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Samenvatting 
 

 

Inleiding (hst.1) 

 

Stay-a-way is in juni 2011 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Jus-

titie. De status 'erkend' is geldig voor een periode van vijf jaar. Deze periode kan onder 

voorwaarden worden verlengd met drie jaar. De verlenging is mogelijk als uiterlijk vijf jaar 

nadat het oordeel Erkend gegeven is, aangetoond wordt dat de gedragsinterventie doel-

treffend is. Juni 2016 wordt Stay-a-way nogmaals voorgelegd aan de Erkenningscommissie 

met daarbij een doeltreffendheidstudie van het programma. Voordat kan worden vastge-

steld of de beoogde veranderingen zijn gerealiseerd, moet eerst in een procesevaluatie 

worden vastgesteld of Stay-a-way wordt uitgevoerd zoals bedoeld. In opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft het Trimbos-insti-

tuut deze procesevaluatie uitgevoerd.  

 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen in hoeverre de gedragsinterventie Stay-a-

way wordt uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedge-

keurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Daarnaast wordt nage-

gaan wat achterliggende oorzaken zijn van eventuele problemen in de uitvoering en welke 

verbeteringen in de implementatie dan wel interventie zelf gewenst zijn. Tot slot wordt op 

basis van de procesevaluatie nagegaan in hoeverre een doeltreffendheidstudie - in termen 

van het behalen van de programmadoelen - uitvoerbaar zal zijn. 

 

Stay-way in theorie (hst.2) 

 

Stay-a-way is een individuele, extramurale training en is bedoeld voor jeugdige delinquen-

ten (12-18 jaar) waarbij sprake is van (risicofactoren voor) risicovol middelengebruik. 

Stay-a-way zet in op het terugdringen van dit risicovol middelengebruik om op deze manier 

de kans op recidive te verminderen.  

 

Stay-a-way is opgebouwd uit verschillende modules: een kennismaking (startmodule), een 

motivatietraining en een training zelfcontrole. Trainingsgesprekken voor ouders en ouder-

kind bijeenkomsten maken onderdeel uit van de verschillende modules. Stay-a-way kent 

drie varianten: een reguliere variant van 23 bijeenkomsten, een verkorte variant van 16 

bijeenkomsten voor jongeren waarbij sprake is van motivatie voor gedragsverandering en 

een plus variant van 23 bijeenkomsten voor jongeren met een licht verstandelijke beper-

king. 

 

De interventie is ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg en het IVO. Stay-a-way wordt 

uitgevoerd door gecertificeerde trainers in vier instellingen in Nederland.  

 

Onderzoeksopzet (hst.3) 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van de procesevaluatie beschreven. Het onder-

zoek heeft van januari 2014 t/m februari 2015 plaatsgevonden. De onderzoeksvragen heb-

ben betrekking op de indicatie, doelgroep, uitvoering, opleiding, meetinstrumenten en 

knelpunten. Verderop in de samenvatting start elk hoofdstuk met de onderzoeksvragen die 

zijn beantwoord. 
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Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen over de doelgroep en de toepassing van 

de werving- en selectiestrategieën in de praktijk is gebruik gemaakt van dossieronderzoek. 

Hiervoor vormt het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) de informatie-

bron.  

 

Daarnaast zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met verschillende betrokkenen 

bij de uitvoering van Stay-a-way (trainers, coaches, opleider, landelijk projectmanager, 

raadsonderzoeker, coördinator taakstraffen, gedragswetenschapper). Thema’s die aan bod 

kwamen, zijn de indicatie, programma-integriteit, de uitvoerders en het gebruik van de 

voor een doeltreffendheid- en effectstudie benodigde meetinstrumenten. 

 

Om de wijze waarop Stay-a-way in de praktijk is uitgevoerd in kaart te brengen, is naast 

informatie uit de interviews ook informatie gebruikt uit de registratie van de landelijk pro-

jectmanager van Stay-a-way. Van elk Stay-a-way traject worden aan het einde van een 

training verschillende indicatoren geregistreerd door de trainer op het Stay-a-way gege-

vensformulier, waaronder de duur van het traject, het aantal contacten, of er bijeenkom-

sten zijn gemist, of het traject succesvol is afgesloten of voortijdig afgebroken. De regi-

stratiegegevens geven hiermee inzicht in hoe Stay-a-way is uitgevoerd in de praktijk. 

Daarnaast worden alle meetinstrumenten opgestuurd naar de landelijk projectmanager. 

De landelijk projectmanager houdt in rapportagebestanden bij welke meetinstrumenten 

zijn afgenomen bij de jongeren. 

 

Ten slotte, om een indruk te krijgen in hoeverre de huidige Stay-a-way trainers beschikken 

over de benodigde ervaring en competenties om Stay-a-way uit te voeren, is een vragen-

lijst over de gestelde instapeisen voor trainers en coaches voorgelegd aan alle trainers en 

coaches die op het moment van dataverzameling werkzaam waren als trainer. Hierin is 

onder andere gevraagd naar opleiding, kennis en ervaring. 

 

Indicatie, advies en oplegging van Stay-a-way (hst.4) 

 

In dit hoofdstuk wordt het gehele proces beschreven van de indicatiestelling, het advies 

van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de oplegging van de gedragsinterventie 

Stay-a-way door de rechter. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 

 

- In hoeverre verloopt de indicatie voor Stay-a-way conform de Programmahandlei-

ding?  

o Potentiële doelgroep: Hoeveel jongeren komen in aanmerking voor Stay-a-

way op basis van de beschreven criteria? Welke kenmerken heeft deze po-

tentiële doelgroep?  

o Stay-a-way advies: Hoeveel jongeren krijgen daadwerkelijk Stay-a-way ge-

adviseerd? Hoeveel jongeren die wel voldoen aan de criteria voor de inter-

ventie hebben geen Stay-a-way advies gekregen en in welke mate verschil-

len deze jongeren van de jongeren met Stay-a-way advies? In hoeverre 

komt het voor dat een Stay-a-way advies is afgegeven terwijl niet is voldaan 

aan de criteria?  

o Stay-a-way oplegging: In hoeverre volgt de rechter het advies van de RvdK 

en legt de gedragsinterventie op? In hoeverre komt het voor dat de rechter 

Stay-a-way oplegt terwijl de RvdK geen Stay-a-way heeft geadviseerd? 
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Tijdens de onderzoeksperiode kwamen 1.402 strafzaken volgens het LIJ in aanmerking 

voor Stay-a-way. In bijna alle gevallen betrof de strafzaak een in Nederland geboren jon-

gen. De jongeren zijn gemiddeld 16 jaar op het moment dat zij bij de RvdK worden aan-

gemeld. Deze potentiële doelgroep heeft een hoog Algemeen Recidive Risico (ARR) en een 

gemiddeld Dynamisch Risico Profiel (DRP). 

 

Van de 1.402 strafzaken die volgens het LIJ in aanmerking kwamen voor Stay-a-way kre-

gen 89 (6,3%) een Stay-a-way advies van de RvdK. Uit een vergelijking tussen de 89 LIJ-

zaken waarbij een Stay-a-way advies is afgegeven en de resterende 1.313 LIJ-zaken die 

wel aan de criteria voldeden maar niet hebben geleid tot een Stay-a-way advies, blijkt dat 

Stay-a-way doorgaans wordt geadviseerd bij oudere jongeren met een significant lager 

ARR en DRP. De geïnterviewde betrokkenen noemen verschillende redenen om geen Stay-

a-way advies te geven, waaronder het afwachten van aanvullend onderzoek bij een zorg-

instelling, het ontkennen van de problemen door de jongere, onbekendheid van de inter-

ventie bij de RvdK, de interpretatie van het indicatiecriterium problematisch middelenge-

bruik en het feit dat middelengebruik pas uitgebreid wordt uitgevraagd in formulier 2B van 

het LIJ dat alleen toegepast wordt bij jongeren met een midden of hoog DRP. Verder blijkt 

dat raadsonderzoekers en rechters door de relatief lange duur en tijdsinvestering van Stay-

a-way terughoudend zijn om deze interventie te adviseren dan wel op te leggen.  

 

In totaal is in de onderzoeksperiode 256 keer Stay-a-way geadviseerd. Hiervan hebben 89 

LIJ-zaken conform de handleiding een Stay-a-way advies gekregen. Daarnaast waren er 

37 zaken waarbij Stay-a-way is geadviseerd terwijl deze jongeren niet voldeden aan de 

criteria. In de meeste gevallen betrof dit strafzaken waarbij geen sprake was van een 

midden of hoog recidive risico. Tot slot zijn er ook 130 zaken waarin Stay-a-way is gead-

viseerd zonder dat het LIJ is ingevuld. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar in hoeverre 

is voldaan aan de gestelde criteria. 

 

Een indicatie voor Stay-a-way wil niet altijd zeggen dat Stay-a-way ook door de rechter 

wordt opgelegd. De rechter neemt het advies Stay-a-way volgens de geïnterviewden niet 

altijd over omdat de interventie erg lang is en niet altijd in verhouding staat tot het ge-

pleegde delict. In de onderzoeksperiode zijn, zoals hierboven al genoemd, 256 zaken ge-

identificeerd waarbij Stay-a-way geadviseerd is. In 147 zaken (57,4%) is Stay-a-way ook 

daadwerkelijk opgelegd. Naast de 147 zaken met een Stay-a-way advies heeft de rechter 

in 79 andere zaken Stay-a-way opgelegd zonder dat er sprake was van een Stay-a-way 

advies. 

 

Doelgroep (hst.5) 

 

In dit hoofdstuk staat de doelgroep centraal: de jongeren die deelnemen aan Stay-a-way. 

Het hoofdstuk geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

- Hoe ziet de deelnemersgroep eruit?  

- In hoeverre voldoen de deelnemende jongeren aan de gestelde in- en exclusiecri-

teria? (ook wel indicatiecriteria en contra-indicaties genoemd) 

- Hoeveel en welke jongeren vallen uit?  

- Zijn de jongeren die deelnemen aan Stay-a-way gemotiveerd voor deelname? 
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226 strafzaken hebben uiteindelijk geleid tot een oplegging van de gedragsinterventie 

Stay-a-way, waarvan meer dan de helft is aangemeld voor een regulier traject. Het aantal 

opleggingen voor Stay-a-way lijkt vanaf 2013 terug te lopen.  

 

Van de 226 strafzaken die gedurende de onderzoeksperiode hebben geleid tot een opleg-

ging van Stay-a-way is achtergrondinformatie beschikbaar over 75 zaken (33,2%). De 

jongeren die Stay-a-way opgelegd hebben gekregen en waarvan de achtergrondgegevens 

bekend zijn, zijn bijna allemaal jongens die in Nederland zijn geboren. De gemiddelde 

leeftijd ten tijde van de aanmelding bij de RvdK is 16,6 jaar. Zij hebben gemiddeld een 

hoog ARR en een middelgroot DRP.  

 

Uit de analyse van de LIJ gegevens blijkt dat in totaal bij ruim 80% van de Stay-a-way 

trajecten de jongere voldeed aan de vier indicatiecriteria. In de onderzoeksperiode konden 

2 LIJ-zaken (2,7%) worden geïdentificeerd die voldeden aan een contra-indicatie. Op basis 

van het LIJ kon niet worden achterhaald of sprake was van de twee andere contra-indica-

ties: ernstige symptomen van psychopathologie en het eerder hebben gevolgd van een 

meer intensieve interventie gericht op middelengebruik. 

 

Jongeren dienen afhankelijk van hun motivatie en intelligentie een regulier, verkort of plus 

traject van Stay-a-way te volgen. Uit het LIJ blijkt dat er geen significante verschillen zijn 

in de beschermende factoren bij het domein Attitude - waarin de wens tot gedragsveran-

dering wordt weergegeven - tussen jongeren in het reguliere of het verkorte traject. Het 

LIJ bevat niet standaard gegevens over de intelligentie van jongeren. In hoeverre de dif-

ferentiatie tussen reguliere en plus trajecten goed verloopt, kan hierdoor niet met het LIJ 

vastgesteld worden. Volgens de coördinator taakstraffen krijgen jongeren altijd het plus 

traject geïndiceerd als zij een laag intelligentieniveau hebben. In de praktijk komt het ech-

ter ook voor dat jongeren met een laag IQ het verkorte traject opgelegd krijgen. 

 

Uit de interviews en LIJ gegevens blijkt dat in de meeste gevallen op het moment van 

adviseren van Stay-a-way wordt voldaan aan de indicatiecriteria. Als belangrijkste reden 

voor de deelname van jongeren die niet voldoen aan de criteria werd in de interviews 

genoemd dat er veranderingen optreden in de periode tussen de indicatie en de start van 

het traject. Verschillende trainers benoemen dat het veelvuldig voorkomt dat aangemelde 

jongeren ten tijde van het traject niet (langer) voldoen aan de indicatiecriteria. Het komt 

volgens de raadsonderzoeker nauwelijks voor dat er jongeren worden geïndiceerd die vol-

doen aan de contra-indicaties. De trainers geven echter aan dat er regelmatig sprake is 

van contra-indicaties bij aanvang van de training. 

 

Uit gegevens van de RvdK blijkt dat 29% van de opgelegde Stay-a-way trajecten niet wordt 

afgerond. Het gaat hierbij om trajecten die niet zijn aangemeld, niet zijn gestart of halver-

wege zijn afgebroken. De meeste uitval van de opgelegde trajecten is afkomstig uit plus 

trajecten. Hetzelfde beeld komt naar voren op basis van analyses van de gegevensformu-

lieren. Van de gestarte trajecten wordt een kwart niet afgerond. In veel gevallen hangt het 

niet afronden van een traject samen met een gebrek aan motivatie. Jongeren die uitvallen 

hebben een significant hoger DRP dan jongeren die niet uitvallen.  
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De meeste jongeren lijken volgens trainers bereid tot deelname, maar dit is niet altijd het 

geval. Huiswerk wordt over het algemeen wel gemaakt. Bij de afgebroken trajecten komt 

het vaker voor dat jongeren hun huiswerk niet of soms maken. Jongeren zijn vooral ge-

motiveerd voor de psycho-educatie oefeningen en de oefeningen in de motivatietraining.  

 

Uitvoering van Stay-a-way in de praktijk (hst.6) 

 

In dit hoofdstuk staat de uitvoering van Stay-a-way in de praktijk centraal (programma-

integriteit). De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:  

 

 In hoeverre wordt de interventie Stay-a-way inhoudelijk uitgevoerd conform de 

programmahandleiding?  

 In hoeverre wordt de interventie Stay-a-way procesmatig uitgevoerd conform de 

programmahandleiding?  

 

Op basis van de registratiegegevens na afloop van een training blijkt dat 74% van alle 

trajecten (81% van de voltooide trajecten) volgens de trainer wordt uitgevoerd conform 

de programmahandleiding.  

 

Door alle trainers wordt aangegeven dat de essentiële onderdelen van de startmodule wor-

den uitgevoerd. In de uitvoering van de motivatietraining zit iets meer variatie. In principe 

wordt de handleiding wel gevolgd maar sommige onderdelen worden weggelaten, toege-

voegd of aangepast omwille van betere aansluiting bij de jongere in kwestie. Niet alle 

(essentiële) onderdelen worden altijd toegepast conform de handleiding (zoals de kennis-

quiz en kennisquiz en de oefening “je leven als een huis”). Ook voor de zelfcontroletraining 

geldt dat meestal alle oefeningen worden gedaan maar dat sommige oefeningen in de 

praktijk niet zo blijken te passen bij de situatie van sommige jongeren, waardoor deze 

vervangen of in aangepaste vorm aangeboden worden.   

 

De procesmatige onderdelen van Stay-a-way worden grotendeels uitgevoerd zoals be-

doeld. De meerderheid van de trajecten bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten, wordt ge-

geven door één trainer, start met een gezamenlijk kennismakingsgesprek en eindigt met 

een eindevaluatie. Gemiste sessies worden over het algemeen ingehaald: bij een voltooid 

Stay-a-way traject worden meestal alle sessies bijgewoond of gemiste sessies ingehaald 

(92%). Van nazorg is echter nauwelijks sprake. 

 

Uitvoerders van Stay-a-way (hst.7) 

 

In dit hoofdstuk staan de uitvoerders van Stay-a-way centraal: de trainers en coaches. Het 

hoofdstuk geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

- In hoeverre voldoet de teamsamenstelling aan de gestelde eisen?  

- In hoeverre voldoen de trainers, coaches en opleiders aan de in de handleiding 

beschreven ervaring en competenties voorafgaand aan de opleiding tot Stay-a-

way trainer?  

- In hoeverre worden de opleiding, coaching en intervisie van trainers en coaches 

uitgevoerd conform de opleidingshandleiding? 

- Hoe waarderen de medewerkers/uitvoerders Stay-a-way?  
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Bij drie van de vier instellingen voldoet het team aan de gestelde eisen. De teams zijn 

samengesteld uit een coach en ten minste twee trainers en hebben ervaring met de be-

handeling van verslavingsproblemen. Bij één instelling is geen Stay-a-way coach (meer) 

werkzaam in het team. 

 

De in de handleiding beschreven selectieprocedure en instapeisen van aspirant-trainers 

worden in de praktijk niet geheel gevolgd. De vereisten voor deelname aan de cursus 

worden niet in een kennismakingsgesprek getoetst en uit het vragenlijstonderzoek blijkt 

dat één op de vijf trainers hieraan volledig voldoet. Ongeveer de helft van de trainers 

voldoet bij aanvang van de opleiding tot Stay-a-way trainer aan nagenoeg alle eisen. De 

Stay-a-way coaches hebben – conform de handleiding - een aanvullende opleiding gevolgd. 

De twee opleiders hebben tezamen voldoende ervaring en kennis voor het geven van de 

Stay-a-way cursussen. 

 

Alle trainers hebben conform de programmahandleiding de Stay-a-way cursusdagen ge-

volgd en de kennistoets gehaald. De praktijktoets middels een proeftraining is veelal ach-

terwege gebleven vanwege de aanmeldingen die al binnenkwamen. Zoals beschreven in 

de handleidingen bezoeken de trainers de jaarlijkse terugkomdagen.  

 

Afgezien van de nascholing worden de werkzaamheden voor het waarborgen van de kwa-

liteit en implementatie van Stay-a-way daadwerkelijk tot uitvoering gebracht. In twee in-

stellingen is de coach - conform de handleiding - tevens coördinator. In de twee andere 

instellingen is naast de coach een aparte coördinator aangewezen die een deel van de 

taken uitvoert. De vier bijeenkomsten per jaar voor coaches zijn in de praktijk twee bij-

eenkomsten en een gesprek met de opleider. Wel vinden elk kwartaal overleggen plaats 

voor de coördinatoren en de landelijk projectmanager. Alle instellingen organiseren inter-

visiebijeenkomsten. De trainers voeren coachingsgesprekken met hun Stay-a-way coach. 

De gesprekken vinden niet standaard elke maand plaats, maar tien keer per jaar. Voor het 

monitoren en beoordelen van de uitvoering van de training worden geen video-opnamen 

gebruikt. Dat is niet conform de handleiding. 

 

Alle trainers die gedurende het onderzoek nog werkzaam zijn als uitvoerder van Stay-a-

way hebben hun licentie kunnen behouden omdat zij na een verlengingsperiode van twee 

maanden aan alle eisen voldeden. De trainers zijn overwegend positief over Stay-a-way, 

zowel over de opzet als de uitvoering ervan. Ze zijn minder tevreden met de strenge eisen 

die gesteld worden aan opleiding en coaching. 

 

Doeltreffendheidstudie (hst.8) 

 

In de evaluatiehandleiding wordt een opzet voor een effectonderzoek van Stay-a-way be-

schreven. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet in hoeverre de afname van de meetinstru-

menten ten behoeve van onderzoek volgens deze handleiding uitgevoerd wordt. De vol-

gende onderzoeksvragen staan centraal: 

 

- In hoeverre worden de meetinstrumenten die van belang zijn voor de effect- 

evaluatie afgenomen?  

- In hoeverre verloopt de procedure volgens de handleiding?  

 

Gedurende de uitvoering zijn enkele onderdelen van de vragenlijsten weggelaten, omdat 

de afname in de praktijk te omvangrijk bleek. De aangepaste set van meetinstrumenten 
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wordt in alle instellingen toegepast. Van de helft van de jongeren (50,5%) die de training 

hebben afgerond, zijn de meetgegevens voorhanden: van alle vragenlijsten zowel een 

voormeting als een nameting en zonder missings. Bij de andere helft van de jongeren zijn 

geen gegevens beschikbaar, ontbreekt een (deel van de) vragenlijst of is één meting ge-

daan in plaats van twee metingen. 

 

Of Stay-a-way het risicovolle middelengebruik en de (kans op) algemene criminele recidive 

kan verminderen kan deels in kaart gebracht worden op basis van de ingevulde meetin-

strumenten. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of Stay-a-way effectief is in 

het verminderen van het algemeen crimineel recidiverisico zijn geen zelfrapportagegege-

vens voorhanden, omdat het onderdeel Criminele recidive van de International Self-Re-

port-Delinquency Study II (ISRD-II) geen onderdeel meer uitmaakt van het aangepaste 

meetinstrumentarium. Met officiële recidivegegevens van de WODC-Recidivemonitor kun-

nen wel uitspraken gedaan worden over veranderingen in het algemeen crimineel recidi-

verisico. Een eventuele af- of toename in middelengebruik kan vastgesteld worden bij 

65,6% van de jongeren die Stay-a-way afgerond hebben op basis van de Meten van Ad-

dicties voor Triage en Evaluatie – Crimineel gedrag (MATE-Crimi) onderdeel gebruik afge-

lopen 30 dagen). Er is ook onderzocht hoeveel data voorhanden zijn om de onderzoeks-

vragen te kunnen beantwoorden gericht op de secundaire programmadoelen. In hoeverre 

er veranderingen zijn opgetreden in de intrinsieke motivatie om het risicovolle middelen-

gebruik te verminderen tussen de twee metingen kan bij 64,5% van de voltooide trajecten 

bepaald worden op basis van de beschikbare Readiness to Change Questionnaire- Dutch 

Translation (RCQ-D) gegevens. Wijzigingen in de motivatie voor behandeling voor het mid-

delengebruik kunnen niet worden vastgesteld omdat dit onderdeel van de MATE-Crimi is 

komen te vervallen. Veranderingen in zelfcontrole en ouderlijke binding kunnen in kaart 

gebracht worden voor 73,1% van de jongeren die de training hebben afgerond (ISRD-II 

en Pesten en delinquent gedrag).  

 

De trainers gebruiken het draaiboek voor de afname van de vragenlijsten. In het draaiboek 

is echter een andere procedure opgenomen dan in de beoordeling- en evaluatiehandlei-

ding. De uitvoering door onderzoeker, afname nulmeting voorafgaand aan de training, on-

dertekening toestemmingsformulier en de vergoeding worden door de trainers conform het 

draaiboek uitgevoerd (of juist niet uitgevoerd), maar daardoor niet conform de evaluatie-

handleiding. Onderdelen waarop het draaiboek en de handleiding niet van elkaar afwijken 

zijn het informed consent en de wijze van afname. Jongeren worden conform de afspraken 

geïnformeerd over het onderzoek en het face-to-face dan wel schriftelijk afnemen van de 

vragenlijsten gebeurt gedeeltelijk zoals beschreven in de handleiding en het draaiboek. De 

drop-out wordt conform de handleiding geregistreerd. Echter, de gegevens worden niet 

anoniem verwerkt en er ontbreekt een controlegroep (niet conform de handleiding).  

 

Context: ervaren knelpunten (hst.9) 

 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de context waarin de interventie uitgevoerd wordt. De 

volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 

 

- Welke knelpunten ervaren betrokkenen in de indicatie van Stay-a-way? 

- Welke knelpunten ervaren betrokkenen in de uitvoering van Stay-a-way?  

- Welke aanpassingen en verbeteringen zijn nodig?  

- Wat zijn succesfactoren voor een goede uitvoering van Stay-a-way?  
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Jongeren voldoen bij aanvang van de gedragsinterventie niet altijd (meer) aan de indica-

tiecriteria. Er is bijvoorbeeld niet altijd sprake van risicovol middelengebruik, er is een 

verkort traject opgelegd terwijl er geen motivatie voor gedragsverandering is of er ont-

breekt aanvullende hulpverlening. Trainers ervaren deze aspecten in het indicatieproces 

als een belangrijk knelpunt. Het staat het programma-integer werken in de weg en on-

danks hun inspanningen om een training af te stemmen op de jongere zijn het lastige 

trajecten waarbij uitval vaker voorkomt. Verder loopt het aantal trajecten dat opgelegd 

wordt terug. 

 

De training lijkt op sommige punten niet altijd helemaal aan te sluiten bij de leefwereld 

van de jongere. De trainer past de training daar dan enigszins op aan. Ook het ontbreken 

van een geschikte ouder of steunfiguur is soms een knelpunt, vooral bij plus trajecten. 

 

Doordat de jongere logistiek zoveel mogelijk wordt ontlast, vergt dit van trainers een hoge 

flexibiliteit en lange reistijden. Dit staat in de praktijk niet altijd in verhouding tot de feite-

lijke tijdsinvestering voor de bijeenkomst zelf. Ook de vastgestelde termijn waarbinnen 

een traject moet worden afgerond wordt door trainers soms ervaren als een knelpunt. 

Praktische randvoorwaarden ontbreken vaak en kosten de trainers relatief veel tijd. Het 

gaat hierbij onder andere om het regelen van een geschikte ruimte en het aanschaffen en 

printen van het benodigde materiaal. 

 

Over het algemeen zijn trainers tevreden over het programma. Wel wordt een behoefte 

geuit aan minder evaluatiemomenten en een grotere variëteit in werkvormen. Ook geven 

sommige trainers aan graag een gesprek alleen met de ouders te voeren vóór de geza-

menlijke sessies en dat de aanwezigheid van een steunfiguur (zonder opvoedkundige rol) 

tijdens de individuele sessies met de jongere een aanrader is. Ook zou de opbouw van het 

verkorte traject verbeterd kunnen worden door een beperkt aantal onderdelen uit de mo-

tivatietraining toe te voegen. Bovendien zou er in de opleiding meer aandacht kunnen zijn 

voor het systemisch werken (ouder-kindgesprekken). Tot slot geven trainers aan dat ze 

het ontbreken van nazorg zien als een gemiste kans. 

 

Conclusies (hst.10) 

 

In dit conclusiehoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

- In hoeverre wordt Stay-a-way uitgevoerd volgens de programmahandleidingen die 

zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie? (indi-

catie, uitvoering interventie, opleiding/coaching, afname vragenlijsten) 

- Welke knelpunten doen zich voor en wat zijn de achterliggende oorzaken en moge-

lijke verbeterpunten? 

- Wat valt uit de resultaten van de procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een doeltreffendheidstudie en effectevaluatie? 

 

De overall conclusies zijn als volgt: 

- De indicatie is bij het merendeel van de jongeren (ten tijde van advisering) in orde, 

maar verloopt op sommige punten moeizaam. Over het algemeen wordt er pro-

gramma-integer gewerkt met ruimte voor maatwerk indien dat nodig is om beter 

aan te sluiten bij de (situatie, leeftijd van de) jongere. 

- Naast een aantal inhoudelijke verbetersuggesties zijn er enkele praktische knelpun-

ten die veel tijdsinvestering vragen van de uitvoerders. 
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- Een doeltreffendheidstudie kan uitgevoerd worden bij een kleine groep jongeren. 

Een effectevaluatie is niet mogelijk vanwege het gebrek aan een controlegroep. 

 

Hieronder wordt iets uitgebreider ingegaan op bovengenoemde centrale vraagstellingen 

van het onderzoek.  

 

Indicatie: deels conform handleiding 

Uit de analyse van de LIJ gegevens blijkt dat de meeste jongeren voldoen aan de gestelde 

criteria. De indicatie verloopt echter niet geheel volgens de programmahandleiding. Ener-

zijds volgen jongeren die niet (langer) voldoen aan de inclusiecriteria de training. Ander-

zijds neemt een enkele jongere deel aan Stay-a-way terwijl er sprake is van een contra-

indicatie. 

 

Uitvoering in de praktijk: grotendeels conform handleiding 

De uitvoering van Stay-a-way verloopt grotendeels volgens de programmahandleiding. De 

belangrijkste elementen worden uitgevoerd waarbij trainers maatwerk toepassen waar no-

dig. De procesmatige onderdelen van Stay-a-way worden doorgaans uitgevoerd zoals be-

doeld. Kortom, over het algemeen wordt er behoorlijk programma-integer gewerkt. 

 

Opleidingseisen, coaching en intervisie: (groten)deels conform handleiding 

De opleiding, coaching en intervisie verloopt deels volgens de opleidingshandleiding. De 

selectie(procedure) van aspirant-trainers die voldoen aan de instapeisen wordt in de prak-

tijk niet geheel gevolgd. De uitvoerders zijn opgeleid middels een Stay-a-way cursus en 

krijgen coaching en intervisie. Alle trainers die gedurende het onderzoek nog werkzaam 

zijn als uitvoerder van Stay-a-way hebben hun licentie voor Stay-a-way trainer kunnen 

behouden. Afgezien van de nascholing worden de werkzaamheden voor het waarborgen 

van de kwaliteit en implementatie van de gedragsinterventie tot uitvoering gebracht. Alles 

in ogenschouw genomen, zijn de personele voorzieningen op orde.  

 

Afname meetinstrumenten: enigszins/deels conform handleiding 

De meetinstrumenten worden in alle instellingen gebruikt. Van de helft van de jongeren 

die de training hebben voltooid, zijn alle gegevens beschikbaar. De procedure van de af-

name van de meetinstrumenten verloopt conform het draaiboek, maar op meerdere pun-

ten niet conform de beoordeling- en evaluatiehandleiding. 

 

Knelpunten 

Ervaren knelpunten zijn de lange reistijden en beperkte beschikbaarheid van materialen. 

De training vraagt daardoor veel van de trainers. Uit de interviews blijkt dat de meeste 

trainers Stay-a-way een goede interventie vinden. De trainers zijn het er echter ook over 

eens dat een aantal aanpassingen aan het programma wenselijk is (zoals minder evalua-

tiemomenten, modernere en meer variatie in werkvormen en het toevoegen van motivatie 

oefeningen aan het verkorte traject). 

 

Haalbaarheid toekomstig doeltreffendheid- en effectstudie  

Een quasi-experimenteel effectonderzoek zoals voorgesteld in de beoordeling- en evalua-

tiehandleiding met de huidige gegevens is niet mogelijk, omdat er geen vragenlijsten zijn 

afgenomen bij een controlegroep. De RvdK heeft hiervoor geen jongeren aangewezen. 

Indien er in de toekomst alsnog een controlegroep wordt geformeerd is een quasi-experi-

menteel onderzoek wel een optie. Echter, gezien het geringe aantal adviezen en opleggin-

gen voor Stay-a-way lijkt het niet haalbaar om in korte periode voldoende massa te creëren 
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die nodig is voor een dergelijk effectonderzoek. Een doeltreffendheidstudie waarin gekeken 

wordt naar het behalen van de programmadoelen bij de jongeren die hebben meegedaan 

aan Stay-a-way behoort wel tot de mogelijkheden. Met de huidige data kunnen voor een 

groep van 47 jongeren de vragen over het behalen van de interventiedoelen (grotendeels) 

beantwoord worden.  
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