.2 Chronologische volgorde
Tijdens de video-observaties is tevens aandacht besteed aan de volgorde waarin de (vaste
en wisselende) onderdelen aan bod komen. De analyse van de formats maakt inzichtelijk in
hoeverre de bijeenkomsten volgens de juiste chronologie worden opgebouwd. Het overslaan
van onderdelen wordt los gezien van de chronologie; alleen wanneer er wijzigingen in de
volgorde van de onderdelen ten opzichte van elkaar zijn waargenomen, is dit aangemerkt
als een afwijking.19
Elke bijeenkomst bestaat uit zeven tot tien vaste onderdelen. De ideale volgorde van de te
behandelen onderdelen loopt, afhankelijk van de sessie, van 1 tot en met 7, 8, 9 of 10. In het
merendeel van de 32 bekeken bijeenkomsten (81%, 26 bijeenkomsten) blijkt de chronologie
te worden gehandhaafd. Er zijn zes bijeenkomsten waarbij onderdelen worden omgedraaid.
Het betreft hier vijf keer de pauze die vervroegd wordt en één keer is de tussenevaluatie
verplaatst.
Uit de vragenlijsten en de interviews met de trainers blijkt dat in sommige gevallen de pauze wordt vervroegd omdat de deelnemers niet meer geconcentreerd zijn. In dat geval wordt
al eerder een moment ingelast om te pauzeren. In de vragenlijsten zien we terugkomen dat
de tussenevaluatie wordt verplaatst.
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“Het onderdeel ‘sociale druk’ duurt te lang. Derhalve wijden we bijeenkomst 7 niet volledig
aan het onderwerp. De tweede helft nemen we de tijd om de tussenevaluaties individueel
met deelnemers te bespreken. Dit onderdeel wordt in bijeenkomst 6 benoemd, doch de handleiding reserveert hier geen tijd voor.” Bron: trainer.
Ook de interventiecoaches lichten een enkele keer in de beoordelingsformulieren toe dat
een trainer niet de chronologische volgorde volgt.
“Heet deelnemers welkom, doet mededelingen, doet rondje ruis en vraagt deelnemers wat
ze twee weken geleden hebben gedaan. (…) Trainer benoemt bij minuut 00:36:00 dat ze
het onderdeel ‘Kijk op de week’ is vergeten. Ze gaat dit onderdeel alsnog bespreken.” Bron:
beoordelingsformulier (1A).
5.3.3 Tijdsduur
Volgens de handleiding duurt elke bijeenkomst 150 minuten, inclusief pauze. Tijdens de
video-observaties is bijgehouden hoe lang elke bijeenkomst en de afzonderlijke onderdelen
in de praktijk duren. De pauzes zijn niet met de camera opgenomen, waardoor de lengte
van de pauzes niet is vast te stellen. We hebben voor de pauze standaard vijftien minuten
gerekend, zoals de handleiding voorschrijft. Eventueel gevonden afwijkingen in de voorgeschreven tijdsduur van de totale bijeenkomst, kunnen deels komen doordat de pauze korter
of langer heeft geduurd dan voorgeschreven. Bij alle 32 bekeken complete bijeenkomsten is
op de videobeelden te zien dat er in ieder geval gepauzeerd is.
Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde tijdsduur van de 32 bekeken bijeenkomsten 126
minuten is, dit is 24 minuten korter dan in de handleiding voorgeschreven.20 De kortere tijd die aan de bijeenkomsten besteed is, zou deels verklaard kunnen worden door
een ingekorte pauze. Zes trainers geven desgevraagd nog aan, dat zij gemiddeld tien
à vijftien minuten pauzeren. Eén trainer zegt rond de twintig minuten te pauzeren en
intramuraal zelfs 30 minuten, vanwege allerlei regels in de penitentiaire inrichting.
De kortere tijdsduur van de bijeenkomsten kan niet verklaard worden door het overslaan of inkorten van de pauze. Van de vaste onderdelen blijkt met name ‘rondje ruis’
gemiddeld langer te duren (gemiddeld 3 minuten) en ‘afsluiting’ en ‘huiswerk’ korter
(-4 resp. -3 minuten).
Wanneer er een uitsplitsing wordt gemaakt naar de tien verschillende bijeenkomsten waaruit de Korte Leefstijltraining is opgebouwd, blijkt dat sommige bijeenkomsten gemiddeld
korter duren dan andere (zie tabel 5.13). Per bijeenkomst is er een beperkt aantal beelden
bekeken, waardoor er voorzichtigheid moet worden betracht bij het interpreteren van de
resultaten. Desondanks blijkt dat met name bijeenkomsten 1 en 8 aanzienlijk korter duren
dan voorgeschreven (beiden 37 minuten korter). Bij de twee bekeken videobeelden van bijeenkomst 1 blijkt deze afwijking toe te schrijven aan het sterk inkorten van het onderdeel
‘introductie’. Deze duurt volgens de handleiding 40 minuten, maar wordt in de praktijk in
de bekeken fragmenten in slechts 9 minuten en in 14 minuten uitgevoerd. Uit de interviews
met trainers en interventiecoaches blijkt dat er bij verschillende instellingen door de trainers een individueel voorgesprek wordt gehouden met de deelnemer (zie ook het volgende
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hoofdstuk). Een mogelijke verklaring voor de ingekorte introductie is, dat de bespreekpunten grotendeels tijdens dit voorgesprek al aan bod zijn gekomen.
De drie bekeken beelden van bijeenkomst 8 (‘Omgaan met sociale druk en omgaan met een
uitglijder’) duren gemiddeld 37 minuten korter dan voorgeschreven. Dit is in lijn met de
bevindingen dat deze onderdelen vaker (deels) worden overgeslagen. De trainers geven aan
dat de oefening met sociale druk in bijeenkomst 8 wordt ingekort, omdat deze al aan bod is
gekomen tijdens de bijeenkomsten 6 en 7.
Tabel 5.13 – Gemiddelde tijdsduur (minuten) naar verschillende bijeenkomsten
Bijeenkomsten

n

tijdsduur (min)

afwijking (min)

1

Uitleg trainingsinhoud / Uitleg motivatie, persoonlijke
doelen en voor- en nadelen middelengebruik

2

114

-36

2

Motivatie en trainingsblad

5

129

-21

3

Motivatie, trainingsblad en functieanalyse

4

134

-16

4

‘Functieanalyse en zelfcontrolemaatregelen

3

130

-20

5

Zelfcontrolemaatregelen en omgaan met trek/drang

3

122

-28

6

Omgaan met trek in middelen en drang om een delict
te plegen/ Omgaan met sociale druk/gespreksvaardigheden/tussenevaluatie

3

132

-18

7

Omgaan met sociale druk

3

121

-29

8

Omgaan met sociale druk en omgaan met een uitglijder

3

113

-37

9

Omgaan met een uitglijder en het noodplan

4

119

-31

10

Presentaties noodplan

2

144

-6

Alle bijeenkomsten

32

126

-24

Bron: Video-observaties.

Uit de vragenlijsten van de trainers en de toelichting van de coaches op de beoordelingsformulieren blijkt dat de trainers met name bij het onderdeel ‘rondje ruis’ meer tijd nemen of
nodig hebben dan in de programmahandleiding wordt aangegeven. De trainers geven aan
dat dit vaak te lang duurt door de inbreng van de deelnemers.
“Hier wordt veelal meer tijd aan besteed dan in de programmahandleiding staat aangegeven, zeker bij het opstarten van een training kan dit wenselijk zijn.” Bron: trainer.
Volgens de interventiecoaches hebben de trainers hier in een aantal gevallen echter zelf ook
een aandeel in, door niet voldoende de regie te pakken. Als gevolg wordt een ander onderdeel ingekort.
“Het onderdeel ‘rondje ruis’ duurt 28 minuten in plaats van 15 minuten conform de programmahandleiding. Hier heeft de trainer zelf ook een aandeel in omdat zij vragen blijft stellen
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en zelf invullingen blijft geven. De trainer kan de regie hierbij steviger pakken. Het onderdeel functieanalyse is hierdoor ingekort.” Bron: interventiecoach (beoordelingsformulier).
De interventiecoaches beschrijven dat veel tijd verloren gaat aan zaken die er niet toe doen,
waarbij de trainer daarin mee gaat, door te lang op irrelevante zaken in te gaan, of zelf persoonlijk te veel betrokken te raken.
“Het rondje ruis en de kijk op de week is voor heel veel trainers moeilijk. De trainers creëren zelf ruis; hun persoonlijke nieuwsgierigheid gaat een rol spelen. Het gaat erom dat de
deelnemers hun hart luchten maar de trainer gaat specifieke vragen stellen en dat is niet
de bedoeling. Het komt door het ontbreken van kennis van waar het voor bedoeld is, het
ontbreken van vaardigheden, het kunnen uitschakelen van je persoonlijke interesse.” Bron:
interventiecoach.
5.4 Programmadifferentiatie
Een van de mogelijke redenen voor de trainers om op een bepaalde wijze af te wijken van de
programmahandeling voor trainers, is dat zij verschillend omgaan met verschillende typen
deelnemers. In de interviews en de vragenlijsten is nagegaan in hoeverre de trainers de training aanpassen aan bepaalde deelnemers binnen de groep. De trainers geven aan dat zij dat
in een aantal gevallen doen. Ruim de helft van de trainers noemt een lage intelligentie dan
wel begripsniveau van de deelnemers of het niet goed beheersen van de Nederlandse taal in
spraak en schrift als redenen om de training aan te passen aan de individuele deelnemers.
“De training sluit vaak niet aan bij licht verstandelijk gehandicapten, die wonderbaarlijk genoeg
soms wel geïndiceerd worden tot deelname”, aldus een trainer. Daarbij is het niet bekend of in
deze gevallen de intelligentie en/of het taalniveau dermate laag zijn dat deze deelnemers
van deelname uitgesloten hadden moeten worden (zie het vorige hoofdstuk). De trainers
geven aan dat zij bij dergelijke beperkingen bijvoorbeeld hun taalgebruik aanpassen, onderwerpen wat meer visueel maken, als trainer zelf de oefeningen meedoen of eigen voorbeelden geven en wat meer ruimte geven in de uitleg, vraagstelling en huiswerkopdrachten als
deze niet begrepen worden. Enkele trainers geven aan dat zij extra tijd vrijmaken, wanneer
er deelnemers zijn die extra zorg en aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld door een half uur
eerder af te spreken voor de bijeenkomst en huiswerkbegeleiding aan te bieden. Zowel de
trainers als de interventiecoaches onderstrepen het belang van het afstemmen van de training op de groep. Zo stelt een trainer:
“Het is voor de trainers de kunst om met een vaste methodiek en tegelijkertijd een wisselende groep te werken.” Bron: interventiemanager.
“Ik ben van mening dat de programma-integriteit gewaarborgd moet blijven, doch dat er
ook ruimte moet zijn om het programma aan te passen aan de deelnemers en de groepssamenstelling. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld het onderdeel sociale druk veelal als
langdradig wordt ervaren. Hier moeten de trainers dan ook creatief mee omgaan om het
geheel interessant te houden.” Bron: trainer.
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Andere genoemde redenen om de uitvoering van de training aan te passen aan de deelnemers, zijn deelnemers die meer gemotiveerd dienen te worden dan anderen, als deelnemers
problematisch gedrag vertonen zoals weerstand en onrust of als het verslavingsniveau erg
laag is (het delict is gepleegd onder invloed van alcohol en er is geen sprake van verslaving).
Sommige trainers leggen in de interviews uit dat zij per definitie de handleiding niet strikt
volgen. Zo verklaart een trainer dat aanpassing voor hem als trainer geldt voor iedere deelnemer, omdat iedere deelnemer de gedragsverandering op zijn of haar eigen manier doorloopt. Een andere trainer geeft aan:
“Wij volgen die handleiding niet rigide. Goed dat de training erkend is, goed dat de onderwerpen en de doelen per bijeenkomst duidelijk zijn beschreven. Maar ik voel me niet prettig bij die structuur, als je die volgt dan kan dat geforceerd overkomen, niet empathisch en
serieus naar de deelnemers.” Bron: trainer.
Meerdere interventiecoaches geven aan dat het behalen van de doelstellingen van de bijeenkomsten eventuele afwijkingen van het protocol kan rechtvaardigen.
“Het is het belangrijkst dat de inhoud aan bod komt, en het doel van de bijeenkomst gehaald
wordt. Als trainers afwijken, wordt dat besproken, ik vraag waarom ze de keus hebben
gemaakt om af te wijken en of het wat heeft opgeleverd. (…). Als een trainer het kan verantwoorden en anders de responsiviteit in de knel was gekomen, dan is het prima.” Bron:
interventiecoach.
Volgens de interventiecoaches is ook de trainingservaring van de coaches van invloed op de
wijze waarop zij met de programma-integriteit omspringen: “Er is een verschil tussen trainers
die al lang meedraaien en nieuwe trainers. De ‘oude’ trainers zijn niet gewend om met structuur te
werken en een protocol te volgen.”
5.5 Resumé
Met behulp van de vragenlijsten en interviews zijn de kenmerken en achtergronden van
de trainers van de Korte Leefstijltraining in beeld gekregen. Daarnaast hebben de professionals, de videobeelden van de trainingen en de beoordelingen door de interventiecoaches
tezamen inzicht gegeven in de wijze waarop de trainingen in de praktijk worden gegeven en
waar de pijnpunten in de uitvoering zitten. In dit resumé brengen we de hoofdbevindingen
onder de onderzoeksvragen die daarop betrekking hebben.
Wat zijn kenmerken van de trainers (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, ervaring met deze interventie of met andere interventies)?
Ten tijde van de procesevaluatie waren 32 trainers werkzaam bij de zes selectie-instellingen.21 Van deze trainers was ruim driekwart vrouw en driekwart had de leeftijd tussen de
25 en 43 jaar. De helft van de trainers was werkzaam voor twee instellingen. Alle trainers
hebben een HBO-opleiding, voor zover bekend in agogische richting. De overgrote meerderheid van de bevraagde trainers (ruim 80%) verzorgt naast de Korte Leefstijltraining
tevens de reguliere Leefstijltraining.
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Voldoen de trainers/betrokkenen aan de gestelde opleidingseisen en nemen ze deel aan supervisie?
Is er voldoende begeleiding en scholing van de trainers/andere betrokkenen? Voldoen de trainers
aan de eisen om hun licentie te behouden, zoals o.a. deelname aan coachinggesprekken en verdiepingsdagen zoals voorgeschreven in de handleiding? Indien hieraan niet is tegemoet gekomen, wat
zijn daarvoor de redenen? Zijn de aanbieders gecertificeerd?
De trainers voldoen in hoofdlijnen aan de gestelde opleidingseisen. Uitzondering is de
cursus Motiverende GespreksVoering, een eis om trainer van de Korte Leefstijltraining te
kunnen worden. Ruim een kwart van de trainers geeft aan deze training niet gevolgd te
hebben. In de huidige praktijk dienen alle medewerkers van reclassering deze training te
volgen. Voor de nieuwe lichtingen trainers is deze eis daarmee gewaarborgd.
De monitoring van de licenties van de trainers is door de SVG nog niet onder controle,
waardoor het onduidelijk is in hoeverre de huidige trainers aan de licentie voldoen. In ieder
geval weten we in de eerste plaats dat vier trainers niet aan de eis voldoen van een minimumaantal uitgevoerde trainingen van twee per jaar. In de tweede plaats heeft een kwart
van de trainers minder dan de twee voorgeschreven coachinggesprekken per training gehad
en soms wordt door de interventiecoaches van de voorgeschreven vorm afgeweken, door de
trainers gezamenlijk te coachen. Ten derde nemen niet alle trainers deel aan de jaarlijkse
verdiepingsdag; twee trainers geven aan niet aan de verdiepingsdagen te hebben deelgenomen, terwijl zij al gedurende meerdere jaren trainen. Concluderend, is de licentiëring van
de trainers nog niet voldoende op orde.
De informatie uit de beoordelingsformulieren die voor het onderzoek ter beschikking werden gesteld, wijzen erop dat het algemene vaardigheidsniveau van ongeveer de helft van de
trainers volgens de coaches voldoet aan de eisen, waarbij meestal nog wel ruimte is voor verbeteringen. Dat betekent dat de trainers de bijeenkomsten over het algemeen goed leiden.
Bij de andere helft van de trainers worden de vaardigheden door de coaches lager gewaardeerd en zijn deze dus nog niet op het gewenste niveau. Belangrijk om bij deze bevindingen
op te merken, is dat het de beoordeling van de coaches betreft en niet van de onderzoekers.
Daarbij is ruim driekwart van de beoordelingen afkomstig van een enkele coach die gemiddeld lagere scores geeft dan de andere interventiecoaches, wat de representativiteit van de
bevindingen in de weg staat. Desalniettemin geven de bevindingen een indicatie van de
kwaliteit van de trainers vanuit de ogen van de coaches.
Hebben de deelnemers vaste trainers voor het traject? Zo nee, waarom niet?
De trainingen worden verzorgd door een vast trainingskoppel. Wanneer een trainer afwezig is, wordt een invaller ingezet. Dit is conform handleiding en de geïnterviewde deelnemers ervaren dit niet als storend. Met uitzondering van een incidentele bijeenkomst, zijn er
bij de bijeenkomsten ten minste twee trainers aanwezig.
In hoeverre wordt de Korte Leefstijltraining uitgevoerd conform de handleiding? Wat zijn de redenen van eventuele afwijkingen? Wordt de programma-integriteit gewaarborgd? Hebben de trainers gewerkt volgens het protocol? Houden ze zich aan de voorgeschreven frequentie en lengte van
de interventie? Voert men alle beoogde onderdelen van de training uit? Zo niet, welke onderdelen
zijn wel of niet of onvoldoende doorlopen? Betreft het essentiële onderdelen van de training?
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Over het algemeen genomen volgen de trainers voor een groot deel het protocol van de
verschillende bijeenkomsten. De chronologie van de te behandelen onderdelen wordt grotendeels gehandhaafd. Hoewel de trainers zelf aangeven de programmahandleiding voor
een belangrijk deel te volgen, worden er mede op basis van de andere bronnen toch enkele
opvallende afwijkingen waargenomen.
Uit de video-observaties blijkt bijvoorbeeld dat de bijeenkomsten gemiddeld 24 minuten
korter duren dan voorgeschreven. Dit is opvallend, aangezien de trainers tevens aangeven
dat zij voor sommige onderdelen onvoldoende tijd hebben, of bepaalde onderdelen kunnen
uitlopen. Daarnaast komt uit de verschillende onderzoeksbronnen een aantal onderdelen
naar voren, waarop de trainers op verschillende manieren relatief vaker afwijken van de
programmahandleiding:
Introductie - Enerzijds wordt door de trainers zelf aangegeven dat zij bij de eerste bijeenkomst grotendeels het protocol volgen. Uit de video-observaties blijkt echter, dat hier de
grootste afwijkingen zijn wat betreft de tijd die aan het onderdeel besteed wordt. Hoewel er
weinig beeldmateriaal beschikbaar was over de betreffende bijeenkomst, zijn de waargenomen afwijkingen groot. De introductie, die volgens het protocol 40 minuten moet duren, is
met ongeveer een half uur ingekort. Dit is mogelijk te verklaren doordat de trainers individuele voorgesprekken voeren met de deelnemers, waarin de onderwerpen uit de introductie
al aan bod zijn gekomen.
Omgaan met sociale druk - In drie bijeenkomsten komt het onderwerp ‘omgaan met sociale
druk’ aan bod (bijeenkomst 6, 7 en 8). De trainers wijken bij dit onderwerp op verschillende manieren af van de programmahandleiding. Enerzijds vullen zij de tijd voor de voorgeschreven oefeningen anders in; anderzijds slaan zij onderdelen of sub-items (zoals het
rollenspel) helemaal over. De trainers die afwijken, vinden dat er te veel aandacht aan dit
onderwerp wordt gegeven en dat de deelnemers hiervoor moeilijk te motiveren zijn.
Huiswerkopdrachten - Herhaaldelijk komt naar voren dat het maken van de huiswerkopdrachten een knelpunt oplevert. Doordat de deelnemers het huiswerk veelal niet maken,
wordt er van verschillende onderdelen gedurende de bijeenkomsten afgeweken. Zo worden
(subitems van) het onderdeel ‘huiswerkopdrachten’ en ‘kijk op de week’ aangepast, ingekort
of volledig overgeslagen. Opvallend hierbij is, dat ook het onderstrepen van het belang van
het huiswerk door de trainers achterwege gelaten wordt.
Kijk op de week - Het onderdeel ‘kijk op de week’ is het onderdeel dat het vaakst wordt overgeslagen. Er worden verschillende argumenten aangedragen; het afwijken op dit onderdeel
hangt mede samen met het huiswerk dat ten behoeve van dit onderdeel slecht wordt uitgevoerd. Het kost de trainers naar eigen zeggen veel tijd om het herhaaldelijk uit te leggen en
de deelnemers ertoe te motiveren. Ook is het onderdeel niet naar behoren uit te voeren als
de deelnemers het huiswerk niet gemaakt hebben.
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Boostersessies – Bij de boostersessies wordt bijna altijd afgeweken van de handleiding, zo
geven de trainers zelf ook aan. In het merendeel van de gevallen worden de korter durende
boostersessies vanuit praktische overwegingen gecombineerd aangeboden.
Wordt er verschillend omgegaan met verschillende doelgroepen? Is er sprake van programmadifferentiatie?
Tot slot geven zowel de trainers als de interventiecoaches aan dat de bijeenkomsten worden afgestemd op de deelnemersgroep waar men mee te maken krijgt. Afhankelijk van de
deelnemersgroep worden bepaalde opdrachten meer uitgebreid toegelicht, wordt er buiten
de bijeenkomstkaders extra tijd gereserveerd voor het bespreken van huiswerk of worden
bepaalde onderdelen overgeslagen, vanwege weerstand van de deelnemers of vanwege de
extra tijd die op andere onderdelen gewenst wordt. Het behalen van de doelstellingen van
de training wordt door verschillende respondenten voorop gesteld.
Concluderend, wordt de programma-integriteit op een aantal genoemde punten niet
gewaarborgd, met name wanneer hoofdonderdelen overgeslagen worden. Het is niet bekend
in hoeverre het overslaan van onderdelen de integriteit van de Korte Leefstijltraining aantast, maar dat er hoofdonderdelen overgeslagen worden, is een punt van zorg. Het is de
vraag in hoeverre hiermee de effectiviteit van de training aangetast wordt. Volgens de respondenten is het een constant balanceren tussen de behoeften van de individuele deelnemers, de responsiviteit van de deelnemers, het behalen van de doelstellingen en het volgen
van de programmahandleiding. Ten behoeve van de deelnemerbehoeften, responsiviteit en
de trainingsdoelen, worden afwijkingen van de programmahandleiding – mits de inhoud
niet wordt aangetast – door zowel de trainers als enkele interventiecoaches als geoorloofd
beschouwd.
Eindnoten
1.

Gegevens afkomstig van de vier interventiecoaches.

3.

De helft van de trainers geeft aan dat er gemiddeld twee trainers aan een training verbonden zijn. De overige

2.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Door afrondingen telt het totaal niet altijd op tot 100, dit geldt voor alle tabellen in dit rapport.

trainers noemen een gemiddelde van drie trainers. Het grootste aantal trainers dat binnen één training ingezet
is, is volgens de helft van de trainers vier.

Tijdens de betreffende bijeenkomst waren minder dan vijf deelnemers aanwezig.
Vanwege praktische redenen is dit in de procesevaluatie niet nader onderzocht.

26 trainers. Vier van hen hebben de KeVa-training wel afgerond, maar nooit een certificaat ontvangen. Daarbij
wordt door één trainer toegelicht dat certificaten ‘toen nog niet uitgereikt werden’.

Veertien trainers hebben een certificaat MGV. Eén trainer heeft de cursus gevolgd, maar geen certificaat ont-

vangen. Eén trainer heeft de cursus Motivational Interviewing gevolgd (in 2008), één trainer heeft een opleiding van twee jaar in MGV gevolgd en een trainer geeft aan een ‘interne cursus’ gevolgd te hebben.

Tevens wonen de interventiecoaches de trainersoverleggen bij op de instellingen, waarbij onder meer casuïstiek
wordt besproken.

Om na te gaan in hoeverre de interventiecoaches de trainers op eenzelfde wijze beoordelen, is de interbeoor-

delaarsbetrouwbaarheid gemeten (de ICC). Hieruit bleek dat de vier interventiecoaches niet sterk overeenDe trainers en de training 103

stemmen in hun beoordelingswijze, de uitkomst van de ICC was matig tot zwak (0,416). De bevindingen uit
de analyse van de beoordelingsformulieren wordt gebruikt als indicatie voor de kwaliteit van de trainers (het

vaardigheidsniveau) in relatie tot de programma-integriteit en in aanvulling op de video-observaties en de
vragenlijsten voor de trainers.

10. In één op de tien gevallen wordt door de interventiecoach niet op het formulier aangegeven hoe lang de beelden
zijn bekeken.

11. Zie ook de uitgebreide methodebeschrijving in hoofdstuk 1.

12. Vanwege de scheve verdeling van de beschikbare beoordelingsformulieren over de interventiecoaches, zijn de

gemiddelde scores van de interventiecoach waarvan de meeste formulieren (78%) afkomstig zijn, vergeleken

met de gemiddelde scores van de drie andere interventiecoaches tezamen die de overige formulieren (22%)

hebben aangeleverd. Deze analyse bevestigt dat er verschillend wordt gescoord; gemiddeld 2,85 versus resp.
gemiddeld 3,22 (p=.003).

13. Bij het vaste onderdeel ‘kijk op de week’ is het de bedoeling dat er door de deelnemers ingevulde formulieren
(huiswerk) besproken worden, waarop zij bijhouden wanneer zij trek of verlangen hebben om alcohol/drugs te
gebruiken, te gokken of een delict te plegen (Buntjer et al., 2010).

14. Een vast onderdeel waarbij de deelnemers de mogelijkheid wordt gegeven om kort frustraties en onvrede over
allerlei zaken te uiten. Door hen de gelegenheid te bieden hun hart te luchten neemt de bereidheid toe om zich
in te zetten tijdens de rest van de training (Buntjes et al., 2010).

15. Dit verschil is bijna significant (p=0.075); vanwege de kleine aantallen is de test minder krachtig.

16. Van deze bijeenkomst zijn van drie verschillende trainingen video-opnamen bekeken waaruit blijkt dat tweederde (18) van alle subonderdelen (27) niet uitgevoerd wordt. In bijeenkomst 7 hebben in totaal 11 subitems
specifiek betrekking op ‘omgaan met sociale druk’.

17. Alle vaste onderdelen komen minimaal dertig keer voor in de analyse. De wisselende onderdelen komen gemiddeld 3,2 keer voor in de analyse. Dit aantal is te laag om ze in de analyse mee te nemen.

18. Deze afspraken betreffen een soort van huisregels waaraan de deelnemers zich moeten houden.

19. Onderdelen die niet aan de orde zijn gekomen, ‘doen niet mee’ bij de boordeling of de onderdelen in de goede
volgorde zijn behandeld.

20. Wanneer we de intramuraal gegeven trainingen vergelijken met trainingen in extramurale setting, dat zien
we dat de gemiddelde tijdsduur en afwijkingen dicht bij elkaar liggen. Gemiddelde tijdsduur intramuraal 128

minuten versus extramuraal 125 minuten; Gemiddelde afwijking intramuraal -22 versus extramuraal -25 minuten.

21. Aan het eind van de onderzoeksperiode waren dit er 28.
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6

Proces en randvoorwaarden

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het proces rondom de uitvoering van de Korte
Leefstijltraining. Daarbij wordt ingegaan op de randvoorwaarden die voor het proces nodig
zijn en de knelpunten die zich daarbij voordoen. Wat loopt goed, wat loopt minder goed en
wat zijn daar de oorzaken van? De bevindingen zijn gebaseerd op vragenlijsten voor de trainers (n=26) en interviews met alle betrokken personen (n=20) – van indicering tot uitvoering
– bij de Korte Leefstijltraining. Allereerst wordt ingegaan op de werkwijze bij de indicatie
en selectie van deelnemers voor de training. Vervolgens worden de randvoorwaarden in
relatie tot het doorlopen van de training beschreven vanuit het oogpunt van de betrokken
professionals. De organisatorische aspecten die rondom de Korte Leefstijltraining spelen,
komen daarna aan bod en tenslotte wordt de waardering van de training door de professionals besproken. In de laatste paragraaf besteden we kort aandacht aan registratie en
productie. Het resumé besluit het hoofdstuk met de conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen uit het vierde vragencluster.
6.1 Indicatiestelling, aanmelding en selectie
In deze paragraaf beschrijven we hoe de indicatiestelling, selectie en aanmelding van deelnemers voor de Korte Leefstijltraining in de praktijk verlopen en welke knelpunten zich
daarbij voordoen.
6.1.1 Indicatiestelling
De indicering van verslaafde justitiabelen voor de Korte Leefstijltraining ligt bij de adviesunits van de reclasseringsorganisaties.1 Het merendeel van de indicatiestellingen voor de
Korte Leefstijltraining is afkomstig van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
(64%). Ruim een kwart van de indiceringen (27%) komt van de adviesunit van Reclassering
Nederland (RN) en de overige indiceringen (9%) worden gedaan door adviseurs van het
Leger des Heils (LdH).2 Voorafgaand aan de indicatiestelling voeren de adviseurs van de
reclassering een onderzoek bij de justitiabele uit. Daartoe hebben zij een gesprek met de justitiabele en vullen zij het diagnostisch instrument RISc in. Aan de hand van de RISc-scores
en aanvullende informatie over de justitiabele en diens problematiek stellen de adviseurs
een voorlichtingsrapportage op met daarin het advies voor de te volgen gedragsinterventie, het professionele oordeel is daarbij doorslaggevend. In de interviews werd opgemerkt
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dat bij het invullen van de RISc al een selectie-effect kan optreden omdat de adviseurs de
RISc verschillend invullen vanuit een persoonlijk oordeel van de kenmerken van de justitiabele. “De uitkomst van de RISc is afhankelijk van wie de RISc heeft afgenomen”, aldus een
regiocoördinator.
Zoals in het kader in hoofdstuk 2 geschetst, zijn er inclusie- en exclusiecriteria aan deelname aan de Korte Leefstijltraining verbonden, waar de adviseur zich bij zijn advies aan
dient te houden. Bepalend zijn het recidiverisico van de justitiabele in combinatie met een
bepaalde mate van verslavingsproblematiek.
Sinds 2010 wordt er met een nieuwe versie van het RISc-instrument gewerkt. De gedragsinterventies worden in deze versie na het invullen van de RISc automatisch voorgesteld als
iemand aan de indicatiecriteria voldoet. Ten aanzien van de Korte Leefstijltraining geldt
dat de gedragsinterventie ‘leefstijltraining’ door het systeem wordt voorgesteld zonder te
specificeren of dit de Korte of de ‘reguliere’ Leefstijltraining moet zijn. De reclasseringsmedewerker dient vervolgens voor de indicatiestelling aan de hand van de aanvullende
inclusie- en exclusiecriteria van de gedragsinterventies een keuze maken. De handleiding
RISc-indicatiestelling en de RISc-applicatie bieden informatie over de vraag wanneer welk
type leefstijltraining geïndiceerd zou kunnen worden (Buntjer & Schoemakers, 2008). In
de handleiding zijn de criteria voor de Korte en de reguliere Leefstijltraining naast elkaar
gezet.3 De criteria voor de Korte en de reguliere Leefstijltraining zijn eenduidig, helder en
onderscheidend van elkaar. Verschillen zijn er vooral op het gebied van de mate van recidive
en verslavingsernst.
Hoe verloopt het proces van indicatiestelling nu in de praktijk? In een intern kwaliteitsonderzoek naar de toepassing van de nieuwe RISc-versie 3.2 (2010), waar eerder in hoofdstuk 4 aan is gerefereerd, is onder andere gekeken naar de mate waarin de automatisch
voorgestelde gedragsinterventies door de reclasseringswerkers worden overgenomen.4 Uit
het onderzoek kwam naar voren dat wanneer het automatische advies een leefstijltraining
is (N=145), dit slechts in 29 procent van de gevallen door de reclasseringswerker wordt
opgevolgd door te kiezen voor de Korte of de reguliere Leefstijltraining. Dat betekent dat
voor 71 procent van de justitiabelen, die aan de indicatiecriteria voor een leefstijltraining
voldoen, de keuze voor een andere interventie dan een Korte of reguliere Leefstijltraining
wordt gemaakt. Overigens blijkt ook dat de Korte en reguliere Leefstijltrainingen soms
door de adviseurs geïndiceerd worden terwijl deze niet automatisch door RISc worden
voorgesteld.5
De reclasseringsmedewerkers dienen toe te lichten waarom zij eventueel van de voorgestelde
gedragsinterventie afwijken. De argumenten voor de sterke afwijking van de automatische
voorstellen zijn in het interne onderzoek van de 3RO kwalitatief onderzocht. Ten eerste
blijken veel reclasseringswerkers een integrale behandeling te prefereren voor justitiabelen
die middelen gebruiken en ook behandeling nodig hebben voor andere problematiek. Bij
hen wordt dan eerder gekozen voor een (behandel)traject binnen de verslavingszorg. In de
forensische verslavingszorg bestaat overigens ook een (extramurale) leefstijltraining waarvoor de reclasseringsmedewerker kan kiezen. Ten tweede blijken adviseurs ook voor de
verslavingszorg te kiezen, wanneer de problematiek ten aanzien van het middelengebruik
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dusdanig ernstig dat zij de Korte of reguliere Leefstijltraining minder geschikt achten. De
reclasseringswerkers vertrouwen in die gevallen meer op een intensievere zorg in een behandelkader. Ten derde is de verklaring om af te wijken van het voorstel tot een leefstijltraining
het feit dat het criterium voor middelenmisbruik in de RISc te grof is. In hoofdstuk 4 werd
al toegelicht dat ook automatisch een leefstijltraining wordt voorgesteld wanneer er in het
verleden sprake was van middelenmisbruik, maar nu niet meer. Ten vierde wordt er door de
adviseurs niet (direct) gekozen voor een leefstijltraining wanneer de justitiabele op meerdere criminogene gebieden problematiek heeft en waarvoor gedragsinterventies worden
geïndiceerd. Er vindt dan een prioritering van interventies plaats, waardoor het kan zijn dat
de Korte Leefstijltraining op dat moment niet wordt gekozen. Een vijfde en laatste reden
waarom reclasseringswerkers niet kiezen voor de Korte (of de reguliere) Leefstijltraining is
het gegeven dat zij de justitiabelen niet gemotiveerd genoeg achten. Samenvattend, maken
de reclasseringswerkers op basis van geconstateerde exclusiecriteria of op basis van het integrale ‘plaatje’ vaak een andere keuze dan automatisch wordt voorgesteld. In veel gevallen is
dat dus een behandelingstraject in de forensische zorg. Deze bevindingen kunnen geïnterpreteerd worden als dat de reclasseringswerkers op maat een afweging maken op basis van
meerdere interventies en behandelingen die voor de justitiabelen mogelijk zijn. Blijkbaar
kijken de adviseurs verder dan de systeemmelding en zoeken ze naar gepaste zorg voor de
justitiabele. Deze interpretatie wordt ondersteund door de visie van betrokken professionals
op verslaafde justitiabelen als zijnde een zware doelgroep, die vaak meer gebaat is bij een
behandeltraject dan bij een gedragsinterventie. De Korte Leefstijltraining is immers slechts
een van de vele interventies in een rijk palet aan interventies en behandelingen van ook de
forensische zorg.
“De verslaafde justitiabelen vormen een groep met een nadrukkelijke zorgvraag. Een
forensisch zorgtraject zal daarom in veel gevallen de beste keus zijn voor die doelgroep.”
Bron: interventiemanager.
Ondanks dat er in de praktijk blijkbaar getracht wordt ‘zorg op maat’ te adviseren, zijn de
afwegingen die door de reclasseringswerkers bij de keuze voor een advies worden gemaakt
niet altijd volgens de handleiding. Dat heeft te maken met onwetendheid, beleidskeuzes,
pragmatische keuzes maar ook met onmogelijkheden om criteria te toetsen.
Onwetendheid
Allereerst blijkt dat er in het veld veel verwarring bestaat over het begrip ‘leefstijltraining’.
Deze verwarring blijkt samen te hangen met de naam die aan de gedragsinterventie is toegekend. Behalve dat de Verslavingsreclassering een Korte en een reguliere Leefstijltraining
kent, biedt de forensische zorg ook een leefstijltraining aan.
“Vroeger bestond er ook al een leefstijltraining. Daarvoor is nu nagenoeg de Korte
Leefstijltraining in de plaats gekomen. De oude training staat bekend als de reguliere, maar
daar wordt nu dus de Korte mee bedoeld. Dat is allemaal erg verwarrend. De adviseurs snappen niet goed wat de training inhoudt. Door alle protocollen overzien medewerkers het niet
meer. Bovendien bestaan er binnen de zorg ook leefstijltrainingen.” Bron: reclasseringswerker.
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“Eigenlijk weet ik het onderscheid tussen de Korte Leefstijltraining en de Leefstijltraining
niet. Ik denk gewoon in termen van leefstijltraining, of dat nou kort of lang is.” Bron:
toezichthouder.
Veel reclasseringswerkers menen – onterecht – dat de reguliere Leefstijltraining een langere
variant van de Korte Leefstijltraining is. De interviews met de professionals leren dat de
adviseurs, zeker in het begin, niet op inhoud adviseren maar op praktische haalbaarheid
van de indicatie. Daarmee wordt er niet op maat geadviseerd. Terwijl er in theorie c.q.
in de handleidingen een onderscheid wordt gemaakt tussen de doelgroep voor de Korte
Leefstijltraining en de reguliere Leefstijltraining blijken de adviseurs van sommige reclasseringsinstellingen een alternatieve weging voor de indicatiestelling te hanteren.
“Ik ben nagegaan hoe de adviseurs met de indicatiestellingen voor de Korte Leefstijltraining
omgingen. Het bleek dat men vaak van mening is dat de reguliere Leefstijltraining te lang
is, te veel bijeenkomsten kent. Dan wordt er gewoonweg voor gekozen om de cliënt te indiceren voor de Korte Leefstijltraining. Je kunt iemand die voldoet aan de criteria voor de
Leefstijltraining niet zomaar overhevelen naar de Korte Leefstijltraining, dat is niet professioneel.” Bron: interventiecoach.
“Door een aantal instellingen werd eerder automatisch voor de Korte Leefstijltraining
gekozen, omdat zij de reguliere Leefstijltrainingen simpelweg te lang vonden. Er wordt
dan op verkeerde gronden voor de verkeerde leefstijltraining gekozen en dan matcht de
doelgroep niet met de doelgroep waarvoor de twee trainingen bedoeld zijn.” Bron:
interventiemanager.
De aanname dat de twee leefstijltrainingen een korte en lange variant van dezelfde training zijn, is onterecht. De Korte Leefstijltraining is doorontwikkeld uit de Leefstijltraining
uit de zorg en de reguliere Leefstijltraining is doorontwikkeld vanuit de training TVPM
(Terugvalpreventie Middelen), dat is een training die zich richt op risicofactoren die kunnen leiden tot terugval in verslaving en criminaliteit. Daarmee zijn het van oorsprong twee
verschillende trainingen. “Het gaat erom de juiste interventie te kunnen plegen, passend bij de
zwaarte van de problematiek”, aldus de interventiemanager.
Behalve dat het verschil tussen de leefstijltrainingen niet helder is voor de reclasseringswerkers, blijken zij de exclusiecriteria niet altijd te beheersen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
niet mogen hebben begaan van een zedendelict.
“Er zijn wel eens zedendelinquenten geïndiceerd voor de Korte Leefstijltraining maar dat
bleek in de groep niet goed te gaan. Het is mij niet bekend dat dit ook een contra-indicatie
is.” Bron: reclasseringswerker.
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Beleidskeuzes en pragmatische keuzes
Uit de interviews komt naar voren dat er in het begin meer vanuit de interventie is gedacht
dan vanuit de justitiabelen. Er is op die manier bewust ingezet op de Korte Leefstijltraining
als nieuwe gedragsinterventie om de trainingen ‘van de grond te krijgen’.
“Toen de Korte Leefstijltraining geïntroduceerd werd, is de balans bij deze gedragsinterventie komen liggen. Op deze manier is de Korte Leefstijltraining beter tussen de oren
gekomen bij de reclasseringswerkers. In 2010 kwam de bezinning, het besef dat niet alle
verslaafde justitiabelen tot de doelgroep van de Korte Leefstijltraining behoren en aan
het begin van 2011 is er sprake van een omslagpunt en wordt er meer verwezen naar de
Leefstijltraining.” Bron: interventiecoach.
Bij in elk geval twee instellingen voor Verslavingsreclassering wordt standaard een Korte
Leefstijltraining geïndiceerd voor extramurale justitiabelen en de reguliere Leefstijltraining
voor (langgestrafte) intramurale justitiabelen. De argumenten voor deze keuze liggen over
het algemeen in de aanname dat het afbreukrisico bij extramurale deelnemers te groot is bij
een Leefstijltraining; deze duurt 21 weken terwijl de Korte Leefstijltraining vijftien weken
duurt. Andersom wordt in het algemeen geredeneerd dat gedetineerden die voor langere
tijd vastzitten voldoende tijd hebben om de Leefstijltraining te volgen. Daarnaast wordt er
volgens respondenten vaker een Leefstijltraining voor de intramurale justitiabelen overwogen omdat advisering voor de forensische zorg bij die doelgroep geen optie is.
Voornoemd punt ten aanzien van beleidskeuzes voor een bepaald type interventie, afhankelijk van de setting waarin de justitiabele zich bevindt, heeft ook te maken met pragmatische keuzes. Daarbij wordt aangenomen dat een bepaalde interventie in de praktijk beter
werkt dan een andere interventie voor de betreffende doelgroep.
“Extramuraal wordt de Leefstijltraining hier niet gegeven en intramuraal wordt de Korte
Leefstijl niet gegeven. Ik denk dat het een informele afspraak is, zo doen we het hier in elk
geval. Er zullen best formele criteria zijn, maar die worden hier niet gebruikt. Als iemand
in detentie zit, ‘zit diegene toch te zitten’ en dan steekt hij van de Leefstijltraining nog wat
op. Extramuraal kies je praktisch voor kort omdat ze de Leefstijltraining gewoon niet kunnen volmaken.” Bron: reclasseringswerker.
Het feit dat er met het nieuwe systeem in Risc automatisch interventies worden voorgesteld, dwingt de reclasseringswerkers de geschikte opties in overweging te nemen en daarmee geen interventies over het hoofd te zien.
De systeemmelding is oorspronkelijk bedoeld als geheugensteuntje voor de adviseurs. Het
is de bedoeling dat de adviseur vervolgens checkt of er exclusiecriteria zijn en daarnaast
afweegt in hoeverre de voorgestelde interventie ook echt geschikt is voor de justitiabele of
dat deze gezien zijn situatie en problematiek beter gebaat is bij een aanbod in de (forensische) zorg. Daarbij worden door de adviseurs soms pragmatische keuzes gemaakt die verder
gaan dan de geldende exclusiecriteria. Zij schatten dan in of de interventie haalbaar is voor
de justitiabele. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld een justitiabele, die feitelijk voldoet aan de
Proces en randvoorwaarden 109

criteria voor de reguliere Leefstijltraining, voor de Korte Leefstijltraining te worden geïndiceerd, omdat de adviseur meent dat twee keer per week een training volgen (zoals bij de
reguliere) lastig te organiseren is voor de justitiabele.
“De Korte Leefstijltraining vraagt nogal wat van mensen. Vanuit mijn werkervaring heb
ik voor mezelf richtlijnen gesteld wanneer iemand deel kan nemen. Ze moeten in staat zijn
afspraken na te komen, een goed besef hebben van dagen en tijden, zich kunnen concentreren, kunnen luisteren en lezen en schrijven. Al met al behoorlijk wat vaardigheden die niet
iedereen heeft. Als iemand die niet heeft, is het heel moeilijk om in die training te functioneren.” Bron: reclasseringswerker.
Onmogelijkheden
Omdat de Korte Leefstijltraining een groepstraining betreft, is het van belang dat de deelnemers kunnen functioneren in een groep. Groepsgeschiktheid is daarom een inclusiecriterium bij de indicering en selectie van deelnemers. Of een justitiabele groepsgeschikt is, is
niet altijd gegarandeerd vast te stellen op basis van een adviesgesprek. In de praktijk blijken
sommige justitiabelen, die voor de Korte Leefstijltraining zijn geïndiceerd, zich uiteindelijk
niet in een groepssetting te kunnen handhaven. Er wordt in het veld een gemis ervaren aan
individuele trainingen voor de justitiabelen die niet geschikt zijn voor een groepstraining.
In het verleden zaten dergelijke trainingen wel in het aanbod. Enkele respondenten vullen
aan dat er cliënten zijn die niet geschikt zijn voor een groepsinterventie en door het ontbreken van een individuele interventie geen alternatief hebben. Bij sommige instellingen wordt
deze behoefte ingevuld door groepsongeschikte, verslaafde justitiabelen door te verwijzen
naar een forensische poli die voorziet in een soortgelijke individuele training. Voor intramurale justitiabelen is dit echter geen optie.
“Ik vind het jammer dat er geen individuele training meer is op het gebied van verslaving.
Daarmee valt een behoorlijke categorie buiten de boot, zoals mensen met een laag IQ of
mensen die groepsongeschikt zijn vanwege een te grote problematiek.” Bron: trainer.
“Sommige gedetineerden hebben faalangst of kunnen of willen niet in een groep spreken,
voor die mensen is een individuele training geschikt, maar die is er niet meer. Dit is een
aanzienlijke groep, ik weet zeker dat hier fulltime individuele trainingen gegeven zouden
kunnen worden.” Bron: trajectbegeleider.
Ook het toetsen van sommige exclusiecriteria blijkt voor de reclasseringswerkers in de
praktijk soms lastig.6 Het merendeel van de exclusiecriteria wordt getoetst op basis van het
professionele oordeel van de reclasseringswerker en is daarom ook lastig controleerbaar.
Zo geldt chronische verslaving als exclusiecriterium voor de Korte Leefstijltraining. Zoals
reeds aangehaald in hoofdstuk 4, ontbreekt het in de handleiding echter aan een operationalisatie van chronische verslaving. Voor de reclasseringsadviseur is het dan lastig om
consistent te zijn met betrekking tot het wel of niet indiceren van een verslaafde justitiabele
voor de interventie. Daarnaast geldt een IQ lager dan 80 als een exclusiecriterium. Ook dit
is echter een lastig toetsbaar criterium, omdat er niet standaard een IQ-test bij de justitia110 Onder controle?

belen wordt afgenomen. Het IQ wordt doorgaans door de reclasseringswerker ingeschat op
basis van het gesprek met de cliënt en andere te raadplegen bronnen zoals vooropleidingen.
Deze bronnen bieden echter nooit honderd procent uitsluitsel over het IQ. In de praktijk
komt het voor dat deelnemers (moeten) stoppen met de training omdat zij niet mee kunnen
komen vanwege een te laag intelligentieniveau.
Om de relevante kenmerken van de justitiabelen ten tijde van de indicatiestelling zo goed
mogelijk in te schatten, overleggen de reclasseringswerkers met hun werkbegeleider. Ook
wordt er doorgaans bij twijfel over bepaalde criteria contact gezocht met de trajectbegeleider van het gevangeniswezen (intramuraal) of met de toezichthouder van de reclassering
(extramuraal) van de justitiabele. Op basis van het totale plaatje kan de reclasseringswerker
een betere inschatting maken.
Voor wat betreft de intramurale justitiabelen geldt volgens de handleiding een verplichting
dat de reclasseringswerker het adviesrapport met de trajectbegeleider van het gevangeniswezen bespreekt. Met deze gezamenlijke bespreking wordt beoogd dat zowel de reclassering als het gevangeniswezen verantwoordelijkheid neemt om tijdens het intra- en (later
ook) extramurale traject van de justitiabele de interventies uit te voeren die in het plan zijn
vastgesteld. Ondanks dat deze stap volgens het protocol essentieel wordt geacht, is deze per
1 juni 2011 uit het proces geschrapt; het duaal moment is daarmee komen te vervallen.7 De
ratio achter de wijziging is het verkorten van de doorlooptijden om daarmee de doorstroom
te bevorderen, zo legt de interventiemanager uit. Volgens de interventiemanager worden de
adviezen in de praktijk echter nog wel vaak onderling besproken door de reclasseringswerker en de trajectbegeleider van het gevangeniswezen.
“Eerder keek ik samen met de adviseur zorgvuldig naar de haalbaarheid van een advies.
Wanneer ik in de gaten heb dat sommige gasten niet geschikt zijn, geef ik dit aan bij de
adviesunit. Ik heb liever dat een training niet doorgaat dan dat ik een deelnemer doorlaat
die het toch niet haalt.” Bron: trajectbegeleider.
Het schrappen van het overleg tussen het gevangeniswezen en de adviseur over het adviesrapport blijkt in de praktijk tot verkeerde keuzes te kunnen leiden die van invloed zijn op
andere deelnemers aan de training.
“Een jonge gedetineerde werd voor de training geïndiceerd omdat hij vertelde dat hij verslavingsproblemen heeft. Voordat de training van start ging kwam ik er achter dat hij een
dealer is maar omdat er geen overleg meer is, kon ik hem niet meer uit de training halen
zoals dat eerder wel het geval was. Uiteindelijk is hij halverwege uit de training gehaald
omdat hij het groepsproces verstoorde. Is de eerste helft van de training dan wel nuttig voor
de andere deelnemers?” Bron: trajectbegeleider.
Bewustwording
Nadat er door de SVG werd geconstateerd dat niet bij alle instellingen de juiste doelgroep
voor de Korte Leefstijltraining werd geselecteerd, is de interventiemanager gaan sturen
op een betere, meer passende indicering. Op deze manier is in de loop van 2011 gepoogd
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een procescontrole in te bouwen. Daartoe heeft de interventiemanager gesprekken gevoerd
met de managers van de instellingen voor Verslavingsreclassering. In die gesprekken zijn
afspraken gemaakt dat er door de adviseurs en werkbegeleiders in eerste instantie met de
regiocoördinator wordt overlegd wanneer men anders wil beslissen dan de criteria voorschrijven. In tweede instantie wordt overlegd met de interventiecoach. De werkbegeleiders
van de reclasseringsadviseurs verzorgen bij de instellingen de eerste kwaliteitscontrole van
de indiceringen. De adviseurs en de werkbegeleiders zijn door de interventiecoaches geïnstrueerd op het onderscheid tussen de Korte en de reguliere Leefstijltraining.
“De werkbegeleiders hebben als belangrijke taak de advisering te professionaliseren en zijn
de belangrijkste controlepost voor de indicering. Zij toetsen de RISc-scores van de adviseurs.
Niet alleen de adviseurs maar ook de werkbegeleiders moeten daarom goed op de hoogte zijn
van de indicatiecriteria.” Bron: interventiecoach.
De interventiemanager stuurt de regiocoördinatoren aan extra alert te zijn op het naleven van de criteria bij de selectie van deelnemers. Daartoe heeft de interventiemanager de
wens geuit dat de regiocoördinatoren elke indicering controleren op basis van de RIScuitkomsten waarbij ook de exclusiecriteria gecheckt moeten worden. De regiocoördinatoren
worden gecontroleerd door de interventiecoaches en de interventiecoaches op hun beurt
door de interventiemanager. Deze bottom-upwerkmethode wordt volgens de respondenten in de praktijk gehanteerd. De procescontrole blijkt echter nog niet bij alle instellingen
optimaal te verlopen, aangezien de respondenten van een aantal instellingen – in de periode
na deze sturingsactie door de interventiemanager – aangaven de keuze voor de Korte en
de reguliere Leefstijltraining af te laten hangen van de setting (intra- of extramuraal) en
niet van de kenmerken van de justitiabele. Bovendien lijken de adviseurs praktische overwegingen nog altijd doorslaggevend te laten zijn in de keuze voor een Korte of reguliere
Leefstijltraining. De adviseurs kijken daarmee naar de haalbaarheid van een gedragsinterventie voor de justitiabele.
“Iemand die niet in staat is vanwege werk of andere omstandigheden de reguliere
Leefstijltraining twee maal per week bij te wonen, wordt dan voor de Korte Leefstijltraining
geïndiceerd omdat die een keer per week is.” Bron: regiocoördinator.
De interventiecoaches proberen via voorlichtingen aan reclasseringsinstellingen (de managers, werkbegeleiders en reclasseringswerkers) de kwaliteit van de indicatiestellingen te verbeteren. De interviews leren dat dit bij de ene reclasseringsinstelling beter en sneller effect
sorteert dan bij de andere.
“Je bent afhankelijk van mensen binnen de instellingen, bij een van de instellingen gaat
de indicering tegenwoordig veel beter maar bij de andere instelling kan het nog verbeterd
worden. Daar moet ik meer achteraan zitten.” Bron: interventiecoach.
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De interviews leren dat het indiceringtraject een aandachtspunt blijft, maar dat het inmiddels bij de professionals beter ‘tussen de oren komt’. Het is belangrijk dat de bewustwording
tussentijds wordt opgefrist en nieuwe medewerkers individueel geïnstrueerd worden.
6.1.2 Aanmelding en selectie
De regiocoördinator van de instelling draagt zorg voor de organisatie en planning van
de Korte Leefstijltrainingen. De justitiabelen die worden geselecteerd voor de Korte
Leefstijltraining worden extramuraal door de reclasseringswerkers en intramuraal door het
gevangeniswezen aangemeld bij de regiocoördinator. Overigens blijken de adviseurs niet
altijd een keuze aan te geven voor de Korte of de reguliere Leefstijltraining. De regiocoördinator moet dan in die gevallen beslissen welke interventie het wordt, dat is niet de manier
waarop het hoort.
De aanmeldingen blijken niet altijd op de goede plek terecht te komen, waardoor de regiocoördinator de deelnemers niet kan indelen. Dit kan ontstaan doordat de reclasseringswerker de justitiabele vergeet aan te melden of bij de verkeerde persoon aanmeldt. De
verwarring rondom het bestaan van een training met dezelfde benaming die ook in de zorg
wordt aangeboden, is hier debet aan.
“De poli van de GGZ-instelling biedt ook een leefstijltraining aan. Deze is niet gericht
op delictgedrag maar is verder eenzelfde type training als de Korte Leefstijltraining. De
toezichthouder meldt de cliënt dan soms bij de leefstijltraining van de poli aan. Ook komt
het voor dat een cliënt zelf naar de instelling belt over het feit dat hij is geselecteerd voor
een leefstijltraining waarna de administratie hem naar de poli doorverwijst.” Bron:
regiocoördinator.
De aanmeldingen worden doorgaans door de regiocoördinator gescreend. Daarbij wordt
aan de hand van de RISc-gegevens gecheckt of de potentiële deelnemer tot de doelgroep
behoort. Eventuele twijfelgevallen worden door de regiocoördinator overlegd met de adviseur, de toezichthouder, de trajectbegeleider en/of met de interventiecoach, maar soms ook
met de trainer.
“Ik kijk de RISc na van de aanmeldingen die ik binnenkrijg. Ik had bijvoorbeeld laatst een
groep waar in eerste instantie twee zedendelinquenten bij waren ingedeeld. Als ik het dan
niet check, gaat het dus mis.” Bron: regiocoördinator.
De trainingsgroepen moeten voldoende gevuld zijn voordat de trainingen daadwerkelijk
van start kunnen gaan. In de tussentijd kunnen de omstandigheden van de deelnemers zijn
veranderd, waardoor zij niet meer mee kunnen doen aan de training. Dat maakt het plannen soms lastig voor de regiocoördinatoren.
“Diegenen die vanuit de P.I. worden aangemeld voor de training kunnen tegen de tijd dat
de training ook echt gaat draaien alweer uit detentie zijn of zijn overgeplaatst. Dat is jammer voor de gedetineerden.” Bron: trajectbegeleider.
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“Het is voorgekomen dat er mensen geïndiceerd waren voor een Leefstijltraining, maar
doordat die nog niet werd gegeven, zij een Korte hebben gedaan, of andersom.” Bron:
trainer.
Bij de samenstelling van de trainingsgroepen is er, gezien het relatief kleine aanmeldingen,
bij de instellingen te weinig ruimte om rekening te houden met individuen. De regiocoördinator moet zorgen dat de groepen gevuld raken, zodat er gestart kan worden met de
training en dan worden er soms pragmatische keuzes gemaakt, waardoor de doelgroep niet
altijd meer zuiver blijft.
“Wanneer ik twee cliënten krijg aangemeld voor de reguliere Leefstijltraining en tien cliënten voor de Korte Leefstijltraining dan deel ik ze vanuit praktisch oogpunt allemaal bij de
Korte Leefstijltraining in.” Bron: regiocoördinator.
Een ander aspect daarbij is dat het in de praktijk lastig is om rekening te houden met eventuele andere interventies zoals CoVa.
“Voorheen werd er vaker eerst een CoVa en dan een leefstijltraining gepland. Het is nu echter zo dat de praktijk deze mogelijkheid heeft ingehaald. De praktijk heeft aangegeven dat
er op dat moment eerst meer behoefte is aan een verslavingstraining en dan aan de CoVa.”
Bron: interventiecoach.
De meeste regiocoördinatoren houden bij het plannen van de trainingen rekening met
eventuele uitval van deelnemers om te zorgen dat de deelnemers die overblijven een groepsproces ervaren. Hiertoe proberen de regiocoördinatoren grotere groepen samen te stellen.
Er is een tendens waarneembaar dat de instellingen meer hun best doen om de juiste doelgroep in de training te hebben. Zo worden er voorafgaand aan de start van de training
steeds vaker individuele voorgesprekken met de aangemelde deelnemers gevoerd. Als hieruit blijkt dat de justitiabele niet geschikt is voor deelname (bijvoorbeeld groepsongeschikt),
kan alsnog besloten worden deze niet te laten starten met de training. Daarnaast hebben de
voorgesprekken tot doel een band te creëren tussen de trainer en de deelnemer en de inhoud
van de training uit te leggen. Het houden van individuele voorgesprekken met de deelnemers is niet geprotocolleerd en wordt ook niet door elke instelling gedaan.
“Het is niet geprotocolleerd dat we individuele voorgesprekken met deelnemers houden,
maar de ervaring leert dat het wel wenselijk is om te toetsen of de training geschikt is voor
de deelnemer en andersom. Bovendien is het gesprek belangrijk om de deelnemer voor te
bereiden en aan te geven wat hij kan verwachten.” Bron: interventiecoach.
De voorgesprekken en de procescontrole (controle op indicatiestelling) blijken op basis van
een aantal voorbeelden uit de praktijk essentieel om de uiteindelijke trainingsgroep ‘zuiver’
te maken door geselecteerde deelnemers die buiten de doelgroep vallen niet in te delen voor
de training. Daarbij is de controle door de interventiecoach van de regiocoördinator ook
van belang.
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“De regiocoördinator had voor een voorgesprek een potentiële deelnemer uitgenodigd die
was veroordeeld voor een poging tot verkrachting onder dreiging met een vuurwapen en de
politie had aangevallen. Daar was ik hoogst verbaasd over.” Bron: interventiecoach.
Bovendien kunnen voorgesprekken in de ogen van de professionals een positieve invloed op
de motivatie van de deelnemers hebben. Meerdere respondenten menen dat de uitval door
de deelnemers dankzij de voorgesprekken is afgenomen.
“De motivatie vind ik over het algemeen erg laag bij de deelnemers. Een oplossing zou zijn
als de trainers individuele voorgesprekken met de deelnemers zouden houden. Zij moeten
ook bij de trainer het gevoel krijgen ‘met jou kan ik wat’. Het zou ideaal zijn als ook de toezichthouder daarbij aanwezig is. Er kunnen dan gezamenlijk afspraken worden gemaakt
en de toezichthouder is goed op de hoogte.” Bron: trainer.
6.2 De randvoorwaarden
In deze paragraaf schetsen we de mate waarin er in de praktijk aan de randvoorwaarden
om de Korte Leefstijltraining goed uit te kunnen voeren, voldaan wordt. Daarbij wordt
ingegaan op personele capaciteit, middelen en faciliteiten, scholing en coaching en op de
medewerking en input van betrokkenen bij de training. In bijlage 8 worden de resultaten uit
de vragenlijsten voor de trainers weergegeven.
6.2.1 Personele capaciteit
De interventiecoach is een belangrijke schakel in de uitvoering van de Korte Leefstijltraining.
Er zijn vier interventiecoaches werkzaam. Zij begeleiden in totaal elf instellingen voor
Verslavingsreclassering onder andere bij de uitvoering van de Korte Leefstijltraining. Ten
tijde van het onderzoek is er een vacature voor een vijfde interventiecoach waarmee er volgens de respondenten voldoende coaches zijn.
De interventiecoaches geven aan dat de Korte Leefstijltraining mede opstartproblemen
heeft gekend wegens het afwezig zijn van een (vaste) interventiemanager bij de SVG. Nu
deze functie sinds november 2010 is ingevuld, is er volgens de interventiecoaches een sterke verbetering op gang gekomen. Voor die tijd was er geen structurele invulling van de
managementfunctie waardoor in de ogen van de huidige manager “zaken slecht opgetuigd
zijn”.
“Ik ben blij met de interventiemanager, die hebben we tien maanden niet gehad en dat
was een gemis. Dankzij de interventiemanager is er nu veel vooruitgang gemaakt, zijn er
duidelijke lijnen uitgezet, is er informatie, helderheid en wordt er beter voorzien in faciliteiten.” Bron: interventiecoach.
Alle instellingen voor Verslavingsreclassering kennen op dit moment een regiocoördinator
die zorg draagt voor de organisatie en planning van de Korte Leefstijltrainingen bij de
betreffende instelling. Bij sommige instellingen is deze functie nog niet zo lang ingevuld
en werden de zaken voor die tijd geregeld door de trainers zelf. Het betreft geen fulltime
functie, want vaak zijn de coördinatoren tegelijkertijd ook trainer en/of reclasseringswerker.
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De regiocoördinatoren blijken niet allemaal even goed ingevoerd in de functie. Daarbij zijn
zij afhankelijk van het draagvlak en de overdracht binnen de instelling.
“Ik heb geen overdracht gehad en beschik ook niet over de managementhandleiding waardoor niet alle criteria mij bekend zijn.” Bron: regiocoördinator
De regiocoördinatoren zijn niet altijd tevreden over de ruimte die zij krijgen om de functie
te vervullen. Het aantal uren voor de regiocoördinatoren is volgens sommige coördinatoren
en interventiecoaches krap. Dit lijkt op basis van de interviews samen te hangen met het
draagvlak dat er vanuit de organisatie voor de gedraginterventies is. Bij de instellingen waar
de leiding achter de Korte Leefstijltraining staat, wordt er doorgaans voldoende ruimte
geboden voor de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering ervan. Sommige regiocoördinatoren beschikken over administratieve ondersteuning om hun functie uit te voeren.
De capaciteit van het aantal trainers verschilt per reclasseringsinstelling. Niet overal zijn
voldoende trainers beschikbaar. Bijna de helft van de trainers (48%) geeft dat in de vragenlijst aan (zie tabel 1 in bijlage 8). Soms kan een training niet starten vanwege onvoldoende trainers. Bovendien kan er niet altijd een beroep op de trainers worden gedaan
omdat zij altijd een ‘dubbele functie’ binnen de reclassering hebben. Het verloop onder de
trainers is bij sommige instellingen groot door nieuwe functies of omdat het trainerschap
niet bevalt. Het aantal trainers wordt daarmee door meerdere respondenten aangemerkt als
‘kwetsbaar’.
Instellingen zoeken bij een gebrek aan trainers soms de oplossing in een samenwerking met
een andere instelling door het uitwisselen van trainers. Deze oplossing ligt echter niet bij
elke instelling voor de hand.
“De ene instelling heeft zes trainers terwijl deze er maar twee nodig heeft en bij de andere instelling is er een gebrek aan trainers. Wat mij betreft, zouden er door het management afspraken moeten worden gemaakt over het uitwisselen van trainers.” Bron:
interventiecoach.
Soms worden er trainingen gegeven door reclasseringswerkers die formeel geen training
mogen geven, om de trainingen vanwege het tekort aan trainers door te kunnen laten gaan.
Deze niet-gecertificeerde trainers hebben niet de benodigde opleidingen gedaan. Zij treden
overigens alleen op als co-trainer tijdens de trainingen.
“We hebben te weinig trainers. Er zijn er een paar uitgevallen maar deze zijn niet vervangen omdat de leiding dit niet belangrijk acht. Het is een noodgreep om nu samen met
niet-opgeleide trainers te werken maar het loopt wel goed.” Bron: regiocoördinator.
Een trainerstekort zorgt er in de praktijk ook voor dat trainingsgroepen ‘in de wacht’ worden gezet omdat de trainingen na elkaar moeten worden gedraaid en niet gelijktijdig kunnen worden gegeven. Het plannen van de trainingen is soms lastig omdat er geen continue
stroom van aanmeldingen is. ‘Het is hollen of stilstaan’ zoals een aantal regiocoördinatoren
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verwoordt. Voor de trainers is het soms lastig om niet tijdig te weten wanneer er een beroep
op hen wordt gedaan.
“Naast mijn takenpakket als trainer heb ik ook nog andere functietaken. Ik kom met mijn
andere taken in de knel als mij pas anderhalf of twee weken van tevoren verteld wordt dat
ik moet gaan trainen. Ik begrijp niet waarom ze dat pas zo kort van te voren aangeven.”
Bron: trainer.
De dubbele functie van de trainers kan bij de relatief onervaren trainers ook een goede
voorbereiding van de training in de weg staan. De minderheid van de trainers (41%) is van
mening dat er voldoende ruimte en tijd is om de bijeenkomsten van de training voor te
bereiden (zie tabel 6.1 in bijlage 8).
“Eigenlijk is er niet genoeg tijd voor het voorbereiden op de trainingen. Veel trainers hebben
er verschillende taken naast. Zij doen dit naast hun werk als reclasseringswerker. Wanneer
je de training al vaker hebt gegeven, gaat het wel makkelijker.” Bron: reclasseringswerker/
trainer.
6.2.2 Faciliteiten en middelen
Het aantal trainingsruimten, apparatuur en studiemateriaal voor het uitvoeren van de training zijn volgens de meeste respondenten voldoende voorhanden (zie tabel 6.1 in bijlage 8).
Maar uit de interviews komt naar voren dat niet iedereen tevreden is over de faciliteiten.
Er worden door de trainers knelpunten ervaren met betrekking tot de beschikbaarheid,
grootte en de inrichting van vooral de intramurale trainingsruimten. In sommige gevallen zijn in de penitentiaire inrichtingen de trainingsruimten bezet, terwijl er getraind zou
moeten worden. Een aantal trainers geeft aan dat de trainingsruimten te klein zijn, er een
slechte akoestiek is of dat er (vooral intramuraal) geen telefoon beschikbaar is.
Bij de uitvoering van de extramurale trainingen worden er over het algemeen geen knelpunten ervaren omdat bij de instellingen vaak al de benodigde faciliteiten en middelen
aanwezig zijn. In het algemeen geeft het werken met video-opnamen soms problemen.
Intramuraal geldt dat het lastig kan zijn om de camera’s mee de inrichting in te krijgen.
Daarnaast zijn er weleens technische problemen met de camera’s en soms is er sprake van
terughoudendheid of onkunde van de trainers om met de techniek te werken.
“Elke sessie moet opgenomen worden, dat staat in de handleiding. Dit gebeurt niet om verschillende redenen. Ik ben geen ICT’er en heb dus geen verstand van die dingen. Dan is dat
kaartje weer op of doet de camera het niet. De camera’s worden door de interventiecoaches
verstrekt aan de regiocoördinatoren en die zetten ze weer uit bij ons. De schijfjes voor in de
camera moet je initialiseren, ik weet echt niet wat dat is. Het zou fijn zijn als iemand dat
eens uit zou leggen. Er zijn soms ook niet genoeg schijfjes waardoor sessies niet opgenomen
zijn en ik heb dat ding ook wel eens uitgezet wanneer deelnemers moeten oefenen voor de
groep.” Bron: trainer.
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Er zijn voorbeelden van situaties waarin deelnemers afhaakten omdat zij niet gefilmd wilden worden. “Deelnemers vinden het over het algemeen niet prettig dat zij op film komen”, merkt
een aantal trainers op. Trainers lossen dit in de praktijk op door de camera tijdelijk naar de
grond te richten of uit te schakelen wanneer de deelnemers tijdens een oefening voor de
groep komen staan.
Hoewel de meeste trainers (68%) zich voldoende veilig voelen bij de uitvoering van de training, vindt een derde (32%) dat zijn veiligheid matig tot niet gewaarborgd is (zie tabel 6.1
in bijlage 8). Meerdere trainers geven in de interviews aan dat er zowel intramuraal als
extramuraal niet altijd beveiliging aanwezig is terwijl dit wel gewenst is: “er is een slechte tot
geen veiligheid, wat een ernstige belemmering vormt om de training uit te kunnen voeren”, zo
stelt een trainer.
De veiligheid blijkt met name een probleem bij de extramurale trainingen. Deze trainingen
worden vaak in de avonduren gegeven wanneer iedereen van de instelling al weg is. De
locaties kunnen soms afgelegen en slecht bereikbaar zijn, wat als onprettig wordt ervaren
door de trainers maar ook vervelend is voor de deelnemers. De regiocoördinator en de trainers zoeken zelf meestal naar een praktische oplossing door een andere collega te vragen op
de locatie aanwezig te zijn ten tijde van de training. Ook bij de intramurale trainingen komt
het incidenteel voor dat de veiligheid niet goed gewaarborgd is.
“Bij de laatste intramurale training was het niet goed geregeld. Die beveiliger was namelijk niet bij het lokaal aanwezig, maar helemaal aan het einde van de gang, daar voelde ik
me niet veilig bij.” Bron: trainer.
6.2.3 Opleiding en scholing
Wat betreft opleiding en bijscholing van de trainers zijn er volgens de respondenten voldoende mogelijkheden. Hoewel de meeste trainers (58%) ervaren dat zij na de opleiding
‘Training-voor-trainers’ goed in staat zijn om de Korte Leefstijltraining uit te voeren, meent
een belangrijk deel (42%) dat dit maar matig het geval is (zie tabel 6.2 in bijlage 8). In de
interventies licht een aantal trainers toe dat zij de cursusstof van de opleiding te beperkt
vinden: “In 2 dagen door de cursusstof heen ‘sjezen’, doet wat mij betreft tekort aan de inhoud.”
De opleidingshandleiding is volgens twee derde van de trainers (65%) begrijpelijk genoeg,
een derde (35%) is daar wat minder positief over. Het schort enigszins aan de volledigheid
van de opleidingshandleiding, zo meent de helft van de trainers (52%) (tabel 6.2 in bijlage
8). Over de bijscholing zijn niet alle trainers tevreden. Meerdere trainers geven in de interviews en in de toelichtingen op de vragenlijsten aan dat ze graag zouden zien dat er meer
aandacht wordt besteed aan opleidings- of scholingsdagen: “Scholingsdagen zouden wat mij
betreft frequenter mogen zijn waardoor je ook de kans krijgt om inhoudelijk te praten met trainers
en ervaringen uit kan wisselen.”
“De bijscholingsdagen bij de SVG zijn beperkt. Als je het vergelijkt met de CoVa bij
Reclassering Nederland, dan zie je dat RN al een stuk verder is. De SVG mag daarin wat
meer professionaliseren.” Bron: trainer.
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Andere trainers vinden juist dat er al een grote professionaliseringsslag is gemaakt. Zo stelt
een trainer: “De terugkomdagen bij de SVG worden steeds professioneler, in het begin miste ik dit
stukje professionaliteit. Momenteel ben ik daar tevreden over.”
6.2.4 Coaching en begeleiding
De interventiemanager stuurt de interventiecoaches aan door maandelijks overleg en wekelijks contact met hen te hebben. De interventiecoaches leggen vraagstukken aan de interventiemanager voor. Het gaat daarbij om uitvoerende en praktische problemen waarin de
manager adviseert en beslist.
“Een interventiecoach belt de interventiemanager omdat de regiocoördinator de trainingsgroep niet vol krijgt en stelt voor de deelnemers voor de Korte Leefstijltraining en de reguliere Leefstijltraining samen te voegen. De training start dan als Korte Leefstijltraining
en voor die deelnemers die een intensievere en langere training nodig hebben, wordt de
training verlengd.” Bron: interventiemanager.
Doordat de interventiemanager meerdere taken naast deze functie heeft, werken de interventiecoaches van de SVG vrij autonoom. Voor de interventiecoaches bestaat er over de drie
reclasseringsorganisaties tezamen (3RO breed) intervisie waarin ze begeleid en beoordeeld
worden. De interventiecoaches begeleiden daarnaast ook elkaar. Mochten er knelpunten
worden geconstateerd dan wordt dit met de interventiemanager gecommuniceerd.
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat niet alle trainers de twee voorgeschreven coachinggesprekken per training krijgen. Aan de trainers is gevraagd wat zij van de coachinggesprekken vinden. Hoewel de meeste trainers (65%) tevreden zijn met het aantal gesprekken is
ruim een derde van de trainers (35%) ontevreden over het aantal coachinggesprekken dat zij
krijgen; zij vinden dat ze te weinig gesprekken krijgen (zie tabel 6.3, bijlage 8).
“Het aantal coachinggesprekken van twee per training wordt niet gehaald. Per training
vindt er één gesprek met de interventiecoach plaats. Voor nieuwe trainers zou het beter zijn
als zij meer coaching krijgen.” Bron: trainer.
“Om de twaalf sessies heb ik een coachinggesprek met de interventiecoach aan de hand van
de beeldopnamen. De bedoeling is dat dit vaker gebeurt, zo om de 5 à 6 sessies, maar dat
is te veel en niet nuttig. Het is voor de interventiecoach lastig te plannen omdat deze ook
trainers uit een ander regio begeleidt. Daarnaast is er op een gegeven moment niet veel
nieuws meer te vertellen en haal je niet zoveel meer uit de gesprekken.” Bron: trainer.
De gesprekken worden door bijna driekwart van de trainers (73%) als nuttig ervaren (zie
tabel 6.3, bijlage 8). Zij zijn blij met de coaching en vinden het belangrijk. De trainers
waarderen het wanneer de interventiecoach makkelijk beschikbaar is en meedenkt wanneer
er zich praktische knelpunten voordoen.
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“De coaching is zeer belangrijk en wordt door mij als alleen maar positief ervaren: het krijgen van feedback, je eigen leerproces bekijken, het bespreken van de deelnemers en gewenste
interventies, de samenwerking met je co-trainer: het komt allemaal aan bod en is wat mij
betreft onmisbaar tijdens het hele proces.” Bron: trainer.
Een kwart (27%) van de trainers is minder positief en twijfelt aan het nut van de coachinggesprekken omdat het volgens hen geen zin heeft omdat het “een herhaling is van eerdere
zetten”. Deze trainers missen de diepgang tijdens de gesprekken maar weten ook dat een
drukke en volle agenda hier aan ten grondslag ligt: “ het kost veel tijd en dit is er niet altijd,
gezien de andere taken en de noodzaak om productie te draaien”, merkt een van de trainers op.
Voor wat betreft de kundigheid van de interventiecoaches wordt deze door meer dan de
helft van de trainers (58%) als positief beoordeeld, maar vier op de tien trainers vinden
de interventiecoach ‘matig’ in het coachen (zie tabel 6.3 in bijlage 8). Het hebben van een
vaste, betrokken coach blijkt belangrijk te zijn om een uniforme kwaliteit van de trainers
en programma-integriteit na te streven. Meerdere trainers benoemen daarbij dat er sprake
is geweest van een groot verloop bij de interventiecoaches. Volgens een van de trainers heeft
dit gevolgen voor de kwaliteit van trainen.
“Wij hebben in de drie jaar dat we trainen, drie verschillende coaches gehad die zelf nog
niet goed wisten wat er verwacht werd en dit heeft nog steeds geen goede vorm aangenomen.” Bron: trainer.
“Er is veel verloop geweest onder interventiecoaches dus dat was in het begin erg rommelig.
Persoonlijk ben ik blij met de coaching maar ik weet dat er mensen minder blij zijn met de
coaching. Het is misschien ook wat je gewend bent. Doordat het in het begin ontbrak aan
coaching zijn trainers hun eigen weg gegaan en hebben zij een eigen stijl gecreëerd. Als je
daarna plotseling wel wordt gecoacht en je wordt op dingen aangesproken dan kan dat
lastig zijn.” Bron: trainer.
6.2.5 Medewerking en input
Uit de interviews met de professionals komt naar voren dat een succesfactor voor de uitvoering van de Korte Leefstijltraining te vinden is in het enthousiasme van betrokken personen. Enthousiaste regiocoördinatoren en managers van de instellingen hebben bijvoorbeeld
betere contacten met de penitentiaire inrichtingen wat de organisatie van de trainingen
vergemakkelijkt. Het succes van de organisatie rondom de trainingen hangt soms af van de
creativiteit van de instellingen.
“In twee regio’s voegen ze deelnemers uit twee penitentiaire inrichtingen samen in een
trainingsgroep om de groep gevuld te krijgen. De groep van de ene penitentiaire inrichting
gaat dan met ‘verlof ’ naar de andere penitentiaire inrichting om de training mee te volgen.” Bron: interventiemanager.
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Uit de interviews en de toelichtingen in de vragenlijsten blijkt dat de trainers verschillen van mening over de waardering van de organisatorische aspecten. Het merendeel van
de trainers uit zich positief over de organisatiestructuur en dan met name over de samenwerking tussen trainers onderling en met de regiocoördinator. Een belangrijke taak lijkt
hierbij weggelegd voor de regiocoördinator: “onze regiocoördinator werkt goed, waardoor aan
randvoorwaarden is voldaan voordat trainingen van start gaan”, aldus een trainer. Het meeste
gehoorde kritiekpunt van de trainers is dat zij een gebrek aan ondersteuning en waardering
ervaren. Meerdere trainers geven in de interviews aan dat het geven van de trainingen als
een bijzaak wordt gezien en dat er vanuit de organisatie niet voldoende prioriteit aan wordt
gegeven. Ook hebben trainers het gevoel dat hun leidinggevenden zich niet realiseren wat
er komt kijken bij de voorbereiding en uitvoering van een training. Daarnaast noemen verschillende trainers nogmaals het grote verloop bij de interventiecoaches als knelpunt.
“Vanuit de leiding is er geen steun en motivatie om mensen vrij te maken voor het uitvoeren van gedragsinterventies. De leiding is bezig met toezicht en advies en de gedragsinterventies zijn een ondergeschoven kindje. Er wordt weinig aandacht aan geschonken. Het
zou fijn zijn als er wat meer waardering wordt geuit.” Bron: regiocoördinator.
Het draagvlak voor het uitvoeren van de Korte Leefstijltraining (en gedragsinterventies in
het algemeen) is ook volgens andere respondenten niet even sterk aanwezig bij alle instellingen. Een van de interventiecoaches licht toe dat de weerstand van de leiding van sommige instellingen voortkomt uit onwetendheid.
“De instellingen hebben weinig invloed gehad op het uitvoeren van de gedragsinterventies,
zij hebben de implementatie langs de zijlijn gevolgd en dat creëert onrust en weerstand.”
De managers hebben volgens de respondenten, zeker in eerste instantie, soms een negatief
beeld van de trainingen.
“Het draagvlak was bij de instelling lastig te vinden. In eerste instantie vond de leiding de
training overbodig. Omdat het zo strikt geprotocolleerd was, vroeg men zich af of het dan
nog wel zorg op maat was. Het heeft veel moeite gekost om daarin te investeren en mensen
mee te krijgen. Het is nu beter maar nog niet optimaal.” Bron: interventiecoach.
Zoals de interventiemanager verwoordt, is er inhoudelijk vaak wel draagvlak maar zit de
angel in de bedrijfsvoering rondom de trainingen. Doordat er relatief weinig justitiabelen
worden geïndiceerd voor de Korte Leefstijltraining en de instellingen regionaal gebonden
zijn, is het lastig de trainingen gevuld te krijgen en is daarmee de planning van de trainingen moeilijk. De trainers zijn geen fulltime trainers; zij hebben altijd een neventaak
c.q. dubbele functie en zijn naast trainer toezichthouder of adviseur bij de reclassering.
Wanneer er een training gaat draaien, moeten zij worden vrijgemaakt uit hun andere functie. Indien de training dan toch niet door blijkt te gaan of wordt verplaatst, dan heeft dat
nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering. Volgens de respondenten komt het bijvoorbeeld
voor dat er een trainingsgroep klaarstaat maar dat het op dat moment niet mogelijk is om
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trainers vrij te maken. Volgens de betrokken professionals heeft de ‘dubbelfunctie’ echter
ook een voordeel omdat dit zorgt voor betrokkenheid bij de gedragsinterventies onder de
medewerkers en men kennis heeft van de inhoud en de impact van de trainingen; “ de trainers blijven op deze manier dichter bij de cliënten en werkprocessen staan en er blijven korte lijnen
met de collega’s”, aldus een regiocoördinator. Een van de geïnterviewden draagt het centraal
plannen van de trainingen als oplossing voor de organisatorische knelpunten aan. Daarbij
wordt wel onderkend dat het werken met centrale en vaste trainers het ‘ambassadeurschap’
op de werkvloer bij de trainingen weghaalt en het gescheiden werelden worden.
Bij de instelling waar het draagvlak voor de Korte Leefstijltraining (en andere gedragsinterventies) (nog) niet sterk is, heeft dit ook negatieve invloed op de mate waarin de betrokken
professionals binnen de organisatie gewaardeerd worden. “De waardering voor de trainers
ontbreekt, de leiding staat te ver van ze af ”, aldus een interventiecoach.
Uit de interviews komt naar voren dat de planning van de intramurale trainingen in de
penitentiaire inrichtingen over het algemeen lastig is. Samen met het gevangeniswezen
moet worden gekeken wanneer er getraind kan worden. Bij de planning van de intramurale
trainingen moet rekening worden gehouden met de detentietijd van de deelnemers en dit
blijkt in de praktijk soms moeilijk te organiseren.
“Het is vaak een probleem dat cliënten maar een beperkte tijd zitten. In het verleden werd
nog heel vaak een Korte Leefstijltraining doorlopen terwijl het de bedoeling was dat de
cliënt de reguliere Leefstijltraining zou volgen, omdat de cliënt niet lang genoeg vastzat om
de langere training te volgen.” Bron: interventiecoach.
Bij de uitvoering van de Korte Leefstijltraining spelen naast de interventiemanager, de coaches, de regiocoördinator en de trainers ook de toezichthouders (extramuraal) en de trajectbegeleiders een rol. Het extramurale trainingstraject behoort in de gaten gehouden te
worden door de toezichthouders van de reclassering, het intramurale traject door de trajectbegeleiders van het gevangeniswezen. Toezichthouders en trajectbegeleiders zijn volgens de
respondenten niet altijd goed op de hoogte van de inhoud van de training. De professionals
benadrukken het belang van de betrokkenheid van deze partijen bij de deelnemers. Een
goed contact kan bevorderlijk zijn voor de motivatie van de deelnemer en daarmee de kans
op het succesvol doorlopen van de training vergroten. De aandacht voor de deelnemers van
de Korte Leefstijltraining door de persoonlijk begeleiders verschilt volgens de respondenten
echter sterk.
“De deelnemer moet weten en ervaren dat hij enerzijds in de gaten wordt gehouden en
anderzijds aan het ‘ handje wordt genomen’. Met andere woorden is niet alleen controle
belangrijk maar ook interesse, feedback en betrokkenheid.” Bron: interventiecoach.
“Ik combineer de training met de meldplicht die de deelnemers bij mij hebben, dan hoor je
ook meteen hoe de training gaat. We zitten allemaal onder een dak.” Bron: toezichthouder.
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6.3 Waardering van de training
In deze paragraaf beschrijven we onder andere wat de betrokken professionals van de Korte
Leefstijltraining vinden en hoe de gedragsinterventie wordt gedragen door de instellingen
voor Verslavingsreclassering. Daarbij gaan we tevens in op de waardering voor de methodiek en de handleiding.
De Korte Leefstijltraining dient door de trainers volgens de handleiding te worden uitgevoerd. Een interventiecoach legt uit dat het protocollair werken bij de trainers in het
algemeen niet populair is, maar dat de meeste trainers de handleiding toch wel waarderen.
De respondenten geven aan dat het werken met de handleiding voor iedereen wennen was.
‘Van vrijheid naar keurslijf ’, was de ervaring. Het blijkt belangrijk te zijn dat de trainers
goed uitgelegd krijgen waarom het belangrijk is om de handleiding te volgen en waarom
de volgorde in het protocol is zoals die is; “ dat opent de ogen van de trainers, dan kunnen ze er
beter achter staan in plaats van dat ze het als een ‘moetje’ ervaren”, aldus een interventiecoach.
Over de programmahandleiding voor de trainer zijn de meeste trainers tevreden. De meerderheid van de trainers vindt de programmahandleiding inhoudelijk begrijpelijk en volledig
(zie tabel 6.4 in bijlage 8). Sommige trainers lichten in de interviews toe dat zij de handleiding als een goede richtlijn zien die hen voldoende handvatten biedt om de training uit te
voeren.
“De handleiding biedt voldoende ruimte voor eigen inbreng en om de training op je eigen
manier uit te voeren, ik ervaar de handleiding daarom niet als beperkend.” Bron: trainer.
De methodiek en de handleiding worden over het algemeen positief gewaardeerd door de
betrokken professionals. Wel geeft ruim twee derde van de trainers (69%) aan flexibiliteit
binnen het protocol te missen (zie tabel 6.4, bijlage 8). De trainers zouden zelf wat meer
inbreng willen hebben of gebruik willen maken van andere middelen die niet in het protocol staan.
“Ik ervaar de weinig flexibele opstelling in het hanteren van het protocol als vervelend. Zo
zou er gebruikgemaakt moeten kunnen worden van powerpoint als hulpmiddel en niet als
hoofdmiddel. Er zijn bijvoorbeeld steeds weer terugkerende zaken die je kunt gebruiken in
een powerpoint. Het gebruik van filmpjes bijvoorbeeld om conditionering te verduidelijken
past daar mooi in.” Bron: trainer.
De interventiecoaches herkennen dat de trainers van mening zijn dat zij te weinig ruimte
hebben in de training. Zij leggen uit dat de ruimte om je eigen trainingsvaardigheden te
gebruiken er wel is. De interventiecoaches delen de ervaring dat naarmate de trainers meer
ervaren zijn, zij beter uit de voeten kunnen met de handleiding.
“Het gaat om mensen die met mensen werken. Groepsdynamiek gaat voor harde regels over
wat er precies gedaan moet worden. De handleiding moet de trainers voldoende ruimte geven om af te wijken waar nodig en die ruimte is er in mijn ogen voldoende.” Bron:
interventiemanager.
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De opbouw van de training is volgens iets meer dan de helft van de trainers (54%) logisch.
Twee van de tien trainers (19%) zijn het hier niet mee eens en de overige trainers (27%)
menen dat er matig sprake is van een logische opbouw van de training. Op de vraag of de
trainers de inhoud van de training volledig vinden, reageert een aantal (15%) negatief, een
op de drie (31%) positief maar de meesten vinden de volledigheid ‘matig’ (54%). Zie tabel
6.5 in bijlage 8 voor deze percentages.
“Ik ben tevreden over de lijn en de opbouw in het handboek. Als we meer vrijheid aan de
trainers zouden geven, is er misschien minder diepgang in de trainingen. Er zitten nog
wel wat schoonheidsfoutjes in en hier en daar een woordkeus die niet zo handig is.” Bron:
interventiecoach.
“Middelengebruik, de effecten en gevolgen en combinatie van middelen worden niet
behandeld in het boek. Bij de Korte Leefstijltraining is er ook geen delictketen, dit is
erg jammer en ook bij de korte lijkt mij dit essentieel om te behandelen.” Bron: trainer.
Begripsniveau
Uit de interviews komt naar voren dat de trainers soms onderdelen missen en dat het taalgebruik in de methodiek te moeilijk is voor de doelgroep. Het niveau van de lesstof wordt
soms te hoog gevonden voor de deelnemers. Volgens sommige trainers vergt het erg veel
creativiteit van de trainer om het voor de deelnemer begrijpelijk te maken.
“Er staan veel woorden in de handleiding die moeilijk te begrijpen zijn voor sommige deelnemers. De theorie uit het boek sluit vaak onvoldoende aan bij de praktijk, het is moeilijk
voor de doelgroep om de link te kunnen maken.” Bron: trainer.
“Er zou wat meer dynamiek in de training mogen zitten. Het is erg ‘praatgroeperig’ en de
deelnemers zijn over het algemeen niet echt denkers, dus je vraagt wel veel van ze. Soms
zou het leuk zijn om even een oefening of een quiz tussendoor te doen om ze te activeren.
Het is moeilijk om die ruimte te pakken, want je moet natuurlijk de handleiding volgen.
Daar zijn we momenteel nog zoekende in.” Bron: trainer.
Ruim driekwart van de trainers (77%) geeft aan dat zij de Korte Leefstijltraining matig
geschikt vinden voor de geselecteerde deelnemers. De overige trainers vinden de training helemaal niet geschikt (9%) of wel goed geschikt (14%) (zie tabel 6.6 in bijlage 8).
De interventiemanager en de interventiecoaches zijn unaniem van mening dat de Korte
Leefstijltraining geschikt is voor de doelgroep.
“De training is erg geschikt voor de doelgroep. Afhankelijk van de fase van probleembesef
kunnen de deelnemers allemaal iets anders leren, sommigen zouden de training zelfs vaker
kunnen doen.” Bron: interventiecoach.
De inhoud van de trainingsessies wordt volgens de meeste trainers (59%) matig begrepen
door de deelnemers, volgens vier op de tien trainers (41%) begrijpen de deelnemers goed
124 Onder controle?

wat er tijdens de training wordt overgebracht. Wat betreft de huiswerkopdrachten gaan
deze volgens de meeste trainers (64%) het begripsniveau van de deelnemers enigszins te
boven. Ruim een derde van de trainers (36%) meent dat de huiswerkopdrachten goed door
de deelnemers worden begrepen. Zie tabel 6.6 in bijlage 8 voor de percentages.
“De training sluit zeer zeker aan bij de behoeften van de deelnemers. Het is een degelijke training die geschikt is voor een groep die nog niet kansarm is, niet te oud en wat
betreft het type middelengebruik (vooral coke en GHB) nog te beïnvloeden is.” Bron:
interventiemanager.
Volgens een aantal respondenten is hier een nuancering op zijn plaats in de zin dat de Korte
Leefstijltraining zinvol is voor een deel van de doelgroep. De training is niet voor alle verslaafde justitiabelen geschikt, waardoor er cliënten ‘buiten de boot’ vallen.
“De verwachtingen aan de taal en intelligentie zijn aardig hoog voor de doelgroep. We hebben veel met buitenlandse mensen te maken en de verstandelijke capaciteit wordt beïnvloed
door medicatie, middelengebruik of persoonlijkheid, dan wel psychiatrische problematiek.
We hebben meer nodig om ook deze andere cliënten van onze doelgroep te bereiken.” Bron:
regiocoördinator.
Resultaten
De ervaringen van de trainers en de interventiecoaches ten aanzien van de resultaten van
de Korte Leefstijltraining zijn dat de training op een later moment effectief blijkt. “De deelnemers hebben wat aan de lessen die ze in de training hebben geleerd op een moment dat ze met
een situatie worden geconfronteerd waarmee ze in de training hebben leren omgaan”, aldus een
trainer.
“Het zou goed zijn om na de training de trainers, toezichthouder en deelnemer een driegesprek te laten voeren. De deelnemer kan dan aangeven hoe het hem vergaat zodat er zicht
wordt gehouden op eventuele risicofactoren. In Amsterdam wordt gewerkt met een soort
nazorggroepjes. Dat is een open groep met mensen die de training hebben gevolgd en in
eenzelfde situatie of zelfde fase zitten.” Bron: interventiecoach.
6.4 Registratie en productie
De registratie van de SVG met betrekking tot de Korte Leefstijltraining is niet op orde. In
de loop van 2011 is de SVG van start gegaan met het digitaliseren van data en voornemens
het structureler en consequenter bij te gaan houden.
“De administratie is simpelweg niet goed. Na de training zitten we met een hoop paperassen. Er is nooit een helder beleid geweest voor het registreren van de informatie en dat
maakt het lastig. Het is een zwakke plek.” Bron: interventiecoach.
Voor het productiekader wordt het aantal gestarte deelnemers aan de Korte Leefstijltraining
gerekend. Dat betekent dat het productietechnisch belangrijk is dat een deelnemer met de
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training van start gaat, maar dat het niet uitmaakt of een deelnemer de training ook afrondt.
De kosten van de training zijn gereserveerd voor de vijftien bijeenkomsten, dus kan er geen
productienorm berekend worden op basis van ‘afgeronde’ deelnemers; er is sprake van constante kosten, ongeacht het aantal deelnemers. Hierdoor ontbreekt de stimulans voor de
trainers en andere betrokkenen om de deelnemers niet uit te laten vallen.
“No cure, no pay geldt bij de gedragsinterventies niet, daarmee ontbreekt een prikkel om de
deelnemers in de trainingen te houden.” Bron: interventiecoach.
6.5 Resumé
De adviseurs van de reclassering stellen een adviesplan op waarin de Korte Leefstijltraining
geïndiceerd is. Na de indicatiestelling zijn er bij de uitvoering van de Korte Leefstijltraining
diverse professionals betrokken. Dat zijn de interventiemanager, de interventiecoaches, de
regiocoördinatoren, de trainers, de toezichthouders van de reclassering en de trajectbegeleiders van het gevangeniswezen. Op basis van interviews en vragenlijsten is in kaart gebracht
hoe het proces van indicering, selectie en aanmelding verloopt en hoe het staat met de
randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de training. Ook is de waardering voor de
training in kaart gebracht. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vragen uit het cluster
onderzoeksvragen ‘proces en randvoorwaarden’.
Welke knelpunten doen zich voor bij het aanmelden, screenen, de selectie, de interventie zelf en
de nazorg van de cliënten? Doen zich onverwachte selectie-effecten voor in de praktijk? Zo ja,
welke?
De reclasseringsadviseurs beslissen op basis van de RISc en hun professionele oordeel of
een cliënt wordt geïndiceerd voor de Korte Leefstijltraining. De RISc-applicatie geeft
sinds 2010 op basis van de ingevulde RISc een automatisch voorstel voor een passende
interventie. Intern onderzoek van de reclassering leert dat de adviseurs maar in 29 procent
van de gevallen het voorstel tot een leefstijltraining overnemen. De adviseurs voelen bij de
doelgroep, waarbij sprake kan zijn van zeer ernstige verslavingsproblematiek, vaak meer
voor een intensiever behandeltraject in de forensische zorg dan voor een leefstijltraining.
Maar dit is de niet altijd reden dat er niet wordt gekozen voor de Korte Leefstijltraining.
Ten eerste blijkt er sprake van een gebrek aan kennis bij de reclasseringswerkers over wat
gedragsinterventie is. Er bestaat enerzijds verwarring over het verschil tussen de reguliere
Leefstijltraining en andere trainingen in de forensische zorg die diezelfde naam dragen.
Daarnaast zijn de exclusiecriteria niet voor elke reclasseringswerker helder, niet alleen bij
de adviseurs maar ook niet bij hun werkbegeleiders. Ten tweede worden justitiabelen voor
de ‘verkeerde’ leefstijltraining geïndiceerd, omdat er niet op maat wordt geadviseerd maar
op basis van (beleids)keuzes. Zo is er bij de implementatie van de Korte Leefstijltraining
bewust naar deze nieuwe gedragsinterventie verwezen, om een start te kunnen maken
zonder kritisch te kijken naar de doelgroep. Bij een aantal instellingen blijkt dat er een
informele afspraak is dat niet het profiel van de cliënt maar de setting bepalend is voor het
type interventie. Intramuraal wordt bij die instellingen standaard gekozen voor de reguliere
Leefstijltraining en extramuraal voor de Korte Leefstijltraining. Dit hangt voor een deel
samen met het derde punt: het maken van pragmatische keuzes. De reclasseringsadviseurs
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kijken naar de haalbaarheid van een advies. Voor extramurale cliënten wordt verwacht dat
de reguliere Leefstijltraining te lang duurt en dat daarom het afbreukrisico te groot is. Ook
wordt er gekeken of iemand over de vaardigheden beschikt om een training te volgen. Het
vierde punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat de exclusiecriteria waaraan de
adviseur moet toetsen, niet altijd toetsbaar te zijn. Er is dus voor een deel ook sprake van
onmogelijkheden om zuiver te indiceren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inschatten
of iemand groepsgeschikt is en of het IQ van de justitiabele hoog genoeg is.
Chronische verslaving is een exclusiecriterium, maar is niet geoperationaliseerd waardoor
dit criterium niet consequent kan worden toegepast. Tenslotte stelt de RISc ook automatisch een leefstijltraining voor als er sprake is van verslavingsproblematiek in het verleden,
terwijl dat in het heden niet meer aan de orde is.
Sinds juni 2011 wordt het adviesplan niet meer overlegd met de trajectbegeleider, waardoor
het voor de adviseur lastiger is in te schatten of de Korte Leefstijltraining een geschikte
interventie voor de gedetineerde is. Het indiceringstraject verloopt nog niet bij alle instellingen zoals het hoort, maar er is sprake van een positieve ontwikkeling. Op dit moment
wordt bijvoorbeeld steeds beter gekeken welke interventie voor welke justitiabele geschikt
is, door de investering in communicatie, het maken van afspraken en het uitvoeren van een
kwaliteitscontrole. Dit verloopt echter niet bij alle instellingen even soepel.
De aanmeldingen voor de Korte Leefstijltraining komen bij de regiocoördinator van de
instelling terecht. Door het bestaan van een leefstijltraining in de forensische zorg komt
het voor dat een justitiabele voor de ‘verkeerde’ training wordt aangemeld. Ook dit heeft te
maken met gebrek aan kennis over de gedragsinterventie bij de reclasseringswerkers.
De uiteindelijke selectie van de deelnemers gebeurt door de regiocoördinator. Deze controleert volgens de aangescherpte procedures of de justitiabele voldoet aan de criteria door de
RISc te controleren. Twijfelgevallen worden besproken met de reclasseringswerkers en/of
de interventiecoach en in sommige gevallen met de trainer. Om tot een zuivere doelgroep te
komen, worden inmiddels door meerdere instellingen op eigen initiatief individuele voorgesprekken met de deelnemers gehouden om eventuele twijfels weg te nemen, de motivatie
te verhogen en de deelnemers voor te bereiden op de training. Hier zijn positieve ervaringen
mee. Ongeschikte deelnemers worden alsnog uitgeselecteerd en de gesprekken lijken een
positieve invloed te hebben op uitval.
Om de trainingsgroepen compleet te krijgen en van start te kunnen laten gaan, komt het
wegens praktische overwegingen voor dat aanmeldingen voor de Korte Leefstijltraining
worden samengevoegd met aanmeldingen voor de reguliere Leefstijltraining.
Hebben de instellingen/uitvoerende instanties voldoende personele capaciteit (o.a. trainers, interventiecoaches), middelen en faciliteiten (bijv. ruimtes, middelen, tijd, opleidingsmogelijkheden) en
medewerking van andere betrokkenen (‘input’) tot hun beschikking om de interventie goed uit te
voeren?
De afwezigheid van een interventiemanager heeft opstartproblemen bij de Korte
Leefstijltraining veroorzaakt. Vanaf november 2010 kent de SVG een nieuwe interventie-
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manager die duidelijk de touwtjes in handen neemt en zorg draagt voor een inhoudelijke
verbetering rondom de uitvoering van de Korte Leefstijltrainingen.
Wat betreft de personele capaciteit zijn er vier interventiecoaches en in de toekomst komt er
een vijfde bij waarmee er voldoende coaches zijn. Bij sommige instellingen is er een groot
verloop onder de interventiecoaches geweest, dat werd als negatief ervaren.
Alle instellingen hebben inmiddels een regiocoördinator aangesteld die zorg draagt voor de
organisatie en planning van de trainingen. Niet alle regiocoördinatoren hebben een goede
overdracht gehad en er bestaat verschil in kwaliteit. Vaak betreft het een deeltijdfunctie en
sommige regiocoördinatoren zijn van mening dat ze te weinig tijd hebben hun functie goed
uit te voeren. Bij andere instellingen is dit opgevangen door het ter beschikking stellen van
administratieve ondersteuning.
Het grootste pijnpunt bij de personele capaciteit ligt bij de trainers. Meerdere instellingen hebben een tekort aan trainers ervaren. Dit geeft problemen met het plannen en het
draaien van trainingen. Soms worden er goede oplossingen in samenwerking met andere
instellingen gevonden. Het komt echter ook voor dat er een noodgreep wordt gepleegd
en er getraind wordt met onervaren, niet-gecertificeerde trainers. Alle trainers werken
ook als reclasseringswerker, wat de beschikbaarheid van de medewerkers voor de Korte
Leefstijltraining en daarmee de planning van de trainingen soms in de weg staat. Het voordeel van deze dubbelfunctie is echter dat de trainers vanuit hun andere functie bekend zijn
met de doelgroep. Daarnaast bekleden de regiocoördinatoren een dubbelfunctie als trainer.
Wat betreft de beschikbare middelen en faciliteiten worden knelpunten ervaren met betrekking tot de inrichting en grootte van de intramurale trainingsruimten. Verder worden er
technische en organisatorische problemen met video-opnamen benoemd. Daarnaast blijkt
de veiligheid tijdens de trainingen een punt van aandacht omdat deze niet altijd gegarandeerd wordt, met name in de extramurale setting.
De opleiding en scholing voor de Korte Leefstijltraining worden door de trainers niet altijd
als toereikend ervaren. Een op de vier trainers voelt zich maar matig in staat om na de
opleiding de training goed uit te voeren. De helft vindt de opleidingshandleiding niet volledig en heeft behoefte aan meer coachinggesprekken en opleidings- en bijscholingsdagen.
Hoewel het merendeel van de trainers tevreden is met de coaching-gesprekken en deze als
nuttig ervaart, zijn er ook trainers die vinden dat zij te weinig coachinggesprekken krijgen.
Niet alle trainers beoordelen de kundigheid van de interventiecoaches positief.
Het enthousiasme van betrokken professionals bij de Korte Leefstijltraining (zoals trainers
en regiocoördinatoren) wordt tenslotte als een succesfactor beschouwd. De ervaring is dat
enthousiasme en inzet de medewerking van andere betrokkenen, zoals het gevangeniswezen, vergroot.
Is de handleiding compleet en helder voor trainers/betrokkenen? Hoe waarderen de medewerkers/
uitvoerders de methodiek en de handleiding? Hoe waarderen ze de aansluiting bij voorgaande en
aansluitende procedures en interventies? Sluit het programma aan bij de normen, de waarden en
de behoeften van de medewerkers en uitvoerders?
De meeste trainers vinden de handleiding inhoudelijk begrijpelijk en volledig. Het protocollair werken is niet populair bij de trainers maar de meesten waarderen de handleiding
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wel. Dat neemt niet weg dat de trainers kritiek hebben op de methodiek. De trainers zijn
niet altijd content met de opbouw en de volledigheid van de training.
Het protocol biedt volgens hen te weinig ruimte voor eigen inbreng en invulling. Volgens
de interventiecoaches is deze ruimte er wel, maar moeten de trainers ermee leren omgaan.
Daarnaast wordt het niveau van de lesstof soms te hoog c.q. te theoretisch gevonden en is de
training volgens de meeste trainers maar matig geschikt voor de doelgroep, met name vanwege het te hoge begripsniveau van de training. Een aantal respondenten geeft aan dat de
Korte Leefstijltraining geschikt is voor een deel van de doelgroep verslaafde justitiabelen en
dat de groepsongeschikte en minder intelligente cliënten buiten de boot vallen. Betrokken
professionals geven aan een individuele training voor deze cliënten te missen.
Veroorzaakt het werken met de Korte Leefstijltraining spanningen en fricties bij de uitvoerders?
Van welke aard zijn deze?
Sommige regiocoördinatoren en een belangrijk deel van de trainers ervaren bij de uitvoering van de Korte Leefstijltraining een gebrek aan ondersteuning en waardering vanuit de
organisatie. Er wordt in hun ogen te weinig prioriteit aan gegeven en te weinig ruimte voor
vrijgemaakt; de bij de uitvoering betrokken reclasseringswerkers ‘moeten dit maar naast
hun functie zien te doen’.
Het feit dat de trainers en vaak ook de regiocoördinatoren een dubbele functie hebben,
bemoeilijkt het plannen van de trainingen. Trainers krijgen soms kort van tevoren te horen
dat er een training gaat lopen en coördinatoren lopen ertegen aan dat ze een training niet
kunnen inplannen omdat er geen trainers kunnen worden vrijgemaakt. De indicering verloopt bovendien nog niet altijd volgens plan, wat een strenge kwaliteitscontrole van de
werkbegeleiders en de regiocoördinatoren vraagt.
Wat zijn verschillen en overeenkomsten in uitvoering tussen de onderzochte uitvoerende instanties? Hoe zijn deze te verklaren?
Er zijn op alle niveaus in het proces verschillen tussen de instellingen te constateren, lopende van indicering en selectie tot planning en uitvoering van de training. De ene instelling
stuurt (in samenwerking met de SVG en de interventiecoaches) er inmiddels op om het
indiceringstraject te professionaliseren door te werken conform de geldende criteria. Bij de
andere instelling lijkt dit minder goed van de grond te komen en wordt er nog vastgehouden aan ‘eigen’ criteria waarmee soms voorbij wordt gegaan aan de handleiding. Er wordt
dan bijvoorbeeld niet naar de individuele criteria van de justitiabele gekeken om te komen
tot een advies, maar naar de setting waarin hij zich bevindt (intra- of extramuraal) of naar
praktische organisatorische overwegingen.
Om tot een zuivere doelgroep te komen en bovendien de uitval te beperken, werken sommige instellingen met individuele voorgesprekken. Bij het plannen en uitvoeren van de
trainingen verschillen de instellingen in creativiteit en ruimte die genomen wordt. Terwijl
de ene instelling bij gebrek aan trainers een samenwerking aangaat met een andere instelling om trainers uit te wisselen, zet de andere instelling niet-opgeleide reclasseringswerkers
als trainer in. Deze verschillen lijken enerzijds te maken te hebben met de sturing door de
interventiecoaches van de SVG (in hoeverre zitten zij ‘er bovenop’) en anderzijds met de
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bereidheid en aansturing van de reclasseringswerkers van de instellingen om volgens de
richtlijnen te werken.
Dat laatste gaat voor een deel gepaard met het draagvlak dat er binnen de instelling voor
de Korte Leefstijltraining (en gedragsinterventies in het algemeen) bestaat. Terwijl bij sommige instellingen het draagvlak goed is en de leiding achter de Korte Leefstijltraining staat,
zijn er ook instellingen waar de leiding de gedragsinterventies ervaren als een ‘moet-je’.
Is de situatie in de instellingen/uitvoerende instanties stabiel? Zijn er factoren buiten de Korte
Leefstijltraining aan te wijzen die de uitvoering van het programma in de weg staan?
De situatie in de instellingen is deels stabiel. Er is een vaste interventiemanager die duidelijke lijnen uitzet en er zijn vaste interventiecoaches en regiocoördinatoren die de processen
binnen de instellingen op uniforme wijze proberen aan te sturen. Er wordt echter nog niet
altijd aan de juiste indicering en aan alle randvoorwaarden voldaan die nodig zijn om de
Korte Leefstijltraining conform de richtlijnen uit te voeren, zoals de beschikbaarheid van
voldoende trainers. Intern is men bovendien nog niet altijd goed op de hoogte van de Korte
Leefstijltrainingen en de geldende criteria, wat een soepele uitvoering van de gedragsinterventie in de weg staat. Het soms nog beperkte draagvlak binnen de organisaties speelt
hierbij een belangrijke rol.
Eindnoten
1.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils en Reclassering Nederland.

3.

In hoofdstuk 2 is uitgebreid ingegaan op de criteria voor indicatiestelling.

2.
4.
5.
6.

Deze gegevens hebben betrekking op 567 deelnemers in de periode januari 2009 tot april 2011. Bron: RISc.
Dit onderzoek is uitgevoerd door 3RO. De informatie uit dit onderzoek hebben wij via een interview met
Reclassering Nederland verkregen.

In achttien van de 376 bestudeerde RISc-en (5%) werd een Leefstijltraining geïndiceerd door de reclasseringsmedewerker, terwijl de RISc dit niet automatisch had voorgesteld.

De training is niet bedoeld voor experimentele gebruikers en chronisch verslaafden, cliënten die een zedendelict

gepleegd hebben, personen met een IQ van 80 of lager, cliënten die acute ontwenningsverschijnselen hebben,
personen met onvoldoende spreekvaardigheid en onvoldoende begrip van de Nederlandse taal, probleemgedrag

7.

en/of een negatieve houding ten opzichte van de sanctie die niet te corrigeren blijkt.
Deze processtap is geschrapt in het kader van het project ‘Binnen Beginnen’.
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7

Conclusies en lessen

In voorgaande hoofdstukken zijn de bevindingen ten aanzien van de kengetallen, de deelnemers, de training, de betrokken professionals en het proces uitgebreid beschreven. In dit
laatste hoofdstuk worden de conclusies van de procesevaluatie van de Korte Leefstijltraining
beschouwd. Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen uit het vijfde cluster, die de algemene conclusies ten aanzien van de uitvoering van de Korte Leefstijltraining in de praktijk
omvatten, alsook de implicaties van de bevindingen voor de toekomst met het oog op een
bredere implementatie en effectevaluatie. De antwoorden zijn gebaseerd op de resultaten
die zijn besproken in de voorgaande hoofdstukken.1 In de navolgende paragrafen reflecteren
we op het onderzoek zelf en gaan we in op de belangrijkste bevindingen over de doelgroep,
de uitvoering van de training en als derde de overige condities rondom die uitvoering.
Vervolgens staan we in het bijzonder stil bij de implementatie van de Korte Leefstijltraining
en twee belangrijke thema’s die daarbij in het oog springen. We sluiten het hoofdstuk af
met een beschouwing van de condities om van een procesevaluatie te komen tot een effectevaluatie van de Korte Leefstijltraining.
7.1 Reflectie op het onderzoek
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een beroep gedaan op een variëteit
aan bronnen met verschillende soorten gegevens. Het gebruik van verschillende soorten
bronnen verhoogt de validiteit van de bevindingen (Nas et al., 2011). Anderzijds werden er
knelpunten ervaren gerelateerd aan de onvindbaarheid, onvolledigheid of onbetrouwbaarheid van registraties over de trainingen en de deelnemers. ‘Gaten’ in de gegevens moesten
ondervangen worden door deze aan te vullen met andere gegevensbronnen.
De wijze en volledigheid van de registratie liepen voor de verschillende instellingen en
betrokken functiedragers uiteen. Sommige regio’s hadden de registratie beter op orde
dan andere regio’s. Voor de procesevaluatie was het nadelig dat over incomplete gegevens
beschikt werd. Dit heeft bovendien gevolgen voor de uitvoering van de gedragsinterventie zelf. Doordat er geen eenduidige registratie is van kengetallen over de training, is de
uitvoering van de Korte Leefstijltraining slecht te monitoren. Een ander voorbeeld is de
onvolledigheid van de videobeelden van de trainingen die werden aangeleverd. De beperkte
beschikbaarheid van videobeelden heeft ook gevolgen voor de intervisiemogelijkheden door
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de interventiecoaches, die daarvoor van dezelfde beelden gebruikmaken. Als gevolg daarvan loopt de kwaliteitsbewaking van de gedragsinterventie gevaar.
Een ander knelpunt waar zowel de onderzoekers als de uitvoeringspraktijk last van hebben,
is dat de selectiecriteria voor de deelnemers niet volledig toetsbaar blijken. Ten behoeve
van de procesevaluatie was slechts deels in kaart te brengen in hoeverre de juiste doelgroep
bereikt wordt. Ook voor de uitvoerders is dit lastig. Zij worden geconfronteerd met deelnemers die niet in de training thuishoren, wat vervelend is voor de cliënt die alsnog van
deelname uitgesloten kan worden.
Daarnaast ontstaat een vertekend beeld op basis van de ‘productietikken’; het aantal startende deelnemers wordt als uitgangspunt genomen voor de productie, waarbij geen rekening gehouden wordt met uitval door bijvoorbeeld verkeerd geïndiceerde deelnemers. Tot
slot is het lastig voor de SVG om een beeld te schetsen van het aantal deelnemers dat verkeerd geïndiceerd is en daarin bij te sturen.
Gedurende de procesevaluatie bleek dat de informatiehuishouding rond de Korte
Leefstijltraining nog volop in ontwikkeling was. Pas in november 2010 is een landelijke
interventiemanager aangesteld, die onder meer zorg draagt voor de uniformisering en centrale verzameling van registraties. Een opvallende bijkomstigheid van de procesevaluatie is
dat het onderzoek de SVG een stimulans gaf met de geconstateerde knelpunten in de informatievoorziening aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, bij het opvragen van de papieren trainingsdocumentatie constateerde ook de SVG dat de verslaglegging rondom de trainingen
bij de diverse instellingen inconsistent en onvolledig verliep. De SVG heeft gedurende de
procesevaluatie een start gemaakt om de registratie completer en uniformer te organiseren.
7.2 De doelgroep en doelgroepselectie
Een eerste belang van een gedragsinterventie is dat deze zich in de praktijk richt op de
doelgroep waarvoor de interventie oorspronkelijk is ontwikkeld. Een belangrijke vraag die
in de procesevaluatie onderzocht is, is of de juiste doelgroep in de praktijk wordt bereikt en
zo niet, waar de knelpunten zitten.
De onderzoeksresultaten leren dat de beoogde doelgroep maar voor een deel wordt bereikt.
De training is bedoeld voor cliënten van de Verslavingsreclassering in de penitentiaire
inrichting of onder verplicht reclasseringstoezicht, bij wie sprake is van delictgedrag, middelmatig middelengebruik of gokgedrag en een relatie tussen beide. Na de automatische
RISc-indicering weegt het professionele oordeel van de reclasseringsmedewerker over de
problematiek van de cliënt mee. Tot slot is er een aantal contra-indicaties voor deelname,
zoals experimenteel of juist chronisch middelengebruik, zedenantecedenten, een laag IQ
(<80), acute ontwenningsverschijnselen, onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid en
groepsongeschiktheid. Zoals gesteld, is het niet te achterhalen welk deel van de doelgroep
op welk criterium alsnog wordt uitgesloten. De argumentatie tot inclusie of exclusie, welke
besloten ligt in het professionele oordeel van de reclasseringmedewerker, is met het oog op
een procesevaluatie een ‘black box’. Intern kwaliteitsonderzoek van de drie reclasseringsinstellingen (3RO) wijst in ieder geval uit dat het overgrote deel (71%) van de personen
die door de RISc automatisch geïndiceerd worden voor deelname aan een Leefstijltraining
(regulier of Kort), door de reclasseringsadviseur uiteindelijk niet aangemerkt wordt voor
deelname.2 Andersom blijken er ook deelnemers aan de Korte Leefstijltraining mee te
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doen, die daartoe niet geïndiceerd zijn op basis van de RISc. De redenen voor deze afwijking zijn niet bekend. Uit de huidige procesevaluatie blijkt dat zowel knelpunten bij de
indicatiestelling als bij de aanmelding en selectie ertoe leiden dat de deelnemers aan de
Korte Leefstijltrainingen niet altijd voldoen aan de geldende criteria.
De indicatiestelling vormt de eerste stap in het proces en daar lijkt de bottleneck te zitten.
Allereerst heeft dat te maken met een gebrek aan kennis bij de reclasseringswerkers. Er
bestaat begripsverwarring over de Korte Leefstijltraining, omdat er binnen de reclassering
ook een Leefstijltraining bestaat en daarnaast bestaan er binnen de forensische zorg trainingen met dezelfde benaming. Het werkelijke onderscheid tussen de verschillende leefstijltrainingen is voor de reclasseringswerkers niet helder. Daarmee samenhangend, blijken
de reclasseringswerkers niet altijd goed op de hoogte van de geldende criteria voor deelname, waardoor er justitiabelen voor de Korte Leefstijltraining worden geïndiceerd die daar
niet thuishoren. Ten tweede wordt er bij de indicatiestelling gebruikgemaakt van andere
richtlijnen dan voorgeschreven. De indicering voor de Korte Leefstijltraining gebeurt dan
op situationele gronden en pragmatische overwegingen en niet op inhoudelijke gronden
volgens de criteria. Zo blijken sommige instellingen standaard de Korte Leefstijltraining
te indiceren voor extramurale justitiabelen terwijl de reguliere Leefstijltraining alleen voor
intramurale justitiabelen wordt geïndiceerd. Het professionele oordeel, dat bepalend is
voor uiteindelijke indicering voor een Korte Leefstijltraining, reguliere Leefstijltraining of
een andere (gedrags)interventie, is met het oog op een procesevaluatie niet te controleren.
Ten derde laten de middelen die de reclasseringswerkers voorhanden hebben het niet toe
om alle criteria feitelijk te toetsen. Zo is het vereiste minimale IQ van 80 voor de Korte
Leefstijltraining zonder het voorhanden hebben of uitvoeren van een IQ-test niet te bepalen en is chronische verslaving als exclusiecriterium lastig te toetsen omdat er niet is geoperationaliseerd wanneer daar sprake van is. Een vierde knelpunt bij de indicatiestelling heeft
te maken met de automatische indicatiestelling door RISc. Het systeem stelt ook automatisch een leefstijltraining voor wanneer er in het verleden sprake is geweest van verslavingsproblematiek terwijl dit in het heden niet aan de orde is.
Op de indicatiestelling volgen de aanmelding en selectie van de deelnemers. Bij de aanmelding komen deelnemers soms alsnog in de ‘verkeerde’ Leefstijltraining terecht, vanwege
kennisgebrek over het onderscheid tussen de trainingen. Bij de selectie spelen daarnaast
enkele praktische en organisatorische beperkingen. Bijvoorbeeld, wanneer een training
door omstandigheden lange tijd op zich laat wachten, kan de verslavingssituatie van de
deelnemer zijn veranderd, waardoor deze bij de feitelijke start van de training niet meer tot
de doelgroep behoort. Ook komt het voor dat deelnemers voor de Korte Leefstijltraining en
de reguliere Leefstijltraining worden samengevoegd, om zo een trainingsgroep compleet te
krijgen. Hiermee wordt een ‘onzuivere’ trainingsgroep gecreëerd.
Tenslotte blijken na de feitelijke aanvang van de training deelnemers niet tot de doelgroep
te behoren. Een kwart van de deelnemers aan de Korte Leefstijltraining blijkt gedurende de
training uit te vallen. Voor een deel komt dit doordat zij bij nader inzien toch niet geschikt
blijken te zijn om de training te volgen. Hun begripsniveau of niveau van de Nederlandse
taal blijkt te laag, zij blijken niet groepsgeschikt te zijn en in enkele gevallen omvat de
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trainingsgroep zedendelinquenten. Dat zijn kenmerken die al bij de indicatiestelling als
contra-indicatie gesignaleerd moeten worden. Er zijn echter ook uitvallers die wel tot de
beoogde doelgroep behoren, maar om andere redenen uitvallen.
Een gebrek aan intrinsieke motivatie staat voorop en geldt voor bijna alle uitvallers.
Daarnaast valt een deel van de beoogde doelgroep uit vanwege overplaatsingen binnen
detentie (intramuraal), terugval in middelengebruik of delictgedrag en praktische problemen zoals reistijd en -kosten (extramuraal). Deze groep deelnemers wordt dus initieel wel
bereikt, maar wordt niet vastgehouden gedurende de loop van de training.
Om de indicatiestelling, selectie en aanmelding soepeler te laten verlopen, is het van belang
dat bij de medewerkers duidelijk is voor wie de Korte Leefstijltraining bedoeld is, wat de
positionering is ten opzichte van de reguliere Leefstijltraining en andere gedragsinterventies, wat de exclusiecriteria zijn en bovenal dat deze exclusiecriteria geoperationaliseerd
worden en waar mogelijk toetsbaar zijn. Om indicering volgens dezelfde richtlijnen te laten
verlopen, is het vervolgens aan te raden om procesafspraken te maken over de argumenten voor uitsluiting dan wel inclusie op casuïstiekniveau. In welke gevallen bewandelt men
welk pad? Een suggestie is dat de adviseurs bij twijfelgevallen de individuele casuïstiek
aan een vast aanspreekpunt voorleggen. Eventuele deelnemers die wel geïndiceerd worden,
maar vanwege ‘moeilijker meetbare’ exclusiecriteria gedurende de training alsnog buiten de
boot vallen, kunnen deels bij voorbaat uit de deelnemergroep ‘gefilterd’ worden, bijvoorbeeld door het voeren van individuele voorgesprekken met deelnemer, trainer en eventueel
een trajectbegeleider. De professionals zijn van mening dat ook de intrinsieke motivatie en
het draagvlak bij de deelnemers verhoogd kunnen worden, indien zij vooraf een beter beeld
hebben waarvoor de training bedoeld is en met de trainer hebben kunnen kennismaken.
Op eigen initiatief wordt dit in de vorm van voorgesprekken reeds gedaan. Met het oog op
een eenduidige uitvoeringspraktijk wordt aanbevolen om op centraal niveau aandacht te
besteden aan het voorbereiden van de deelnemers op de Korte Leefstijltraining.
7.3 De uitvoering van de training
Bij de uitvoering van de training doet de vraag zich voor welke knelpunten er in de praktijk
worden ervaren, wat de oorzaken daarvan zijn en welke gevolgen deze hebben.
In de eerste plaats blijken de trainers die de Korte Leefstijltraining uitvoeren grotendeels te
voldoen aan de kwaliteitscriteria om de training te kunnen verzorgen. In de praktijk blijkt
echter het kader om de trainingslicentie te behouden nog niet voldoende op orde. Doordat
de monitoring van de trainerslicentie vanuit de SVG nog niet op orde is, is niet vast te
stellen hoeveel van de huidige trainers aan de licentie-eisen voldoen. Wel blijkt dat aan de
minimumeis van twee coachinggesprekken per training, het verzorgen van minimaal twee
Korte Leefstijltrainingen per jaar en – in mindere mate – deelname aan de jaarlijkse verdiepingsdag, niet volledig voldaan wordt. Uit de kwalitatieve bronnen blijkt bovendien dat
in de praktijk ook niet-gelicentieerde trainers ingezet worden. De oorzaak is deels gelegen
in een gebrek aan personele capaciteit, in samenhang met een gebrek aan draagvlak binnen
de instellingen. Het trainen wordt binnen de instellingen als nevenfunctie beschouwd. De
trainers balanceren tussen het volgen van de programmarichtlijnen en een complexe, gemêleerde doelgroep.
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Wanneer de trainers niet voldoen aan de kwaliteitseisen, kan dit gevolgen hebben voor
de programma-integriteit, maar ook voor de responsiviteit van de deelnemers. De trainers
zijn dan niet capabel genoeg om de gedragsinterventie uit te voeren zoals bedoeld, maar
mogelijk ook onvoldoende in staat om de deelnemers op een juiste manier te bereiken en te
betrekken in de interventie.
Dit kan worden voorkomen door alleen te werken met trainers die voldoen aan de gestelde
opleidingseisen en aan de eisen voor licentiebehoud. De kwaliteit en het licentiebehoud van
de trainers dienen op orde te zijn, alvorens een effectevaluatie kan plaatsvinden.
In de uitvoering van de Korte Leefstijltraining wordt de programma-integriteit voor een
groot deel gewaarborgd. Er wordt niet afgeweken van de voorgeschreven volgorde van de
bijeenkomsten. Ook de inhoud van de bijeenkomsten wordt gevolgd. De trainers wijken
soms af van de voorgeschreven onderdelen door de betreffende stof net iets anders over te
brengen aan de deelnemers. Dit wordt gerechtvaardigd doordat tegemoet gekomen wordt
aan de responsiviteit van de deelnemers en aan het behalen van de trainingsdoelstellingen;
om de inhoud van de bijeenkomsten succesvol over te kunnen dragen, wijken de trainers
soms af van het voorgeschreven protocol door hier een eigen ‘draai’ aan te geven. De afwijkingen zitten dan met name op het niveau van de subitems onder de hoofdonderdelen.
Er is echter ook een aantal opvallende afwijkingen van de programmahandleiding.
Allereerst de aanzienlijk kortere tijd die gemiddeld aan de bijeenkomsten besteed wordt: de
bijeenkomsten duren gemiddeld 24 minuten korter dan voorgeschreven. Deze kortere tijd
wordt het sterkst waargenomen bij de introductie in de eerste bijeenkomst en bij de achtste
bijeenkomst. Een mogelijke verklaring is dat de stof uit de introductie deels al in de individuele voorgesprekken met de deelnemers aan bod is gekomen. Deze voorgesprekken zijn
echter geen vast onderdeel van het traject en hierop is ten tijde van de procesevaluatie geen
centrale regie. Bij de achtste bijeenkomst is de sterke tijdsafwijking volgens de professionals
te wijten aan het gegeven dat hetzelfde onderwerp voor de derde keer in een bijeenkomst
behandeld wordt.
Het is aan te bevelen dat hierop wordt bijgestuurd door de trainers nadrukkelijker te wijzen
op het belang van dit onderdeel en hen meer handvatten te geven voor het overbrengen
hiervan op de deelnemers.
Naast de kortere tijd die aan de bijeenkomsten besteed wordt, blijkt uit de procesevaluatie
dat een aantal onderdelen van de training in het bijzonder gevoelig is voor afwijkingen.
In de eerste plaats lijken de trainers bijna standaard af te wijken bij de boostersessies, door
deze samen te voegen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de programma-integriteit, aangezien dit volgens de handleiding toegestaan is en de inhoud verder gevolgd wordt. De
trainers zeggen dit met name te doen vanwege praktische overwegingen; minder reistijd
voor de deelnemers en daarmee een beperkter afbreukrisico. Ernstiger zijn de terugkerende knelpunten die worden ervaren op het gebied van motivatie van de deelnemers. Bij
een aantal bijeenkomstonderdelen wordt veel afgeweken van de handleiding (items worden aangepast, overgeslagen of ingekort), doordat de deelnemers het huiswerk dat bij deze
onderdelen hoort niet maken, of doordat deelnemers anderszins niet aan het onderdeel mee
willen doen. Verschillende factoren spelen een rol bij dit knelpunt. Zoals gesteld, blijkt uit
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het onderzoek dat de deelnemers veelal niet intrinsiek gemotiveerd zijn wanneer zij aan de
training starten en tevens niet voldoende op de hoogte zijn waarvoor de training bedoeld
is. Zij nemen dan deel omdat zij daarmee hun straftraject kunnen bespoedigen of omdat zij
zich anderszins ‘gedwongen’ voelen om deel te nemen. In de tweede plaats blijkt uit de verdiepende analyses dat de trainers onvoldoende ingaan op het belang van het huiswerk. Dit
punt kan samenhangen met de gebrekkige motivatie van de deelnemers. In de derde plaats
schrijven de interventiecoaches het overslaan van bepaalde onderdelen toe aan het feit dat
de trainers soms onvoldoende in staat zijn om met de onwelwillendheid of terughoudendheid van de deelnemers om te gaan. Al deze knelpunten kunnen gevolgen hebben voor de
effectiviteit van de training.
Afwijkingen van de programmahandleiding worden ten dienste van de deelnemerbehoeften, responsiviteit en de trainingsdoelen door zowel de trainers als enkele interventiecoaches als geoorloofd beschouwd, zolang men trouw blijft aan de inhoud. Het is de vraag in
hoeverre afwijkingen van de handleiding daadwerkelijk de effectiviteit van de training aantasten. In de literatuur over procesevaluaties en in de programmahandleidingen wordt hierover geen uitsluitsel gegeven. Afwijkingen hoeven niet altijd negatief te zijn; een te rigide
hantering van protocol zou zelfs averechts kunnen werken. Op bepaalde onderdelen moet
enige afwijking mogelijk zijn om het programma aan de lokale context aan te passen. Het
afwijken op kritische onderdelen van het protocol mag echter niet voorkomen. Wat betreft
de Korte Leefstijltraining is niet bekend in hoeverre het overslaan van bepaalde onderdelen
de integriteit en effectiviteit van de gedragsinterventie aantast, maar dat er zelfs hoofdonderdelen overgeslagen worden, benoemen we als een punt van zorg voor de programmaintegriteit en mogelijk voor de effectiviteit.
Op de meeste van de genoemde knelpunten is winst te behalen. In de vorige paragraaf is
de aanbeveling gedaan om voor aanvang van de training meer aandacht te besteden aan de
voorbereiding van de deelnemers op de training. Daarnaast hebben de interventiecoaches
reeds gesignaleerd dat de trainers op bepaalde onderdelen in de uitvoering onmachtig zijn.
Hieraan zou het hoofd geboden kunnen worden door tijdens de intervisie in het bijzonder
aandacht te besteden aan deze trainingsonderdelen en de wijze waarop de trainers hier in
de uitvoering mee om kunnen gaan.
7.4 Overige condities
Naast de selectie van de juiste doelgroep is het van belang dat er aan bepaalde condities
voor een effectieve toepassing van de Korte Leefstijltraining wordt voldaan. Ook in dit verband signaleren we een aantal aandachtspunten.
Voor wat betreft de randvoorwaarden om de Korte Leefstijltraining adequaat te kunnen
uitvoeren, zijn er met de komst van de interventiemanager grote stappen gezet. Er wordt
toegewerkt naar een eenduidige, centrale registratie van trainingengegevens. De vaststelling van knelpunten bij de indicering en selectie van deelnemers, waar in de vorige paragrafen over geschreven is, heeft geresulteerd in sterkere communicatie en sturing op het proces
om tot de juiste doelgroep te komen. Dit proces is momenteel in ontwikkeling en verloopt
wisselend bij de instellingen. Op deze punten is er echter een positieve beweging gaande.
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De personele capaciteit van met name trainers blijkt een aandachtspunt. In interventiecoaches en regiocoördinatoren is voldoende voorzien, maar de beschikbaarheid van trainers
blijkt voor verschillende regio’s een probleem. Enerzijds zijn er simpelweg te weinig trainers, anderzijds geeft de dubbele functie die trainers hebben als reclasseringsadviseur en
trainer problemen bij de planning en bedrijfsvoering. Een training kan bijvoorbeeld niet
opstarten omdat er geen trainers beschikbaar zijn, of er wordt een trainer uit zijn andere
functie vrijgemaakt voor een training die niet doorgaat. Een noodgreep, zoals het inzetten
van niet-gecertificeerde trainers om het tekort op te vullen, zou niet voor mogen komen.
De mate waarin er binnen de uitvoerende organisatie draagvlak bestaat voor de Korte
Leefstijltraining, speelt een rol bij de inzet die er voor de trainingen is. Daarnaast wordt
door de trainers weinig waardering voor het uitvoeren van de trainingen ervaren bij de
instellingen waar het draagvlak matig of slecht is. Het draagvlak hangt nauw samen met de
communicatie rond de training gedurende de implementatie. Op dit aandachtspunt komen
we in de volgende paragraaf terug. Een andere aanbeveling is om na te gaan of er op instellingoverschrijdend niveau met het trainersbestand gewerkt kan worden. Dit gebeurt onder
leiding van een interventiecoach al in één van de regio’s en daarmee zijn de ervaringen
positief.
Ook ten aanzien van de middelen en faciliteiten die voor uitvoering van de trainingen
nodig zijn, worden knelpunten ervaren. Met name intramuraal zijn er aanmerkingen op
de trainingsruimten en extramuraal is de veiligheid van trainers niet altijd gewaarborgd.
Verder geeft het werken met video-opnamen technische en organisatorische problemen
voor de trainers. Zoals gesteld, heeft dit ook gevolgen voor de intervisiemogelijkheden van
de interventiecoaches; zij hebben hierdoor onvolledig beeldmateriaal van de trainingen ter
beschikking. Op basis van de procesevaluatie wordt dan ook gesteld dat het voorhanden zijn
van gebruiksvriendelijk, adequaat werkend videomateriaal en de borging van videobeelden
van alle bijeenkomsten, een minimum randvoorwaarde is voor succesvolle implementatie en
kwaliteitscontrole van de training.
De trainershandleiding voor de Korte Leefstijltraining wordt over het algemeen voldoende
begrijpelijk en volledig bevonden, maar er is ook kritiek op de mate van geschiktheid van de
training voor de doelgroep; de lesstof wordt soms als te moeilijk ervaren voor de doelgroep.
Aangezien een IQ van 80 een ondergrens is voor deelname, wordt aanbevolen bij de selectie
van deelnemers standaard een IQ-test af te nemen. Op die manier wordt indicering zuiverder en kan meer inzicht verkregen worden in de oorzaak van de genoemde problemen met
begripsniveau.
Overige condities die ingevuld moeten worden voor een effectieve toepassing van de
training zijn opleidingen, scholing en coaching van de trainers. Alle drie deze aspecten
worden niet altijd als toereikend ervaren en kunnen daarmee als aandachtspunt worden
beschouwd.
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7.5 De implementatie van de Korte Leefstijltraining
In de voorgaande paragrafen is een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de selectie
van de doelgroep, de uitvoering van de training, de competenties van de trainers en het
procesmatig verloop van de Korte Leefstijltraining. Naar de toekomst kijkend en met het
oog op een bredere implementatie van de Korte Leefstijltraining, zijn er nog twee andere
belangrijke thema’s te benoemen. Het betreft allereerst de factor tijd en daarnaast het thema positionering en communicatie.
Reflecterend op dit uitgevoerde onderzoek nemen we als onderzoekers het standpunt in dat
de procesevaluatie naar de Korte Leefstijltraining eigenlijk te vroeg is ingezet. De timing
van een procesevaluatie werd al eerder aangehaald in onderzoek naar de CoVa (Ferwerda,
van Wijk, Arts & Kuppens, 2009) en in de recente publicatie van Nas et al. (2011) over problemen in de uitvoering van verschillende soorten (gedrags)interventies. Laatstgenoemde
auteurs signaleren dat procesevaluaties vaak al starten wanneer de interventie nog volop in
de implementatiefase zit. De uitvoerders zijn dan nog bezig om de interventie uit te rollen
en de uitvoering te stroomlijnen. Ook in onderhavige procesevaluatie was merkbaar dat de
Korte Leefstijltraining nog niet volledig geïmplementeerd was. Het onderzoek laat zien
dat de implementatie, op een manier zoals bedoeld (interventie-integriteit), voor de verantwoordelijke organisatie of organisaties de nodige tijd kost. Tijdens het onderzoek bleek
bijvoorbeeld dat een aantal cruciale functies, zoals interventiemanager, in het kader van de
borging en kwaliteit van de training pas laat is ingevuld. Ook is een landelijk registratiesysteem, waarin relevante kengetallen samen zijn gebracht over deelnemers, trainingen en
trainers nog in ontwikkeling. Doordat de implementatie nog niet voltooid is, kan de procesevaluatie ook nog geen duidelijk zicht geven op de integriteit van de uitvoering (zie ook
Nas et al., 2011).
Tegelijkertijd was merkbaar dat de procesevaluatie het implementatieproces een extra stimulans gaf. Het feit dat er een procesevaluatie werd uitgevoerd, heeft mensen niet alleen
aan het denken gezegd, maar door de vragen die we als onderzoekers stelden ook een
prikkel gegeven aan een aantal procesmatige elementen van de Korte Leefstijltraining.
Bijvoorbeeld, doordat een beroep gedaan werd op de registraties en trainingendocumentatie,
voelde men de noodzaak om deze op orde te brengen. Nas et al. (2011) doen de aanbeveling
om de implementatie van een erkende gedragsinterventie als aparte fase in de evaluatieketen te benoemen en hiermee het belang van deze implementatiefase te benoemen. Hierop
voortbordurend, zouden we de suggestie willen doen tot het uitvoeren van een implementatiescan of implementatiemonitor, voordat met een procesevaluatie naar de uitvoering van de
training aangevangen wordt. De voordelen hiervan zijn tweeledig. Enerzijds wordt het proces van de implementatie versneld door de aandacht die eraan gegeven wordt. Anderzijds
zal een daaropvolgende procesevaluatie de programma-integriteit zuiverder kunnen meten,
doordat de implementatiescan weergeeft in hoeverre implementatie heeft plaatsgevonden
en welke kinderziektes eventueel nog spelen.
Omdat de implementatie van de Korte Leefstijltraining op dit moment sterk vordert, lijkt
het nu geen goed moment om inhoudelijke veranderingen door te voeren. Het is belangrijk
dat de training de tijd krijgt om de gedragsinterventie te worden zoals bedoeld in haar
opzet.
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Deels hiermee samenhangend, is er met het oog op een bredere implementatie een tweede
aandachtspunt te benoemen. Dit betreft de wijze van positionering van en communicatie
over de Korte Leefstijltraining. Binnen de uitvoerende instellingen is het draagvlak voor
de training sterk wisselend. De core business van de organisaties ligt niet bij het uitvoeren van trainingen, waardoor het trainerschap als een neventaak wordt gezien. Daarnaast
is er intern zowel op uitvoerings- als op managementniveau de nodige onduidelijkheid
wat de Korte Leefstijltraining precies behelst en hoe deze zich verhoudt tot de ‘reguliere’ Leefstijltraining. Anders gezegd, enerzijds is er een gebrek aan kennis over de Korte
Leefstijltraining en de randvoorwaarden voor de uitvoering. Wie komt in aanmerking voor
de training, wat zijn exclusiecriteria voor deelname, wat moet er door wie geregistreerd
worden en in welk systeem? Anderzijds is er verwarring over de positionering van de Korte
Leefstijltraining ten opzichte van de reguliere Leefstijltraining. Wanneer wordt de Korte
Leefstijltraining geïndiceerd en wanneer is de reguliere meer geschikt? In hoeverre mogen
beleidsmatige of pragmatische aspecten meespelen in de keuze? Onze analyse is dat de
positionering van en communicatie over beide Leefstijltrainingen van invloed zijn op de
teruglopende deelnemersaantallen. Uit het onderzoek blijkt dat de instroom van de deelnemers sinds de aanvang fluctueert en het laatste jaar weer terugloopt.
De procesevaluatie leert dat over beide trainingen intern duidelijk en eenduidig gecommuniceerd dient te worden en er bindende procesafspraken gemaakt moeten worden.
Dit is ook met het oog op een uit te voeren effectevaluatie van belang. Vanzelfsprekend
geldt deze aanbeveling breder dan alleen voor de Korte Leefstijltraining en de reguliere
Leefstijltraining; het is van belang dat professionals bekend zijn met het volledige aanbod
aan gedragsinterventies.
7.6 Van procesevaluatie naar effectevaluatie
In deze laatste paragraaf gaan we in op de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een
effectevaluatie. Hierbij gaat het om de vraag welke criteria het meest relevant zijn voor
het monitoren van de uitvoering van het programma ten tijde van de effectevaluatie. Als
onderzoekers willen we deze vraag combineren met de vraag wat überhaupt de minimale
voorwaarden zijn om een effectevaluatie uit te voeren. Het benoemen van minimale voorwaarden is van belang omdat er binnen en tussen uitvoeringsorganisaties verschillen zijn in
de uitvoering van de interventie. Indien die verschillen te groot zijn, staat dit het zinvol uitvoeren van een effectevaluatie in de weg. We geven hier een eerste aanzet tot de formulering
van mogelijke minimale voorwaarden, op basis van de ervaringen in een drietal (eerdere)
uitgevoerde procesevaluaties3 in combinatie met de inzichten uit studies naar de implementatie van erkende gedragsinterventies in de praktijk.4 In de volgende matrix geven we suggesties voor indicatoren die laten zien of de training voldoende integer wordt uitgevoerd.
Bij een voldoende integere uitvoering zou kunnen worden overgegaan tot een effectevaluatie. Deze suggesties zijn mogelijk ook bruikbaar voor proces- en effectevaluaties van andere gedragsinterventies. Op basis van onderhavige procesevaluatie geven we in de matrix
tevens aan in hoeverre voor de Korte Leefstijltraining aan de voorgestelde voorwaarden/
indicatoren wordt voldaan. Bij die beoordeling is gebruikgemaakt van zowel kwantitatieve informatie (op basis van data-analyse) als kwalitatieve informatie (interviews).
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Het gaat in het voorgestelde model om de analyse op de objectief te beoordelen onderdelen
van de training.
Tabel 7.1 – Mogelijke indicatoren voor voldoende integere uitvoering van de Korte Leefstijltraining
Indicatoren voldoende integere uitvoering KLS

Uitkomst procesevaluatie
+

+/-

-

De programmahandleiding wordt in voldoende mate gevolgd, waarbij in
ieder geval de essentiële onderdelen integer worden uitgevoerd 5
Er zijn draagvlak, regie en ondersteuning voor de interventie binnen de
uitvoeringsorganisatie
De instroom van de deelnemers is voldoende voor een effectevaluatie 6
De selectie van de deelnemers is conform de inclusie- en exclusiecriteria
Binnen een training worden alle bijeenkomsten gegeven
Trainingen worden pas als training beschouwd als het
minimale aantal deelnemers heeft deelgenomen 7
Trainers beschikken over de vereiste startkwalificaties
Trainingen worden door het vereiste aantal trainers verzorgd
De uitvoeringsorganisatie(s) legt of leggen binnen een registratiesysteem
relevante kengetallen vast 8
De uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de borging van de kwaliteit
van de trainers 9

Gekeken naar de scores voor de Korte Leefstijltraining in de matrix, wordt de uitkomst
voor drie indicatoren als positief beoordeeld. De Korte Leefstijltraining wordt op deze
punten voldoende integer uitgevoerd. Verder blijkt dat er op één indicator negatief wordt
gescoord. Inmiddels ontwikkelen de verantwoordelijken binnen de projectorganisatie van
de Korte Leefstijltraining activiteiten om deze voorwaarde in positieve zin bij te sturen c.q.
onder controle te krijgen. Daarnaast is er een aantal middelmatige scores. Ook deze indicatoren verdienen aandacht, waarbij we opmerken dat de verantwoordelijken binnen de Korte
Leefstijltraining deze tekortkomingen al lopende het procesonderzoek hebben onderkend
en waar mogelijk trachten te verbeteren. Een blanco score betekent dat de criteria onvoldoende toetsbaar zijn om na te gaan of de uitvoering voldoende integer is. Dit is het geval
bij de selectie van deelnemers. Van belang is dat toetsbaar wordt of de doelgroep voldoet
aan de criteria voor deelname aan de Korte Leefstijltraining.
Een bijzonder aandachtspunt is de vraag in hoeverre van de programmahandleiding afgeweken mag worden, zonder dat dit de effectiviteit van een gedragsinterventie schaadt.
Verschillende auteurs geven aan dat het niet realistisch is om perfecte of bijna-perfecte
uitvoering conform protocol te verwachten (Van Ooyen et al., 2011). Over de ondergrens
bestaat geen consensus. Volgens Durlak en Dupre (2008) is een programma-integriteit van
60 procent voldoende om de gewenste effecten tot stand te brengen. Lowenkamp, Latessa
en Smith (2006) stellen dat de recidivereductie vier tot tien keer hoger is wanneer interven140 Onder controle?

ties 50 procent of hoger scoren op integriteit. Bij de Korte Leefstijltraining wordt (net) aan
het strengere criterium van 60 procent voldaan, wanneer gekeken wordt naar de objectief te
beoordelen trainingselementen. Echter, we weten niet welke onderdelen zwaarder drukken
op de effectiviteit van de gedragsinterventie. Het volgens plan uitvoeren van bepaalde onderdelen van de training kan essentieel zijn voor de effectiviteit, terwijl afwijkingen op andere
onderdelen minder invloed hebben. Voor de Korte Leefstijltraining zagen we dat ook hoofdonderdelen soms volledig worden overgeslagen, wat een punt van zorg is. In de verfijning
van een dergelijk criteriummodel voor een effectevaluatie van de Korte Leefstijltraining,
maar ook voor andere gedragsinterventies, zou met het oog op de programma-integriteit
aandacht moeten zijn voor weging van de onderdelen van de interventie.
Aan het eind van dit hoofdstuk concluderen we dat het op dit moment nog niet zinvol is om
over te gaan tot een effectevaluatie. In lijn met de belangrijkste bevindingen ligt het in de
rede eerst de uitvoering op een acceptabel niveau te brengen.10 Dit traject is door de betrokken organisaties zelf reeds in gang gezet. Hierop kan op basis van de onderzoeksresultaten
verder gestuurd worden.
In een volgende fase, wanneer de uitvoering voldoende integer is, is het binnen een effectevaluatie vanzelfsprekend allereerst van belang dat nagegaan wordt of de gestelde doelen
c.q. gedragsveranderingen die met de interventie worden beoogd, worden behaald.
Er wordt aangeraden om in de effectmeting te werken met controlecondities. Bij de onderzoeksgroep moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de mate en volgorde waarin
de onderzoekssubjecten naast de Korte Leefstijltraining ander interventies krijgen. Deze
andere interventies kunnen de resultaten van een effectevaluatie vertekenen. Daarnaast is
het van belang om de volgende criteria te monitoren als het gaat om het uitvoeren van
het trainingprogramma: de mate waarin de programmahandleiding wordt uitgevoerd zoals
bedoeld, met inachtneming van onder meer de chronologie van de onderdelen en de weging
van onderdelen ten opzichte van de effectiviteit; de indicering en instroom van de deelnemers; uitval van deelnemers; en de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van trainers.
Eindnoten
1.

Voor de afzonderlijke subvragen en de antwoorden daarop verwijzen we naar de resumés in de hoofdstukken

2.

In het onderzoek van 3RO zijn in totaal 376 RISc-en met een indicatiestelling bekeken, waarvan 145 gevallen

3.
4.
5.

6.

3 tot en met 6.

met een automatisch voorstel voor een Leefstijltraining. Zie over het automatisch voorstellen door de RIScapplicatie hoofdstuk 6.

Ferwerda et al. (2009); Kuppens, Nieuwenhuis en Ferwerda (2011) en een lopende procesevaluatie naar
Cova+.

Nas et al. (2011); Van Ooyen et al. (2011).

Wat daarbij ‘voldoende’ is, is in de wetenschappelijke literatuur niet eenduidig vastgesteld. Er worden percentages genoemd van 50 en 60 procent; sommige auteurs merken een ondergrens van 40 procent aan als integer
(zie voor een overzicht Van Ooyen et al., 2011).
Vast te stellen via een poweranalyse.
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7.

Dit is vastgelegd in de programmahandleiding en van belang omdat het een groepsinterventie betreft.

9.

Het gaat dan om vastgesteld aantal coachinggesprekken, intervisiebijeenkomsten en het aantal gegeven trai-

8.

Kengetallen over de trainingen, de deelnemers en de trainers.
ningen per jaar.

10. In een recent onderzoek voor het WODC naar de Halt-afdoening alcohol is na de procesevaluatie ook eerst
een tussenstap gezet alvorens de effectevaluatie op te starten (Kuppens et al., 2011).
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Bijlage 1: Kwaliteitscriteria ‘What Works’

In juni 2009 is de Korte Leefstijltraining als evidence-based gedragsinterventie erkend door
de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de tien criteria die vertaald zijn uit de ‘What Works’ principes.
De tien criteria op basis van de What Works principes;
1. Theoretische onderbouwing: de gedragsinterventie is gebaseerd op een analyse van het
delictgedrag en een expliciet veranderingsmodel waarvan de werking wetenschappelijk
is aangetoond.
2. Selectie van justitiabelen: het type justitiabele waarop de gedragsinterventie zich richt,
wordt duidelijk gespecificeerd en geselecteerd.
3. Dynamische criminogene en protectieve factoren: de gedragsinterventie is gericht op
het beïnvloeden van veranderbare risicofactoren en op protectieve factoren die samenhangen met het criminele gedrag.
4. Effectieve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden toegepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn.
5. Vaardigheden: de aanpak is mede gericht op het leren van praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden.
6. Fasering, intensiteit en duur: de intensiteit en duur van de gedragsinterventie sluiten aan
bij de problematiek van de deelnemer.
7. Betrokkenheid en motivatie: betrokkenheid van de deelnemer bij de gedragsinterventie
en motivatie voor deelname moeten worden bevorderd en gestimuleerd.
8. Continuïteit: er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de gedragsinterventie en de
totale begeleiding van de justitiabele.
9. Interventie-integriteit: de gedragsinterventie wordt uitgevoerd, zoals is bedoeld.
10. Evaluatie: een doorlopende evaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van de gedragsinterventie.
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Bijlage 2: Topiclist interviews deelnemers

Algemeen
Vooraf door onderzoekers in te vullen op basis van informatie trainer/ interventiecoach
Leeftijd en sekse:
Wanneer KLS gevolgd:
Setting (intra/extramuraal) en context (trajectkenmerk):
Uitvaller ja/nee; welke sessie? ………….
1. Aanmelding
 Waarom en door wie bent u aangemeld?
- Is er met u overlegd?
2. Verwachting van training vooraf
 Waarvoor was de training bedoeld?
- Hoe bent u geïnformeerd?
- Kreeg u voldoende informatie?
 Wat had u verwacht te leren?
3.





Motivatie
Was training nodig? Waarom?
Had u het gevoel dat u in staat was om deze training te volgen en waarom?
Wilde u zelf meedoen of voelde u zich verplicht?
Had u zin om de training te volgen?
- Wat beviel wel aan het idee?
- Wat beviel niet aan het idee?
- Veranderde dit in de loop van de training en hoe kwam dat?
 Bent u bij alle bijeenkomsten geweest? Bij welke niet (hoeveel) en waarom?
4. Mening over inhoud training
Overzicht trainingbijeenkomsten tonen
 Lengte training? (10 sessies/5 booster; 15 weken)
 Duur sessies?
 Wat vond u van de verschillende bijeenkomsten en onderwerpen?
- Aan welke heeft u zelf iets gehad en waarom (nuttig)?
- Welke niet en waarom?
- Welke vond u moeilijk/lastig? Kreeg u daarbij voldoende uit-leg/ondersteuning?
- Zijn er onderwerpen die te veel aandacht hebben gekregen?
 Intramuraal: sloot de training aan bij het leven ‘binnen’ en/of ‘buiten’?
 Wat vond u ervan dat de trainingen werden opgenomen op video?
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5. Huiswerk
 Wat vond u van de huiswerkopdrachten bij de bijeenkomsten?
- Goed te begrijpen?
- Nuttig?
- Sloten huiswerkopdrachten aan bij uw dagelijks leven?
 Hoe vond u het om samen te oefenen met een ‘maatje’ en hoe verliep dat?
- Voldoende mogelijkheid om samen te oefenen?
 Wat vond u van het werkboek (begrijpelijk, volledig)?
6. Groepsaspect
 Wat vond u van de totale deelnemersgroep (grootte, samenstelling)?
 Hoe vond u het om met een hele groep de training te volgen? (voor/nadelen, leren van
elkaar)
- Hoe vond u het om openlijk over problemen te praten in de groep?
- Hoe vond u het dat de problematiek van de andere deelnemers besproken werd?
- Vond u dat u voldoende aandacht kreeg van de trainers?
- Andere voor-/nadelen aan het werken in een groep?
 Wat vond u ervan als er deelnemers uitvielen?
7. Trainers
 Kreeg u de training van een vast trainingskoppel? en vond u dat prettig?
- Evt.: Wat voor invloed had een wisseling op de groep of de training?
 Hoe vond u dat de trainers de training uitvoerden?
- Uitleg onderwerpen en opdrachten?
- Samenwerking tussen de trainers?
- Wat vond u goed en minder goed aan de manier waarop de training door de trainers
werd gegeven?
 Had u het gevoel dat u openlijk over uw delict kon praten bij de trainers?
8. Begeleiding
 Vond u dat u voldoende begeleiding heeft gekregen van de trainers?
 Werd u nog op een of andere manier begeleid (binnen/buiten de instelling)?
- Door wie?
- Hoe ging dat; heeft de begeleiding u geholpen?
9.






Houding en gedrag na afloop
Was de training wat u ervan verwacht had, en waarom wel/niet?
Wat heeft u voor uzelf vooral geleerd?
Hebt u wat u geleerd heeft al toegepast, en op welke wijze?
Wat heeft u tijdens de training gemist, wat u wel graag had willen leren/doen?
Vindt u het achteraf goed dat u aan de training hebt meegedaan en waarom?
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10. Uitval
Vragen worden alleen gesteld wanneer de bevraagde respondent een ‘uitvaller’ is
 Wanneer (bijeenkomst) en waarom bent u met de training gestopt? (omstandigheden en
redenen)
 Vond u het jammer dat u vroegtijdig met de training gestopt bent of juist een prettige
beslissing en waarom?
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Bijlage 3: Scoreformulier video-observaties

Video-observatie BIJEENKOMST 3
Scoreformulier voor video-observatie van de trainingen voor de onderzoekers van Bureau
Beke. Per bijeenkomst worden objectieve criteria gescoord.
Aanwijzingen voor de onderzoekers
Gebruikmaken van stopwatch voor tijdsduurregistratie
Vooraf alle items doornemen met de programmahandleiding ernaast.
A. Algemeen (alle bijeenkomsten)
Voor alle bijeenkomsten geldt een aantal algemene vragen.
Vragen

Ja/nee

Niet te scoren

1. Zijn er 2 trainers aanwezig?
2. Materiaal: is er een flap-over of een white board?
3. Is het duidelijk wie de trainer en wie de co-trainer is?

B. Aangepast per bijeenkomst
Totaaloverzicht van de bijeenkomst. Gescoord wordt of alle hoofdonderdelen aan bod
komen (‘behandeld j/n’), in welke volgorde de onderdelen aan bod komen (cijfers oplopend)
en in hoeverre er meer dan wel minder minuten aan de onderdelen besteed worden (aantal
minuten meer (+) of minder (-) invullen).
BIJEENKOMST 3
Overzicht bijeenkomstonderdelen

Behandeld?

Chronologie

Ja/nee

cijfers

Afwijking
tijdsduur
+ min

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

- min.

1. Introductie (5 min)
2. Rondje ruis (15 min)
3. Kijk op de week (15 min)
4. Het expliciet maken van de motivatie (25 min)
5. Bespreken trainingsblad (20 min)
6. Pauze (15 min)
7. Introductie functieanalyse (40 min)
8. Huiswerkopdrachten (5 min)
9. Afsluiting (10 min)
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In het navolgende worden de afzonderlijke items van de vorige tabel in detail behandeld.
Daarbij wordt een overzicht gegeven van alle punten die per onderdeel behandeld moeten
worden. Onderzoekers scoren of ieder punt aan bod komt.
1. Introductie (5 min)

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Welkom
Samenvatting vorige bijeenkomst
Inhoud huidige bijeenkomst
Hang afspraken op of laat het ophangen door deelnemer

2. Rondje Ruis (15 min)
Vraag ALLE deelnemers of zij iets willen delen

3. Bespreken van de kijk op de week
(25 min)
Vraag deelnemer formulier voor te
nemen en bekrachtig positief indien
ingevuld. Vraag naar belemmering
indien niet ingevuld
Geef aan dat er formulieren van 3
deelnemers worden gesproken vanwege de tijd
Neem formulier door en ga in op
gevoelens en gedachten bij moeilijke
momenten
Sluit af door belang van bijhouden
van formulier aan te geven

4. Het expliciet maken van motivatie
(25 min)
Vraag aan ALLE deelnemers om kort
aan te geven of het is gelukt de vooren nadelen van delictgedrag in te
vullen. Positieve bekrachtiging indien
ingevuld en belemmering bespreken
indien niet ingevuld
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Teken lege voor- en nadelenbalans op
flap-over en vraag alle deelnemers het
belangrijkste voordeel op te noemen
en hang deze daarna elders in de
ruimte. Vul daarna het belangrijkste
nadeel in
Vraag of deelnemers anders zijn
gaan denken over hun gedrag mbt
delictgedrag. Gebruik hierbij de cirkel
(Prochaska en DiClemente) om de
deelnemers aan te laten geven in
welke fase ze zitten

5. Bespreken trainingsblad (20 min)

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Laat deelnemers 1 voor 1 ingevulde
doelstellingen en SMART-criteria
vertellen. Vraag waarop is keuze
gebaseerd en in hoeverre voor- en
nadelenbalans heeft bijgedragen
Vraag deelnemers die willen MINDEREN of zij dit in verleden ook geprobeerd hebben en wat ervaringen
waren. Geef aan dat ervaring leert dat
minderen moeilijker is dan stoppen en
raad aan om volledig te stoppen ivm
minderen. Vraag of zij hiertoe bereid
zijn.
Respecteer de keuze indien deelnemer toch wil beginnen met minderen.

PAUZE (15 minuten)
Eventuele opmerkingen:
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6. Introductie functieanalyse
(40 min)
Leg uit dat om grip te krijgen op
gebruik en delictgedrag belangrijk
is om inzicht te krijgen in factoren
die dit uitlokken. Leg uit dat er altijd
iets voorafgaat. Als men weet welke
factoren samenhangen kan men
vervolgens technieken bedenken
om hiermee om te gaan. Introduceer
functieanalyse als manier om in kaart
te brengen wat voorafgaat en na
afloop van gebruik / delictgedrag
Geef aan dat er 2 categorieën risicofactoren bestaan: externe en interne
Hang lege functieanalyse op bord. Vul
adhv gebruikssituatie of delictgedragsituatie van 1 van deelnemers de
middelste kolom in: het gedrag. Let
op dat relatie tussen delictgedrag en
middelengebruik aan bod komt
Vraag naar externe risicofactoren en
schrijf deze in functieanalyse. Gebruik
de voorbeeldvragen
Vraag naar interne risicofactoren en
schrijf deze in functieanalyse. Gebruik
de voorbeeldvragen
Laat deelnemer aansluitend de
mogelijke gevolgen noemen en schrijf
op. Deelnemer kan putten uit voor- en
nadelenbalans
Indien tijd over is, vul van een ander
functieanalyse in
Leg deelnemer de oefening top 5
risicosituaties uit. Deelnemer kan op
basis van de analyse een top 5 van
risicosituaties samenstellen
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Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

7. Huiswerkopdrachten (5 min)

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Behandeld?
Ja/nee

Chronologie
cijfers

Opmerkingen
evt. reden van afwijking

Laat deelnemers H3 werkboek
voor zich nemen. Geef aan waar ze
functieanalyse kunnen invullen. Voor
ieder middel dat wordt gebruikt dient
een aparte functieanalyse gemaakt te
worden. Benadruk dat relatie tussen
middel en delictgedrag in analyse
dient opgenomen te worden
Geef aan dat er ook een aparte functieanalyse ingevuld kan worden voor
delictgedrag
Na invullen dienen maatjes bij elkaar
te komen om deze zaken door te
nemen. Laat hen na de training een
tijdstip afspreken
Vraag deelnemer ook top 5 van risicofactoren in te vullen. Als hulp kunnen
lijsten uit bijlage worden gebruikt,
licht deze toe
Vraag deelnemers ook om kijk op de
week formulieren bij te houden

8. Afsluiting (10 min)
Vraag hoe deelnemers bijeenkomst
hebben ervaren. Vraag naar onduidelijkheden
Geef kort inhoud volgende bijeenkomst aan
Spreek tijdstip voor volgende bijeenkomst af

Ruimte voor opmerkingen
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C. Eigen inbreng van de trainers
Ruimte voor eventueel door de trainers zelf toegevoegde onderdelen die niet in de handleiding staan (waar,
wanneer, hoe lang, wat?)

D. Opvallendheden tijdens deze bijeenkomst
Vrije ruimte voor observaties buiten de objectieve criteria uit de programmahandleiding (bijv. zaken die een
goede uitvoering in de weg staan)
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Bijlage 4: Sessie evaluatieformulier trainers (SVG)

Deze standaardlijst wordt gebruikt door de interventiecoaches en is verstrekt door de SVG.
Trainer :
Co-trainer:
Sessienummer:
Sessie-onderdeel uitgevoerd door:
Inhaalsessie uitgevoerd door:
Locatie:
Code:
Interventiecoach:
Aantal deelnemers:
Bijzonderheden video-opname:

Elk onderdeel wordt gescoord op een schaal van 1 -5
1. de vaardigheid ligt ver beneden het vereiste niveau
2. de vaardigheid moet behoorlijk verbeterd worden
3. de vaardigheid voldoet
4. de vaardigheid wordt goed beheerst
5. de vaardigheid is van een hoog niveau
1

Trouw aan de programmahandleiding

A

Oefening worden goed ingeleid, uitgelegd en uitgevoerd

B

Timing en snelheid

C

Het leerproces wordt gecontroleerd en er zijn aanmoedigingen om zelf verbanden te
leggen

D

Aandacht voor huiswerk

Trainer

Gemiddelde score voor iedere trainer

Toelichting:
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2

Gebruik van effectieve trainingsvaardigheden

Trainer

A

Gebruik van open vragen om het leren te bevorderen

B

Luisteren, evalueren en samenvatten

C

Effectief uitdagen van pro-criminele, asociale of discriminerende denkbeelden

D

Gebruikt motivationele gesprekstechnieken, stimuleert motivatie

E

Effectief gebruik maken van complimenten en bekrachtiging

F

Warm, oprechte en empathische stijl

Gemiddelde score voor iedere trainer

Toelichting:

3

Groepswerk en de vaardigheden van het geven van de sessie

A

Heldere en enthousiasmerende stijl en passend taalgebruik

B

Effectief samenwerken met co-trainer

C

Het in goede banen leiden van de groepssessie

D

Het aansturen van het groepsproces

Trainer

Gemiddelde score voor iedere trainer

Toelichting:

4

Responsiviteit

A

Flexibele stijl, aansluiten bij de behoefte van de deelnemers

B

Aanpassen van het materiaal aan de deelnemers

C

Ruimte indelen, materiële voorzieningen, goede organisatie

Trainer

Gemiddelde score voor iedere trainer

Toelichting:

Overzicht van de score trainer
Trouw aan de programmahandleiding
Het gebruik van effectieve trainingsvaardigheden
Groepswerk en de vaardigheden van het geven van de sessie
Responsiviteit (omgevingsbewustzijn)
Totaal gemiddeld
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Gemiddelde score

Bijlage 5: Topiclist interviews professionals

Interventiecoaches; Regiocoördinatoren; Trainers; Medewerkers reclassering
1. Algemeen: functie in relatie tot KLS
a. Instelling(en)
b. Functietaken
2. Doelgroep / deelnemers van de KLS
a. Hoe verloopt indicering
 Doelgroepcriteria
 Beslissingsmogelijkheden en –bevoegdheden
 Wijze van aanmelding
 Knelpunten bij aanmelding, screening en selectie (selectie-effecten)
 mogelijke oorzaken en oplossing
b. Niet-deelnemers
 Hoe vaak en welke aard: no show, weigering of niet-indeling
 Kenmerken niet-deelnemers
c. Aansluiting andere trajecten/interventies
d. Verschillen intramuraal / extramuraal bij a, b, en c?
3. Randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de KLS (intra- versus extramuraal)
a. Betrokken professionals
 Kwaliteit medewerkers
 Uit de vragenlijsten blijkt dat trainers vinden dat maar matig personele capaciteit
aanwezig is. Wordt dit herkend? Waar zitten de knelpunten?
 Begeleiding en supervisie van de trainers: wie zijn hierbij betrokken en hoe wordt dit
ingevuld?
 Contact met begeleiders deelnemers is volgens merendeel trainers matig tot onvoldoende. Toelichting?
 Ketensamenwerking (regie, draagvlak en steun in de instelling; knelpunten en oplossing)
b. Tijd voor voorbereiding en combineren van taken
c. Opleidingsmogelijkheden, bijscholingsmogelijkheden
d. Faciliteiten (o.a. trainingsmateriaal, ruimten, opnameapparatuur, beveiliging, registratie)
e. Knelpunten bij de besproken randvoorwaarden, reden en oplossing (intra vs extra)
4. Uitvoeringspraktijk KLS (intra- versus extramuraal)
a. Uitvoeringspraktijk instanties (verschillen/overeenkomsten en verklaring; verschillen
intra-/extramuraal)
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b. Uitvoering van de programmahandleiding
 Problemen in uitvoering omtrent handleiding
 Redenen om af te wijken en op welke wijze
 70% van de trainers geeft in de vragenlijsten aan dat de programmahandleiding te weinig ruimte biedt voor eigen inbreng van de trainers. Kan resp. hier
toelichting op geven? Wat voor nadelige gevolgen heeft dit voor trainer en
uitvoering training?
c. Andere knelpunten uitvoeringspraktijk: redenen en oplossing
d. Nazorg?
5. Deelnemers KLS (intra- versus extramuraal)
a. Samenstelling groep deelnemers
 Merendeel trainers gaf aan dat de samenstelling van de deelnemergroep matig tot
niet goed is. Toelichten?
 Verschillend omgaan met verschillende doelgroepen?
b. Motivatie: Meedoen, zijn deelnemers te enthousiasmeren, concentratie/aandacht
c. Begrijpen bijeenkomsten/opdrachten
d. Huiswerk: Uit vragenlijsten blijkt dat deelnemers het huiswerk niet tot matig maken.
Herkent u dit? Hoe gaat u daarmee om?
e. Reactie/resultaat
6. Uitvallers KLS (intra- versus extramuraal)
a. Omvang
b. Fase
c. Reden en omstandigheden
d. Gemeenschappelijke kenmerken
e. Gevolgen (is in uitval voorzien?)
f. Reactie (acties en procedures)
7. Visie op KLS
a. KLS als methode
b. Aansluiting KLS bij behoeften van de deelnemers (geschikt voor geselecteerde
deelnemers?)
c. Knelpunten KLS als interventie, reden en oplossing
8. Registratie
a. Wijze van registratie (digitaal, papier)
b. Systemen en betrouwbaarheid
c. Verantwoordelijken verschillende personen
d. Knelpunten registratie, reden en oplossing
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Bijlage 6: Tabellen bij hoofdstuk 4

Percentages zijn berekend over de groep van wie gegevens beschikbaar waren.
Door afrondingen tellen kolommen niet altijd op tot 100 procent, dat geldt voor alle tabellen.
Tabel 1 – Geboorteland (n=561)
Geboorteland

n

%

Nederland

410

73

Suriname

40

7

Ned. Antillen

29

5

Marokko

27

5

Turkije

11

2

Overig

44

8

Totaal

561

100

Bron: CVS.
Tabel 2 – Opleidingsniveau (n=563)
Opleiding

n

%

Vmbo/mbo/havo/vwo/havo/wo/etc. met diploma

243

43

Opleiding zonder diploma

235

42

Ongeschoold/alleen basis/speciaal

85

15

Totaal

563

100

Bron: RISc.

Tabel 3 – Werksituatie (n=566)
Huidige werksituatie

n

%

Vast werk of zinvolle dagbesteding

125

22

Werkzoekend of onregelmatige basis

155

27

Werkloos en/of geen zinvolle dagbesteding

286

51

Totaal

566

100

Bron: RISc.
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Tabel 4 – Criminele diversiteit (n=567)
Aantal verschillende typen delicten

Totaal
n

%

1 delicttype

66

12

2 of 3 typen

137

24

meer dan 3 typen

364

64

Totaal

567

100

Bron: RISc.
Tabel 5 – Recidiverisico van de deelnemers naar jaartal
Deelnemers
2009

2010

2011

Recidive-inschatting

n

%

n

%

n

%

Laag (0-31)

7

6

19

6

6

8

Laag-gemiddeld (32-56)

22

20

74

22

20

27

Hoog-gemiddeld (57-81)

30

28

108

32

25

33

Hoog (82-168)

50

46

139

41

24

32

Totaal

109

100

340

100

75

100

Bron: RISc, de verschillen zijn niet significant.
Tabel 6 – Kenmerken van het drugsgebruik (in het verleden en/of heden) 1
Soort
drugs

n

%

Frequentie
gebruik

n

%

Plaats in leven
volgens cliënt

n

%

Niet problematisch

81

14

< 1x per week

130

23

Hoogstens
nevenactiviteit

281

50

Regelmatig
softdrugs/
medicijnen*

98

17

Minstens 2x
p.w. of 1x grote
hoeveelheid

90

16

Cliënt probeert
te veranderen/
heeft andere
interesses

186

33

Harddrugs /
medicijnen niet
op recept**

388

68

3x p.w. tot
dagelijks

347

61

Belangrijkste
activiteit

97

17

Totaal

567

100

Totaal

567

100

Totaal

564

100

* niet op recept (geen methadon of Ritalin) of een hogere dosering dan voorgeschreven
** niet op recept gebruiken van methadon of Ritalin2

Bron: RISc.
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Tabel 7 – Alcoholgebruik als criminogene factor
Deelnemers
2009
Alcohol

n

2010

2011

%

n

%

n

%

1. Geen criminogene factor

35

28

135

37

21

27

2. Criminogene factor aanwezig

27

22

78

21

19

24

3. In ernstige mate aanwezig

61

50

153

42

38

49

Totaal

123

100

366

100

78

100

Bron: RISc, de verschillen zijn niet significant.
Tabel 8 – Drugsgebruik als criminogene factor
Deelnemers
2009

2010

2011

Drugsgebruik

n

%

n

%

n

%

1. Geen criminogene factor

20

16

48

13

10

13

2. Criminogene factor aanwezig

60

49

207

57

43

55

3. In ernstige mate aanwezig

43

35

111

30

25

32

Totaal

123

100

366

100

78

100

Bron: RISc, de verschillen zijn niet significant.
Tabel 9 – Kruistabel van de schalen alcohol- en drugsgebruik
Alcohol

1. geen criminogene factor

2. Criminogene
factor aanwezig

3. In ernstige
mate aanwezig

Totaal

Drugs
n

%

n

%

n

%

n

%

1. Geen criminogene factor

18

3,2

13

2,3

47

8,3

78

13,8

2. Criminogene factor aanwezig

106

18,7

71

12,5

133

23,5

310

54,7

3. In ernstige mate aanwezig

67

11,8

40

7,1

72

12,7

179

31,6

Totaal

191

33,7

124

21,9

252

44,4

567

100

Bron: RISc.

Tabel 10a – Relatie delictgedrag en drugsgebruik
Delictgedrag (huidig en verleden) gerelateerd aan drugsgebruik

n

%

Geen aanwijzingen

259

47

Invloed op delict(en)

112

20

Invloed op geweldgebruik in delict(en)

180

33

Totaal

551

100

Bron: RISc.
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Tabel 10b – Relatie delictgedrag en alcoholgebruik
Delictgedrag (huidig) gerelateerd aan (recent) alcoholgebruik

n

%

Geen aanwijzingen

279

50

Aanwijzingen maar geen hoofdrol

77

14

Zeer grote invloed

197

36

Totaal

553

100

Bron: RISc.

Eindnoten
1.

2.

Er is gekeken naar het soort drugs dat gebruikt worden, hoe vaak en de plek die de drugs innemen in het leven

van de persoon. Deze factoren hebben in combinatie met andere kenmerken op de schaal ‘drugs’ bijgedragen
aan de criminogene factor op de schaal.

Hieronder vallen heroïne, cocaïne, overige opiaten, ketamine, amfetamine/speed, hallucinogenen (LSD), crack,
en GHB. Daarnaast kan het gaan om stoffen als lijm en benzine en het (niet op recept) gebruik van methadon
of Ritalin. Deze groep bevat ook deelnemers die dagelijks khat, cannabis of anabole steroïden gebruiken.

162 Onder controle?

Bijlage 7: Tabellen bij hoofdstuk 5

Programma-integriteit bijeenkomsten op basis van de vragenlijsten trainers.
Door afrondingen tellen kolommen niet altijd op tot 100 procent, dat geldt voor alle tabellen.
Tabel 1 – Bijeenkomst 1
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Introductie

13

50

10

38

3

12

0

0

0

0

26

Rationale en inhoud

11

42

10

38

5

19

0

0

0

0

26

Motivatie middelengebruik

13

50

11

42

2

8

0

0

0

0

26

Motivatie en persoonlijk
doel

13

50

9

35

4

15

0

0

0

0

26

Totaal

50

48

40

39

14

13

0

0

0

0

104

Tabel 2 – Bijeenkomst 2
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Expliciet maken
motivatie

9

35

16

62

1

4

0

0

0

0

26

trainingsblad

10

40

11

44

3

12

1

4

0

0

25

Motivatie stoppen
delictgedrag

12

46

9

35

5

19

0

0

0

0

26

Totaal

31

40

36

47

9

12

1

1,3

0

0

77
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Tabel 3 – Bijeenkomst 3
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Expliciet maken
motivatie

16

62

8

31

2

8

0

0

0

0

26

Bespreken
trainingsblad

10

38

13

50

1

4

2

8

0

0

26

Introductie
functieanalyse

14

54

11

42

0

0

1

4

0

0

26

Totaal

40

51

32

41

3

4

3

4

0

0

78

Tabel 4 – Bijeenkomst 4
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Opstellen functieanalyse

14

54

9

35

2

8

1

4

0

0

26

Intro zelfcontrolemaatregelen

16

62

8

31

2

8

0

0

0

0

26

Totaal

30

58

17

33

4

8

1

2

0

0

52

Tabel 5 – Bijeenkomst 5
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Bespreken zelfcontrolemaatregelen

18

69

5

19

3

12

0

0

0

0

26

Omgaan met trek en
drang

14

54

8

31

3

12

1

4

0

0

26

Totaal

32

62

13

25

6

12

1

2

0

0

52
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Tabel 6 – Bijeenkomst 6
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Tussenevaluatie

12

46

11

42

2

8

1

4

0

0

26

Strategieën omgaan
met trek

14

54

11

42

1

4

0

0

0

0

26

Theorie gespreksvaardigheid

11

42

8

31

5

19

1

4

1

4

26

Omgaan met sociale
druk

9

35

7

27

6

23

4

15

0

0

26

Totaal

46

44

37

36

14

13

6

6

1

1

104

Tabel 7 - Bijeenkomst 7
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Omgaan met
sociale druk

4

15

8

31

10

39

4

15

0

0

26

Vervolg omgaan met
sociale druk

3

12

7

27

10

39

5

19

1

4

26

Totaal

7

14

15

29

20

39

9

17

1

2

52

Tabel 8 – Bijeenkomst 8
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Afsluiten sociale druk

3

12

10

38

7

27

5

19

1

4

26

Intro omgaan met
uitglijder

16

62

10

38

0

0

0

0

0

0

26

Totaal

19

37

20

38

7

13

5

10

1

2

52
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Tabel 9 – Bijeenkomst 9
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Strategieën
omgaan uitglijder

16

62

9

35

1

4

0

0

0

0

26

Introductie noodplan

16

62

7

27

2

8

1

4

0

0

26

Totaal

32

62

16

31

3

6

1

2

0

0

52

Tabel 10 – Bijeenkomst 10
Nooit

Bijna nooit

Helft

Vaak

Altijd

N

Hoofdonderdeel

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Strategieën
omgaan uitglijder

13

50

8

31

3

12

0

0

2

8

26

Introductie noodplan

12

46

12

46

2

8

0

0

0

0

26

Totaal

25

48

20

38

5

10

0

0

2

4

52
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Tabel 11 – Meest overgeslagen subitems tijdens de vaste onderdelen
Aantal
maal in
analyse

30

Aantal overgeslagen
n

28

Subitem

Vast onderdeel

Huiswerk

93

‘Vraag deelnemers om huiswerk met hun ‘maa
tje’ te bespreken. Raad de deelnemers aan om
dit direct na de bijeenkomst hier al een tijdstip
voor af te spreken.’

Kijk op de week

%

30

27

90

‘Geef aan dat door de beperkte tijd het niet
mogelijk is om de ‘kijk op de week’ van iedereen
te bespreken en dat daarom maar van drie deelnemers het formulier wordt besproken.’

27

84

‘Hang de gemaakte afspraken in de groep goed
zichtbaar op of laat deze door een van de deelnemers ophangen.’

Introductie

32

25

78

‘Spreek het tijdstip voor de volgende bijeenkomst af volgens het daarvoor opgestelde
rooster.’

Afsluiting

32

Kijk op de week

30

22

73

‘Sluit het onderwerp af door het belang van het
bijhouden van de ‘kijk op de week’ aan te geven:
het levert informatie op die men kan gebruiken
in de training, men kan zijn eigen voortgang bijhouden en de inzichten die het oplevert kunnen
al op zichzelf to positieve veranderingen leiden.’

32

21

66

Geef kort inhoud van de volgende bijeenkomst
aan

Afsluiting

13

Vraag deelnemers formulier voor te nemen en
bekrachtig positief indien ingevuld. Vraag naar
belemmering indien niet ingevuld.

Kijk op de week

30

30

13

43

Vraag deelnemers ook om kijken op de week
formulieren bij te houden.

Kijk op de week

32

12

38

Geef kort een samenvatting van de vorige
bijeenkomst

Introductie

30

9

30

Neem het formulier door en ga in op gevoelens
en gedachten.

Kijk op de week

43

Bron: Video-observaties.
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Bijlage 8: Tabellen bij hoofdstuk 6

Door afrondingen tellen kolommen niet altijd op tot 100 procent, dat geldt voor alle tabellen.
Tabel 1 – Mening van de trainers over capaciteit en faciliteiten
Stelling

ja

matig

nee

N

n

%

n

%

n

%

Er zijn voldoende trainers

11

52

7

33

3

14

21

Er is voldoende ruimte en tijd voor voorbereiding van de
bijeenkomsten

9

41

8

36

5

23

22

Er zijn voldoende trainingsruimten

14

64

5

23

3

14

22

Er is voldoende apparatuur (videocamera’s, -kaarten,
etc.)

15

68

7

32

0

0

22

Er is voldoende studiemateriaal voor de deelnemers

13

62

5

24

3

14

21

Mijn veiligheid is gewaarborgd

15

68

6

27

1

5

22

n

%

n

%

n

%

Na de training-voor-trainers was ik goed in staat om de
KLS uit te voeren

15

58

11

42

0

0

26

De opleidingshandleiding voor de trainer is begrijpelijk

17

65

9

35

0

0

26

De opleidingshandleiding is volledig

12

48

13

52

0

0

25

%

n

Bron: vragenlijst trainers.
Tabel 2 – Mening van de trainers over de opleiding
Stelling

ja

matig

nee

N

Bron: vragenlijst trainers.

Tabel 3 – Mening van de trainers over coaching
Stelling

ja
n

matig
%

nee

N

n

%

Ik krijg genoeg coachinggesprekken

17

65

6

23

3

12

26

Ik vind de coachinggesprekken nuttig

19

73

7

27

0

0

26

De interventiecoaches zijn voldoende kundig in het
coachen van de trainers

15

58

11

42

0

0

26

Bron: vragenlijst trainers.
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Tabel 4 – Meningen van de trainers over de handleiding
Stelling

ja

matig

nee

N

n

%

n

%

n

%

Handleiding is begrijpelijk

19

73

7

27

0

0

Handleiding is volledig

18

69

7

27

1

4

26

Handleiding laat voldoende ruimte voor eigen inbreng

8

31

17

65

1

4

26

26

Bron: vragenlijst trainers.
Tabel 5 – Meningen van de trainers over de training
Stelling

ja

matig

nee

N

n

%

n

%

n

%

Training volgt een logische opbouw

14

54

7

27

5

19

26

De inhoud van de training is volledig

8

31

14

54

4

15

26

Bron: vragenlijst trainers.

Tabel 6 – Mening van de trainers over de deelnemers
Stelling

ja

matig

nee

N

n

%

n

%

n

%

De KLS is geschikt voor de geselecteerde deelnemers

3

14

17

77

2

9

22

De inhoud van de bijeenkomsten wordt door de deelnemers begrepen

9

41

13

59

0

0

22

De huiswerkopdrachten worden door de deelnemers
begrepen

8

36

14

64

0

0

22

Bron: vragenlijst trainers.
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