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Voorwoord
De gemeente Rotterdam heeft voor jongeren een speciaal programma onder de naam Schoon Schip.
Amsterdam heeft Fenix, als onderdeel van de Top-600 aanpak. In de gemeente Den Helder heet het
De Vinkebrug-project. In alle drie de gevallen gaat het om een programma voor plegers van high
impact crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsmisdrijven), die worden begeleid
met de methodiek De Vinkebrug.
High impact crimes (kortweg HIC) hebben veel impact op het slachtoffer als ook op de (indirecte)
omgeving. De aanpak van De Vinkebrug heeft op deze mannen en jongens óók high impact: het helpt
ze op een nieuw spoor.

Stichting Herstelling heeft in de opzet en uitwerking van De Vinkebrug als gemeentelijk programma
een pioniersrol vervuld. De stichting heeft de methode werkenderwijs ontwikkeld. Normen, structuur,
handhaven en zorg vormen de basis, die afkomstig is uit de pedagogiek, waar een beginnende
leerkracht doorgaans horen krijgt: “Zorg dat je overwicht houdt. Laat de boel nooit uit de hand lopen.
Het kost namelijk heel veel tijd, moeite en energie om uit de hand gelopen zaken weer in het gareel te
krijgen”.

Aanvankelijk koos Stichting Herstelling bij deze groep jongens en mannen voor de vertrouwde paden.
Geen vreemde keuze voor een succesvol re-integratiebedrijf, gecentreerd rondom het onderhoud van
de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 een Unesco-monument). Het plaatsen van ook high-impact
delictplegers op deze reguliere trajecten was een voor de hand liggend idee, omdat deze trajecten
altijd al gereserveerd waren voor deelnemers met een combinatie van géén werk en véél problemen.
Maar het idee bleek niet werkbaar. De aanpak stuitte al snel op zijn grenzen: de dagelijkse leiding
werd geïntimideerd en bedreigd. Hierdoor haakten deze zogenoemde werkmeesters af: ze meldden
zich ziek of gingen met groeiende weerzin naar het werk. Doorgaan op de ingeslagen weg bleek geen
optie en noodgedwongen moesten andere, innovatieve oplossingen worden gezocht. De vraag ‘wie is
die beginnende leerkracht?’ werd opnieuw gesteld, en het antwoord werd gevonden bij de
competenties van veteranen (onderofficieren) van het Korps Mariniers: eerlijk, duidelijk, betrokken en
vasthoudende professionals met autoriteit bij de doelgroep.

Deze professionals gingen de nieuwe aanpak uitvoeren in de rol van mentor, ondersteund met
forensische kennis vanuit het NIFP. Stichting Herstelling had eerder ervaring opgedaan met het Korps
Mariniers op Curaçao, waar gezamenlijk een werkgelegenheidsexperiment werd uitgevoerd.
Kaderleden van de marine, was de gedachte, passen qua training, ervaring en karakter uitstekend in
het profiel van de werkmeester voor speciale HIC-trajecten. Ze zijn gedisciplineerd, leergierig, niet
bang en sociaal vaardig. Bovendien blijken ze vaak als rolmodel te fungeren. Met de mentoren als
‘werkmeesters nieuwe stijl’ heeft Herstelling een methode ontwikkeld, ‘De Vinkebrug’ geheten, waarin
traditionele elementen samengaan met vernieuwingen. Hoe dat precies is uitgewerkt, kunt u in dit
document lezen.
Haarlemmerliede, november 2017,

Yoeri van der Lugt, directeur Stichting Herstelling
John Buwalda, projectmanager De Vinkebrug
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1 Methode De Vinkebrug in vogelvlucht
1.1

Overzicht van de interventie

• Korte samenvatting van de methode De Vinkebrug
De Vinkebrug begeleidt delictplegers zonder werk of dagbesteding, die door hun gedrag niet te
handhaven zijn binnen reguliere leer- of werktrajecten (van Stichting Herstelling, of van een andere
aanbieder), of daar niet worden toegelaten. Hun maatschappelijk perspectief is daardoor zeer gering,
en de recidivekans blijft gemiddeld tot hoog.
Vinkebrug is een methode om deze impasse te doorbreken. In een aangepaste omgeving verwerven
delictplegers de basiscompetenties (werkhouding en werkvaardigheden) die instroom in een regulier
traject alsnog mogelijk maken. Ze voeren in een gedwongen kader werktaken, sport en
grensverleggende activiteiten uit in een prikkelarme, landelijke omgeving, in een vaste werkweek,
onder begeleiding van mentoren (groepsbegeleiding) en een trajectbegeleider (individuele
begeleiding).
Dit gebeurt:
-

…in een gedwongen kader;

-

…in een prikkelarme, landelijke omgeving;

-

…in de structuur van een vaste werkweek, met werktaken, sport en grensverleggende activiteiten;

-

…onder begeleiding van mentoren (groepsbegeleiding) en een trajectbegeleider (individuele
begeleiding);

-

…met beschikbare expertise van forensische psychiatrie, en in samenwerking met instanties als
sociale dienst, reclassering en bewindvoerders die aanvullende zorg of hulp op maat bieden.

Deelnemers werken ook aan de factoren die de impasse hebben vergroot, zoals motivatie, antisociaal
gedrag, dagritme, fitheid, middelengebruik, en schulden. Expertise van forensische psychiatrie en
aanvullende zorg en hulp worden op maat ingezet.
Werkzame elementen zijn: what-works principes, versterken van desistance from crime (afzien van
delictgedrag en inrichten van een positief, delictvrij leven), (cognitieve) gedragsverandering
(vaardigheidstraining en stimuluscontrole in een prikkelarme, gestructureerde omgeving), motiverende
gespreksvoering, effecten van fysieke activiteit op de hersenfuncties, en intensief casemanagement.
• Doelgroep
Volwassen (18 en jaar ouder) delictplegers met een jarenlange delictgeschiedenis (stelselmatige daders) en voor
de omgeving problematisch gedrag, die in beginsel een opleiding en/of werk willen. Zij zijn echter (nog) niet in staat
gebleken de basiscompetenties voor een regulier leer-/werktraject te ontwikkelen, primair door motivatiegebrek en
antisociaal gedrag. Hierdoor blijft hun recidiverisico bestaan of neemt dit zelfs toe. Naast deze centrale factor
hebben alle deelnemers diverse andere problemen (delictgerelateerd en/of belemmerend t.a.v. het leren van de
basiscompetenties).

• Doel
Er zijn twee hoofddoelen:
1. De deelnemer beschikt over basiscompetenties voor instroom in reguliere re-integratietrajecten of
scholingstrajecten.

2. Bij de deelnemer zijn criminogene en belemmerende problemen verminderd die het verwerven en
toepassen van de basiscompetenties bemoeilijken, en beschermende factoren in kracht
toegenomen die het verwerven en toepassen daarvan versterken.
Methode De Vinkebrug (november 2017)
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• Aanpak
De aanpak kent vier fasen: intake, inwerkfase, uitvoeringsfase, en transfer naar vervolgtraject &
monitoring. De duur van de begeleiding is individueel afhankelijk en ligt in totaal tussen de 24 en 83
weken. Deelnemers verwerven in een prikkelarme omgeving o.l.v. mentoren de basiscompetenties en
verbeteren tegelijkertijd hun probleembesef, motivatie, antisociaal gedrag en dagritme. Aanvullende
individuele interventies worden ingezet. Na instroom in een regulier traject begeleiden de
trajectbegeleiders de transfer van het geleerde. Bij terugval is terugplaatsing mogelijk.
•

Materiaal
-

Methode: Programmahandleiding, instrument voor risicotaxatie (FARE), instrument voor
screening licht verstandelijke beperking (SCIL), dossier, huisregels, handleiding training
agressiebeheersing voor trajectbegeleiders, opleidingsmateriaal.

-

Werk en begeleiding: Onder andere taxibussen, kleding, gereedschap, bouwmaterialen,
veiligheidsmaterialen, opslagruimte, kantine, spreekruimten.

-

Materialen voor oefenactiviteiten en sport (o.a. EHBO, zwemmen en duiken, klimmen en
abseilen)

•

Onderbouwing

Het delictgedrag van de deelnemers wordt begrepen en verklaard vanuit de empirisch bevestigde
relatie tussen tekorten in het vinden en behouden van werk/opleiding en recidive, en de
criminologische theorieën van strain en sociale binding. De aanvullende problemen van de
deelnemers worden verklaard vanuit het model voor sociale informatieverwerking (antisociaal gedrag,
antisociale houding), het fasemodel van gedragsverandering (probleembesef en motivatie), en het biopsycho-sociale ontwikkelingsmodel (overige problemen).
De beoogde veranderingen bij de deelnemers (bereiken van de doelen) wordt onderbouwd vanuit 1)
de what works beginselen, 2) inzichten vanuit desistance-onderzoek, 3) de (cognitieve)
gedragstheorie (situationeel leidinggeven als vaardigheidstraining, en stimuluscontrole door
aanbieden van een specifieke werkomgeving), 4) motiverende gespreksvoering, 5) kennis over het
effect van sport / lichamelijke activiteiten op de hersenfuncties, en 6) intensief casemanagement
(wrap-apound care)
•

Onderzoek

Onderzoek naar de uitvoering laat zien dat fasen en activiteiten worden uitgevoerd volgens plan.
Individueel maatwerk neemt toe. De beoogde doelgroep wordt bereikt, maar de instroom is in
Amsterdam nog (te) laag.
In 2013 en 2014 zijn meer dan 50% van de ongeveer 200 trajecten positief afgerond: dit leidt vooral
tot instroom in een regulier leer-/ werktraject, en in sommige gevallen vast werk. De overige
deelnemers haken vroegtijdig af, om diverse (gedocumenteerde) redenen.
Alle medewerkers zijn enthousiast over de aanpak, maar meningen verschillen over enkele aspecten
ervan. Deelnemers zijn ofwel zeer negatief ((starters), of genuanceerd positief (al langer in het traject).
Aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn grotendeels opgevolgd en soms beargumenteerd verworpen.
Onderzoek naar behaalde effecten van de interventie is nog niet uitgevoerd.
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1.2

Leeswijzer

Gestart wordt in hoofdstuk 2 met de beschrijving van de aanleiding (het probleem, de vraagstelling om
de methode te ontwikkelen), de doelgroep en de doelen. In hoofdstuk 3 volgt de concrete aanpak en
in hoofdstuk 4 geven we een onderbouwing van de methode. In hoofdstuk 5 staan enkele
praktijkvoorbeelden en worden afspraken die werkenderwijs worden gemaakt weergegeven. Dit
laatste betekent dat dit handboek een document is dat met regelmaat aangepast zal worden zodat alle
afspraken steeds helder op papier staan.

Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

12

2 De aanleiding, doelgroep en doelen van De Vinkebrug
2.1

Waarom De Vinkebrug?

Het re-integratietraject ‘De Vinkebrug’ is een traject dat wat betreft doelgroep en methodiek afwijkt van
het reguliere aanbod van Stichting Herstelling (zie Vrooland, 2011, voor een uitgebreide beschrijving
van deze aanpak).
De Vinkebrug is in 2012 gestart met niet-gemotiveerde deelnemers die niet te handhaven zijn of niet
mogen deelnemen aan reguliere leer- of werktrajecten van Herstelling of andere aanbieders. Zij
krijgen een aangepast leer- en werktraject in een gedwongen kader. Dit gebeurt in de vorm van een
interventie die een voortraject is voor het reguliere aanbod van Stichting Herstelling of een reintegratietraject bij een andere aanbieder. In uitzonderlijke gevallen kan de deelnemer na De
Vinkebrug meteen doorstromen naar een reguliere baan.
2.1.1

Korte historie

Methode De Vinkebrug is ontwikkeld binnen de Top 600 aanpak van Amsterdam. In 2011 werd voor
het eerst een relatief kleine groep van 600 jongeren en jongvolwassenen in kaart gebracht (Gemeente
Amsterdam, 2011). In de 5 jaar daarvoor waren zij verantwoordelijk voor ruim 15.000 zogenaamde
high impact crimes (HIC). Zij kwamen voortdurend in aanraking met politie en justitie en werden in
allerhande trajecten gezet, met echter tegenvallende resultaten. Straf of hulpverlening leken geen vat
te krijgen op deze groep. Voor een groot deel van deze justitiabelen bleek het vinden en behouden
van opleiding of werk / dagbesteding een probleem, dat samenging met het steeds opnieuw plegen
van delicten.
Justitiabelen zonder arbeid of inkomsten zijn zelf primair verantwoordelijk om tijdens en na toezicht of
detentie actief op zoek te gaan naar (betaalde) arbeid of dagbesteding ('Convenant Re-integratie (ex-)
gedetineerden', DJI, 2014). Echter, veel van deze jongeren en (jong)volwassenen bevonden zich in
een vicieuze cirkel waar ze zonder de juiste hulp, niet zelfstandig uit konden komen. Zij hadden als
gevolg van hun problematische (criminele) voorgeschiedenis en huidige problemen een tekort aan
basiscompetenties voor deelname aan reguliere leer- en werk trajecten. Dit tekort hing samen met
een veelheid aan problemen, waaronder criminogene factoren als agressie, middelengebruik en
financiële problemen. Daarnaast kampen velen met aanvullende belemmerende factoren, waaronder
een gebrek aan probleembesef, geen motivatie voor gedragsverandering, psychiatrische problemen
en/of een verstandelijke beperking. Hierdoor ontbrak het hen aan dagbesteding of structuur, en bleven
zij voortdurend met dezelfde problemen zitten: werkeloosheid, verveling, met vaak nieuwe criminaliteit
als gevolg, in het bijzonder high impact crimes.

1

Met de toenemende aandacht voor inzet op eigen kracht van burgers is het ook in toenemende mate
voor deze doelgroep lastig om aansluiting te vinden en de omschakeling naar regulier werk te kunnen
maken.
Het traject De Vinkebrug is ontwikkeld om te voorkomen dat het sterk overlastgevende criminele
gedrag van deze groep Top 600 deelnemers zich voortzet of verergert. Voor de deelnemers geldt dat
zij wel het vermogen hebben om in de toekomst op de arbeidsmarkt te functioneren, maar door een

1

Overvallen en straatroof zijn benoemd als delicten met een hoge impact voor het slachtoffer, de zogenaamde high impact
crimes. De aanpak van deze delicten zijn benoemd als landelijke prioriteit voor politie (Aanpak High Impact Crimes, 2013).
Rovers (2012) concludeert in de toolbox high impact crimes dat de prioritering van de politie werkt maar dat repressie alleen
niet voldoende is. Aandacht voor preventie, het voorkomen van recidive, is daarom belangrijk. Het hebben van een
dagbesteding, zoals werk, is een belangrijke factor voor preventie.
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gebrek aan basale werknemersvaardigheden in combinatie met de andere genoemde problemen
geen baan zullen vinden. Het opdoen van werknemersvaardigheden gebeurt normaliter in reguliere
leer/werktrajecten – in eerste instantie is dit ook binnen Stichting Herstelling geprobeerd - maar door
het gebrek aan motivatie in combinatie met aanwezig gedragsproblematiek vallen ze daar uit zonder
dat vooruitgang is bereikt. Zo komen ze voortdurend niet toe aan werk- en dagbesteding en blijven ze
in de genoemde vicieuze, uitzichtloze en overlastgevende cirkel ronddraaien.
2.2

De doelgroep van methode De Vinkebrug

De doelgroep van de interventie bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder met een delictverleden,
die (nog) niet in staat zijn gebleken om een passende opleiding of werk te krijgen of te behouden,
waardoor hun gemiddelde tot hoge recidiverisico gelijk blijft of toeneemt.
Het gaat om deelnemers die in beginsel niet negatief staan tegenover het verkrijgen en behouden van
een opleiding en/of werk. Voor alle deelnemers aan De Vinkebrug geldt ook, dat zij wel het vermogen
hebben om uiteindelijk, in de toekomst, op de (beschermde) arbeidsmarkt te functioneren.
De methode De Vinkebrug beschouwt het gebrek aan opleiding / werk / dagbesteding als de centrale
criminogene factor (i.c. een probleem dat bij alle deelnemers bijdraagt aan het mogelijk opnieuw
plegen van delicten). Deelnemers hebben alle justitiële antecedenten, en dus in ruime mate negatieve
ervaringen met politie- en justitie, en in veel gevallen detentie.
Naast deze centrale factor - opleiding en werk - zijn er bij alle deelnemers aanvullende problemen.
Voor het volgen van een opleiding of behouden van een baan zijn basiscompetenties vereist: een
adequate werkhouding en werkvaardigheden. De deelnemers hebben deze competenties nog niet
voldoende ontwikkeld. Het opdoen hiervan gebeurt normaliter in reguliere leer/werktrajecten, maar
door ernstige aanvullende problemen zijn zij ook niet geschikt voor dergelijke trajecten (zij worden niet
toegelaten of weggestuurd):
-

Deelnemers zijn prikkelbaar (‘korte lontjes’), waardoor zij bij herhaling betrokken zijn bij
vechtpartijen of geweldpleging. Ze komen niet op tijd, blijven weg zonder zich ziek te melden,
en hebben slechte omgangsvormen op de werkvloer (niet samenwerken, personen tegen elkaar
uitspelen, vandalisme, stelen). Op de achtergrond kunnen een antisociale houding,
middelengebruik, relatieproblemen en stress door schulden en/of dakloosheid, bij de
deelnemers een rol spelen. Zij brengen met gedrag dat voortkomt uit deze aanvullende
problemen de veiligheid (of het gevoel van veiligheid) van andere deelnemers en werkmeesters
in reguliere leer/werktrajecten in te sterke mate in gevaar en frustreren het groepsproces.
Zij zien dit probleem (niet functioneren in een regulier traject) niet zelf en hebben (mede
daardoor) nog geen motivatie voor gedragsverandering ontwikkeld.

-

Deze aanvullende problemen worden in het begrippenkader van De Vinkebrug opgevat als
2

complicaties voor het verwerven van basiscompetenties voor een regulier leer- / werktraject . Deze
3

problemen zijn deels criminogeen (zij dragen ook bij aan het recidiverisico), en deels belemmerend
voor het op gang krijgen en houden van begeleiding in een regulier traject. Een compleet overzicht
volgt hieronder:
2.2.1

Criminogene factoren

Deze zijn in het recente verleden aantoonbaar verbonden geweest aan delictgedrag / risicogedrag.
2

De basiscompetenties staan beschreven onder subdoel 1 in paragraaf 2.3.2.

3

Factoren die direct in verband staan met het delictgedrag worden ‘criminogene factoren’ genoemd. Denk aan iemand met een
agressieregulatieprobleem die hierdoor sneller een geweldsdelict zal plegen.
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1.

Delictgeschiedenis (statische factor);

2.

Verkrijgen en behouden van werk / opleiding / dagbesteding: geen basiscompetenties voor
instroom in reguliere trajecten;

3.

Denkpatronen, vaardigheden en gedrag, te weten:
4

a. Antisociaal gedrag ;
b. Samenwerking;
c. Probleemoplossing;
d. Irreële verwachtingen over werk en inkomen;
4.

Antisociale houding: niet accepteren van verantwoordelijkheid, straf, gedragsregels / huisregels;

5.

Geen / weinig probleembesef in combinatie met beperkte / afwezige motivatie voor
gedragsverandering.

Bij alle deelnemers zijn de criminogene factoren 1 tot en met 5 aanwezig.
2.2.2

Belemmerende factoren / responsiviteit:
5

Deze factoren (responsiviteit ) zullen het werken aan de criminogene factoren naar verwachting
moeilijker maken:
6.

Geen dagritme

7.

Problematisch middelengebruik;

8.

Problemen met inkomen: schulden; verliezen van huisvesting

9.

Relaties met ouders en familie (de jongvolwassenen in de doelgroep worden regelmatig niet
meer bereikt door hun ouders/opvoeders of familie);

10.

Psychiatrische problematiek;

11.

Verstandelijke beperking;

12.

Lichamelijk niet fit zijn.

Factor 6, geen dagritme, is bij alle deelnemers aanwezig. De overige belemmerende factoren zijn niet
allemaal bij alle deelnemers aanwezig, maar bij elke deelnemer is doorgaans wel een selectie van
deze problemen aanwezig.
De factoren 7 tot en met 10 kunnen bij de deelnemer ook aantoonbaar in verband hebben gestaan
met delictgedrag, maar dat is niet noodzakelijk voor deelname aan De Vinkebrug. Is dat het wel geval
geweest, dan is de factor zowel belemmerend als criminogeen.
Het zijn de factoren 3, 4, 5, 7, 10 en 11 die er voor zorgen dat de doelgroep niet bestaat uit ‘slimme’
delictplegers, maar uit deelnemers die voortdurend overlast veroorzaken door allerlei vormen van
onnadenkend, impulsief, ontregelend of manipulatief gedrag.
2.2.3

Helpende factoren

Deze maken het werken aan de criminogene en belemmerende factoren naar verwachting
gemakkelijker.
13.

Wens om een werk / opleiding te verkrijgen en behouden;

4

Onder antisociaal gedrag wordt verstaan: gedrag waarbij normen, waarden en regels worden overtreden en rechten van
anderen worden geschaad. Gedragingen zoals fysieke en psychische agressie gericht op mensen en dieren, diefstal, en
vandalisme.
5

De ontvankelijkheid van de deelnemer voor begeleiding en toezicht. Zie hoofdstuk 5, Onderbouwing, en Bijlage 1.
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14.

Verbinding met / vertrouwen in rolmodellen, begeleiders is mogelijk;

15.

Positieve, steunende relaties in eigen netwerk.

Bij alle deelnemers zijn de helpende factoren 13 en 14 aanwezig, bij een deel ook de factor 15.
2.3

Selectie van deelnemers: criteria

Om te kunnen vaststellen of deelnemers binnen de doelgroep vallen worden de volgende criteria
gehanteerd:
2.3.1

Indicatiecriteria

Een beoogd deelnemer moet voor indicatie aan alle criteria voldoen:
1. Volwassenen van 18 jaar en ouder;
2. Werkloos / geen dagbesteding;
3. Onder reclasseringstoezicht of verplicht tot deelname op grond van de Participatiewet of Wet sociale
zekerheid;
4. Laag-midden tot hoog algemeen recidiverisico, mede op basis van een ernstige delictgeschiedenis
6
(gemeten met RISc door de reclassering of FARE door Vinkebrug);
5. IQ: 55 en hoger (rapportage beschikbaar bij aanmelding en standaard afname SCIL);
6. Matige tot ernstige, delictgerelateerde problemen (tekorten) op de vier volgende criminogene
factoren (gemeten met RISc door de reclassering of FARE door Vinkebrug, in combinatie met
gesprek beoogd deelnemer):
a. Verkrijgen en behouden van werk / opleiding / dagbesteding, in samenhang met daartoe
7
ontbrekende basiscompetenties;
8
b. Denkpatronen, gedrag en vaardigheden ;
9
c. Antisociale houding ;
10
d. Probleembesef en motivatie .
Factor a dient altijd een tekort te zijn. Van b,c en d moeten minimaal twee factoren tekorten zijn.
7. Positieve of neutrale (niet negatieve) basishouding met betrekking tot verkrijgen/behouden van
11
werk/opleiding ;
8. Geen dagritme;
9. In staat tot fysieke werkzaamheden tussen de 0-40 uur evt. met flexibele werktijden;
10. Een verbinding leggen met / vertrouwen krijgen in begeleiders is mogelijk.
We lichten enkele indicatiecriteria hieronder nader toe.
Ad. 3. Er is bij deelnemers altijd sprake van een formeel of niet formeel drangmiddel. Met 'enige
vorm van verplichting met sanctiemogelijkheid' wordt gedoeld op één of meer van onderstaande
situaties:

6

RISc: Gewogen totaalscore van 32 of hoger in combinatie met gewogen score van 8 of hoger op schaal 1/2
(Delictgeschiedenis en huidig /laatste delict). FARE: Klinische inschatting recidiverisico van matig, hoog of zeer hoog, in
combinatie met een somscore actuariële inschatting van 10 of hoger in combinatie met score 2 of hoger op item S2 (Aantal
eerdere en huidige veroordelingen).
7

RISC: Gewogen score van 6 of hoger op schaal 4 (Opleiding, werk en leren). FARE: Score 3 of hoger op item D2
(Disfunctioneren opleiding/werk).
8

RISC: Gewogen score van 4 of hoger op schaal 11 (Denkpatronen, gedrag en vaardigheden). FARE: Minimaal gezamenlijk 6
punten op de items D8 (Gebrekkige impulsbeheersing), D9 (Disfunctionele oplossingsvaardigheden) en D11
(Regelovertredend gedrag).
9

RISC: Gewogen score van 7 of hoger op schaal 12 (Houding). FARE: Score 2 of hoger op item D10 (Antisociale houding).

10

RISc: Score 1 of 2 op item 12.5 (Veranderingsgezindheid). FARE: Geen item, wordt vastgesteld in intake.

11

RISc: Score 0 of 1 op item 4.7 (Motivatie ten aanzien van opleiding, werk en leren). FARE: Geen item, wordt vastgesteld in
intake.
Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

16

1

Reclasseringstoezicht;

2

rechterlijke uitspraak waarin deelname als voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen;

3

arbeidsverplichting op grond van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld op grond van de
participatiewet of Wajong);

4

woningbouwvereniging (denk aan: dreiging van met huuropzegging);

5

een bestuurlijke maatregel, zoals het intrekken van of korten op de uitkering.

Het kan bij de eerste twee opties gaan om:
-

voorwaardelijke invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr);

-

voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv);

-

strafbeschikking met aanwijzingen als bedoeld in artikel 257, lid 3, Sv;

-

voorgenomen indicatiestelling: de voorgenomen indicatiestelling is niet een
strafrechtelijke titel, maar een bekostigingsgrondslag op basis waarvan de drie
reclasseringsorganisaties in uitzonderlijke gevallen kunnen indiceren voor zorg, in het
geval er nog niet sprake is van een van een strafrechtelijke titel.

-

voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr);

-

sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv);

-

schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv );

-

ISD met voorwaarden (art. 38 m Sr).

De drangmiddelen strekken zich uit tot alle fasen van De Vinkebrug. In de laatste fase (transfer naar
een regulier traject en monitoring) en geldt aanvullend op één of meer van bovengenoemde
drangmiddelen dat ook de optie van directe terugplaatsing bij terugval als drangmiddel moet worden
gezien. De mate van (externe) motivatie is bij deze doelgroep dynamisch (i.c. wisselend) te noemen.
Omdat er doorlopend aandacht voor is, blijft de cirkel van externe motivatie steeds rond, hetgeen
noodzakelijk is in een doelgroep die met vallen en opstaan het pad omhoog zal kunnen vinden.
Ad 5.

Het intelligentieniveau moet bij de aanmelding door aanmelder beargumenteerd aangegeven

worden. Bij onvoldoende eenduidige en/of betrouwbare gegevens wordt aanvullende diagnostiek
uitgevoerd. Bij vermoeden van licht verstandelijke beperking wordt structureel gewerkt met de SCIL
(SCreener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking).

2.3.2

Contra-indicaties

Als aan een van de onderstaande criteria is voldaan, is de deelnemer niet geïndiceerd.
1. Omkering

12

/ afwezigheid van een of meer bovengenoemde indicatiecriteria;

2. Acute verslavingsproblematiek en/of zware psychische of psychiatrische problematiek.

13

Hiervan

is sprake als bijvoorbeeld acute psychotische problematiek of agressieproblematiek
veiligheidsrisico’s oplevert. Een groeps- of individueel traject werkt dan contraproductief. Deze
contra-indicatie kan reden zijn voor niet-deelname (als de problematiek niet tijdelijk maar
chronisch is), maar kan ook tijdelijk geldig zijn en wordt direct opgeheven zodra de acute fase
voorbij is (bijvoorbeeld als deelnemer vervolgens is ingesteld op medicatie, verslavingsgedrag in
remissie). De deelnemer kan dan (alsnog/wederom) met individuele begeleiding aan het traject
meedoen.
12

Indien één van genoemde indicatiecriteria ontbreekt is sprake van een contra-indicatie.

13

RISC: Gewogen score van 15 of hoger op schaal 8 (Druggebruik) en/of gewogen score van 5 of hoger op schaal 9
(Alcoholgebruik) en/of gewogen score van 6 of hoger op schaal 10 (Emotioneel welzijn). FARE: Score 4 op item D7
(Problematisch middelengebruik).
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2.3.3

Instrumenten

De indicaties en contra-indicaties worden vastgesteld op basis van:
-

Intakeformulier Vinkebrug (aanmelder)

-

Vragenlijst Leefgebieden (trajectbegeleider)

-

Screenings Instrument LVB - SCIL (trajectbegeleider)

-

Gestructureerde risicotaxatie:
14

o

Recidive Inschatting Schalen - RISc (reclassering ), en anders:

o

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - FARE (Van Horn e.a. 2016) door bevoegd
medewerker Vinkebrug.

2.3.4

Problemen losstaand van indicatie
15

Onderstaande aanvullende problemen vormen geen indicatie, maar ook geen contra-indicatie . Elke
deelnemer heeft doorgaans wel een selectie van deze problemen:
1. Problematisch middelengebruik;
2. Problemen met inkomen / schulden;
3. Relaties met ouders en familie;
4. Psychiatrische problematiek;
5. Verstandelijke beperking;
6. Lichamelijk functioneren: niet fit zijn.
Acute verslavingsproblematiek, zware psychische of psychiatrische problematiek vormen wel een
contra-indicatie.
2.4

Aanmeldingsprocedure

Een nieuwe deelnemer kan op twee verschillende manieren worden aangemeld.
●
●

De gemeente meldt aan op basis van de participatiewet of Wajong.
Een aanmelder meldt aan in het kader van justitiële voorwaarden (bijvoorbeeld: de
reclassering).

Na aanmelding voert de trajectbegeleider de volgende activiteiten uit:
-

In de aanmelding en meegezonden stukken:
o

controle van de indicatiecriteria 1 t/m 3 en contra-indicatie 2 (acute problematiek)

o

vaststelling recidivekans (criterium 4, indien RISc aanwezig)

-

Plannen intakegesprek

-

In het intakegesprek:

-

o

vaststelling recidivekans door afname FARE (criterium 4, indien geen RISc aanwezig)

o

afname SCIL (criterium 5)

o

gesprek over indicatiecriteria 6 t/m 10 en contra-indicatie 2 (acute problematiek)

Invulling Vragenlijst Leefgebieden (trajectbegeleider)

Op basis daarvan besluiten trajectbegeleider en directie over de plaatsing. In de procedure kan een
NIFP gedragskundige aanvullend voor diagnostiek en/of begeleidingsadvies zorgen, als de

14

Wordt in januari 2018 vervangen door een nieuw geïntegreerd instrument voor taxatie en besluitvorming / advies

15

De factor kan delictgerelateerd (criminogeen, recidiveversterkend) zijn, of ‘slechts’ belemmerend zijn (de uitvoering van het
traject naar verwachting bemoeilijken).
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trajectbegeleider tijdens de weging van criteria vermoedt dat (mogelijk) sprake is van forensisch
psychiatrische problematiek.
2.5

Doelen van methode De Vinkebrug

2.5.1

Hoofddoelen

Methode De Vinkebrug heeft twee hoofddoelen, die op de langere termijn leiden tot een afname van
het recidiverisico en toename van het perspectief op maatschappelijke participatie:

1. De deelnemer beschikt over basiscompetenties voor instroom in reguliere reintegratietrajecten of scholingstrajecten.
2. Bij de deelnemer zijn criminogene en belemmerende problemen verminderd die het
verwerven en toepassen van de basiscompetenties bemoeilijken, en beschermende
factoren in kracht toegenomen die het verwerven en toepassen daarvan versterken.
Beide hoofddoelen leiden tot recidivevermindering en nieuw perspectief, zowel op de korte als de
lange termijn. Omdat de recidivekans van de deelnemers samenhangt met tekorten bij het vinden en
behouden van werk, en zij door aanvullende problemen (nog) niet aan een regulier leer/werktraject of
een re-integratietraject kunnen deelnemen, is het eerste hoofddoel dat zij aan het eind van het traject
beschikken over voldoende basiscompetenties om daaraan deel te kunnen nemen. Om dit mogelijk te
maken, en om aan deze winst ook te kunnen vasthouden op de langere termijn, is het tweede
hoofddoel noodzakelijk.
2.5.2

Subdoelen

Om deze hoofddoelen te bereiken, hanteert methode De Vinkebrug 12 subdoelen, verdeeld in twee
clusters (overeenkomend met de hoofddoelen):
Om de hoofddoelen te bereiken hanteert methode De Vinkebrug 12 subdoelen, verdeeld in twee clusters
(overeenkomend met de hoofddoelen):

1. De deelnemer beschikt over de volgende basiscompetenties voor instroom in reguliere reintegratietrajecten of scholingstrajecten:
1.1. Zelfsturing: de deelnemer kan zelfstandig op tijd naar de werkplek komen;
1.2. De deelnemer aanvaardt leiding/gezag; doet wat gevraagd wordt;
1.3. De deelnemer kan zich houden aan gedrags- en huisregels;
1.4. De deelnemer is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden: werk waar geen
extra opleiding voor nodig is;
16

1.5. De deelnemer heeft een portfolio met behaalde diploma’s en certificaten .
2. Bij de deelnemer zijn criminogene en belemmerende factoren verminderd die het verwerven en
toepassen van de basiscompetenties bemoeilijken, en beschermende factoren toegenomen die
het verwerven en toepassen daarvan versterken.
2.1. De deelnemer heeft een dagritme dat overeenkomt met het vereiste ritme in een regulier
16

De deelnemer heeft kleine individuele opleidingen op maat afgerond, zoals BHV, heftruckchauffeur of een steigerbouw
opleiding.
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werk- of scholingstraject;
2.2. De deelnemer heeft voldoende probleembesef en is blijvend gemotiveerd voor het verbeteren
van zijn criminogene en belemmerende factoren;
2.3. De deelnemer is zich vaker wél dan niet bewust van zijn krachten en mogelijkheden en toont
vaker wél dan niet de motivatie hiervan gebruik te maken (zowel in gedrag als wanneer hij
hierop wordt aangesproken);
2.4. Denkpatronen, vaardigheden en gedrag van de deelnemer zijn verbeterd, hetgeen zich erin
uit dat antisociaal gedrag niet meer regel maar uitzondering is; dat probleemoplossend
vermogen is verbeterd; dat samenwerking bij taken wordt overwogen en uitgevoerd; en dat
toekomstverwachtingen over werk en inkomen zijn afgestemd op mogelijkheden;
2.5. De deelnemer accepteert verantwoordelijkheid, regels en eventuele sancties;
2.6. Op maat / afhankelijk per deelnemer, zijn de problemen met of door overige factoren
verminderd (middelengebruik, inkomen/schulden, relaties, psychiatrische problematiek,
verstandelijke beperking, en lichamelijk functioneren / fit zijn);
2.7. Op maat / afhankelijk per deelnemer is de invloed van helpende factoren versterkt (de wens
om een reguliere baan / dagbesteding te hebben, en een steunend netwerk).
De subdoelen gelden voor alle deelnemers. Alleen subdoelen 2.6 en 2.7 worden per deelnemer
specifiek op maat ontworpen.
Subdoelen 2.1 tot en met 2.3 zijn noodzakelijk omdat de Methode De Vinkebrug beoogt het zelf
werken aan criminogene en belemmerende factoren onderdeel te maken van het gedragspatroon van
de deelnemer, zoals het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer kan dat dan na De
Vinkebrug voortzetten. Op deze manier worden kansen op het vinden en behouden van werk op de
langere termijn vergroot, en daarmee wordt de kans op recidive van het delictgedrag verkleind.
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3 Opzet van methode De Vinkebrug
3.1

Locatie en type organisatie

Om de methode De Vinkebrug te kunnen uitvoeren, moet een organisatie de randvoorwaarden ten
aanzien van materialen, situering van de werkplek, opleiding en profiel van benodigd personeel kunnen
realiseren, en de methodiek conform deze handleiding te kunnen uitvoeren en op kwaliteit kunnen
monitoren.
Locaties waar een Vinkebrug kan worden uitgevoerd zijn prikkelarm (landelijk gebied), bieden
voldoende werkzaamheden en hebben een gunstige ligging ten opzichte van de stad in verband met
reistijd. De reistijd tussen ophaalpunt en werklocatie moet rond de 20 minuten liggen (om ‘weglopen’
door deelnemers te ontmoedigen).
Elke gemeente die de beschreven doelgroep herkent kan aan Stichting De Herstelling, of aan een
andere organisatie die geëquipeerd is om de methodiek volgens de programmahandleiding uit te
voeren, opdracht geven om de methodiek toe te passen.
Elke gemeente die de beschreven doelgroep herkent in de doelgroep beschrijving kan aan Stichting De
Herstelling, of aan een andere organisatie die geëquipeerd is om de methodiek volgens de
programmahandleiding uit te voeren, opdracht geven om de methodiek toe te passen. Voor de
werkmeester opleiding voor mentoren (een basiscursus bestaand uit zes sessies) doet elke organisatie
die De Vinkebrug zou willen uitvoeren een beroep opde Stichting De Herstelling. Alle andere opleidingen
(zie bijlage 4 voor een overzicht en toelichting) kunnen in principe bij elke andere voldoende
17

geëquipeerde organisatie worden gedaan .
3.2

Materialen

De volgende materialen zijn benodigd om de methode De Vinkebrug te kunnen uitvoeren.
3.2.1

Methode

-

Programmahandleiding

-

Opleidingsmateriaal mentoren en trajectbegeleiders

-

FARE (Forensische Ambulante Risico Evaluatie) - instrument voor risicotaxatie- en management,

18

indien RISc (Recidive Inschattings Schalen) ontbreekt)
-

SCIL (Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking) - instrument voor signaleren LVB
– omgaan met licht verstandelijke beperking

-

19

20

Dossier
o Aanmeldingsformulier
o Gespreksverslagen
o Plan van aanpak en evaluaties
o Instrument Leefgebieden (zie bijlage 7)
o Werkinstrument Vinkebrug (zie bijlage 6)

-

Huisregels (zie bijlage 5)

17

Diverse opleidingen kunnen bij de Herstelling worden gevolgd. Ze worden, om de optimale verspreiding van deze methodiek
te bevorderen, voor zo laag mogelijke kosten en zonder winstoogmerk aangeboden.
18

Alleen voor de werkmeester opleiding (basiscursus voor mentoren), bestaande uit zes expertmeetings wordt een beroep
gedaan op Stichting De Herstelling. Overige opleidingen kunnen bij De Herstelling worden gevolgd, maar ook elders.
19

Ook gebruik/interpreteren van de instrumenten als RISc en FARE worden getraind.

20

Ook gebruik/interpreteren van het instrument SCIL wordt getraind.
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-

VAT handleiding voor trajectbegeleiders (beschikbaar bij Herstelling)

3.2.2
-

21

Werk en begeleiding

Taxibussen (1 per 8 deelnemers)
Spreekkamer (voor persoonlijke gesprekken met bijvoorbeeld trajectbegeleider of NIFPmedewerker)
Werkkleding / overalls
Omkleedruimte, gezamenlijke ruimte (schaften), toiletgroep, ingerichte keuken,
wasmachine/droger
Kluisjes voor persoonlijk materiaal deelnemers
Verzorging van ontbijt en lunch
22
Gereedschap
23
Bouwmateriaal
24
Veiligheidsmaterialen
Opslagruimte gereedschap, veiligheidsmaterialen en brandstof

-

3.2.3
-

Oefenactiviteiten en sport

Materialen voor LETRA (leiderschapstraining)
25
Materialen voor medische lessen
26
Materialen voor grensverleggende activiteiten
Sportkleding
27
Materialen zwemmen en duiken
28
Klim- en abseilmateriaal

3.3

Uitvoerders

Methode De Vinkebrug wordt uitgevoerd door mentoren en trajectbegeleiders (intern),
gedragswetenschappers en sportinstructeurs (extern). Opleiding kan worden gevolgd bij Stichting De
Herstelling of andere passende aanbieders.
3.3.1

Mentoren

De deelnemers worden intensief begeleid door mentoren (allen met een achtergrond als
(onder)officier bij de marine) die hen proberen te motiveren om basiscompetenties te behalen voor
een baan of regulier leer, zorg- of werktraject.
In verband met groepsdynamiek (veiligheid) wordt een groep van 15 deelnemers door twee mentoren
begeleid.

21

Gestructureerde sessies met deelnemers die op de Vinkebrug fysiek agressief zijn geweest of daarmee hebben gedreigd

22

Bosmaaiers, maaimachines, hogedrukreinigers, bladblazers, harken, schoffels, scheppen, houtbewerkingsmaterialen,
schildergereedschappen, schoonmaakmateriaal
23

Rondhouten palen, balken, autobanden, pallets.

24

Bijvoorbeeld brillen, handschoenen, helmen, hesjes, markeringsmateriaal, veiligheidsgordels, oorkappen

25

Oefen AED, brancard, dummy pop
Kisten, zeil, lijnen, trossen

26
27

Zwemkleding, zwemvliezen, duikbrillen, cilinders, regulators, stabjackets, cursusboek PADI (benodigd zijn 4x complete
duikuitrusting)
28

Veiligheidsgordels, statische en dynamische lijnen, carabiners, helmen, afdaalhandschoenen, Go Pro Camera
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Het feit de rol van mentor door ex-(onder)officieren bij de marine wordt vervuld is zorgvuldig
overdacht. Zij beschikken over competenties die voor het behalen van de interventiedoelen onmisbaar
zijn:
-

-

-

Zij zijn allen opgeleid in situationeel leidinggeven
Zij raken door hun ervaring in het opereren onder stressvolle/bedreigende omstandigheden weinig
onder de indruk van agressief gedrag of andere gedragsproblemen, waardoor er juist ruimte
ontstaat om met de deelnemer te communiceren.
Zij zijn – op basis van dezelfde ervaring - moeilijk te intimideren en zullen in bedreigende situaties
de-escalerend reageren.
Zij zijn gewend om consequent en gedisciplineerd te werken.
Ze zijn gewend aan een hechte onderlinge samenwerking, waardoor ze goed op elkaar afgestemd
zijn. Ze zijn hierdoor niet makkelijk tegen elkaar uit te spelen door de deelnemers (‘splitting’).
Personen uit de doelgroep hebben respect voor personen met deze achtergrond. Dit respect
brengt met zich meer dat mentoren een ten opzichte van de deelnemers een positie kunnen
innemen van betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.
Ze zijn deze personen gewend veel aandacht te hebben voor zorgvuldige en correcte (uiterlijke)
presentatie, ze kunnen op dit (en de voornoemde punten) fungeren als een rolmodel.

De mentoren gaan op normale toon een gesprek aan, en blijven ten alle tijde rustig en kalm praten
zoals het hen betaamt in hun voorbeeldfunctie. Kerncompetenties van de mentoren zijn: eerlijk,
duidelijk, betrokken en vasthoudend. In bijlage 9 is een overzicht weergegeven van competenties en
gedrag van (onder)officier bij de marine.

De mentor is, door zijn achtergrond als (onder)officier bij de marine, erin getraind om fysieke stresssignalen bij
deelnemers direct te herkennen (situational awareness). Hij is ook in staat om eigen reacties op agressie van
andere personen (normaliter getriggerd vanuit het zogenoemde reptielenbrein, dat zorgt voor een directe
reactie bij het ervaren van gevaar/hoge stress) te kunnen onderdrukken. Deze hoge mate van
stressbestendigheid van mentoren betekent dat ze, anders dan de meeste mensen, weliswaar de gebruikelijke
fysieke reacties (denk aan versnelling van de ademhaling) vertonen. Maar deze prikkel wordt door hen
onmiddellijk geïdentificeerd als een behulpzaam gegeven, waardoor ze een eventuele automatische
gedragsreactie (boosheid, stemverheffing, vluchten) die erop kan volgen, kunnen onderdrukken.

De mentor draagt zorg voor:
-

Dagelijkse begeleiding van de deelnemers tijdens werk en sport.
De veiligheid van de deelnemers tijdens de werkzaamheden.
Coaching en intensieve begeleiding van de deelnemers
Dagelijks contact met de trajectbegeleider van zijn team.

Als er meer dan 6 mentoren zijn (drie groepen of meer) zal een mentor aangewezen worden om
coördinerende taken te verzorgen:
-

Controle, coördinatie en uitvoering van het programma.
Coördinatie lesprogramma’s voor de mentoren, werkzaamheden, materiaal en logistiek.

Deze mentor kan indien nodig elders invallen.
Mentoren hebben als opleidingsniveau minimaal hbo-niveau

29

en een achtergrond als (onder)officier bij

de marine. Mentoren moeten ervaring hebben in het werken met deze of vergelijkbare doelgroepen.
Specifieke opleidingseisen en competenties van mentoren staan vermeld in Bijlage 4. Een toelichting
29

De opleiding tot (onder)officier staat in Nederland gelijk aan wo/hbo-niveau.

Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

23

op de competenties vanuit hun achtergrond van (onder)officier bij de marine is weergegeven in Bijlage
9.
3.3.2

Trajectbegeleiders

Trajectbegeleiders stellen een plan van aanpak op met de deelnemers waarin de leerdoelen die ze
willen behalen worden vastgelegd. Zij ondersteunen de deelnemers bij het uitvoeren van het plan.
Elke trajectbegeleider heeft caseload van maximaal 12 deelnemers, met wie dagelijks contact is.
Wekelijks is er onderling casuïstiek overleg met de mentoren binnen het team. Alle relevante
gegevens over een kandidaat worden gedeeld met de gedetacheerde medewerker van het NIFP
(verpleegkundig specialist/psycholoog).

Taken van de trajectbegeleider zijn:
-

Screening van aanmeldingen (nalopen criteria)
Intake van de deelnemer
In kaart brengen criminogene factoren en belemmerende factoren
Dagelijks contact met deelnemer
Huisbezoek (gerelateerd aan doel, en/of indien deelnemer niet verschijnt).
Wekelijks contact met de mentoren van zijn team.
Dossier van de deelnemer
Contact en afspraken met externe partijen.
Indien daartoe opgeleid: uitvoering VAT (individuele training agressiebeheersing voor
geselecteerde deelnemers)

De trajectbegeleider maakt in de eerste fase een beknopte analyse van het functioneren en de vragen
van de deelnemer. Dit is de basis voor de eerst aansturing van de mentoren. De mentoren gebruiken
dit als achtergrondinformatie voor het hanteren van situaties die zich gedurende de werkweek met
individuele deelnemers voordoen. Gaandeweg Fase 1 wordt het aansturen bijgesteld. In Fase 2
mondt deze wisselwerking uit in een plan van aanpak.
Ook is de trajectbegeleider degene die deelnemers begeleid met praktische zaken, en ondersteunt bij
de contacten met hulpverleningsinstellingen, gemeenten, et cetera. Ze zullen, afhankelijk van de
mogelijkheden van de deelnemer, in het ene geval de deelnemer stimuleren in het zelf vinden van
oplossingen en in de andere situatie regelzaken juist overnemen (bijvoorbeeld indien sprake is van
LVB-problematiek).
De mentoren en trajectbegeleiders werken samen waarbij ze op een open, eerlijke en duidelijke
manier met elkaar communiceren. Ze geven elkaar voortdurend feedback en spreken elkaar aan op
elkaars gedrag. Zo houden ze elkaar scherp in uitvoering van de methodiek. Vanuit hun defensieachtergrond zijn mentoren gewend om op deze manier (en met een flinke dosis humor) met elkaar
samen te werken. Er is hierdoor duidelijkheid onderling in het team en dit wordt ook uitgestraald naar
de deelnemers. Duidelijkheid en vertrouwen gaan hand in hand.
Opleidingseisen en competenties van trajectbegeleiders staan vermeld in Bijlage 4.
3.3.3

Sport- / fitnessinstructeurs

Deze activiteiten worden ingekocht bij externe partijen. De instructeurs zijn altijd gecertificeerd ten
aanzien van de durfsporten en –activiteiten die ze begeleiden (zoals duiken, klimmen). Zij moeten
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daarnaast affiniteit hebben met bootcamp-activiteiten en het werken met minder gemotiveerde
deelnemers.
3.3.4

Gedragsdeskundigen

Een verpleegkundig specialist (gedetacheerd vanuit het NIFP) is vast onderdeel van het team. Het is
een extern ingehuurde functionaris voor tenminste één volledige dag per week. De functionaris is
werkzaam bij een organisatie gespecialiseerd in de behandeling van personen met (ernstige)
gedragsproblematiek (zoals de NIFP). Deze gedragsdeskundige is BIG-geregistreerd (bijvoorbeeld
een sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en werkt op de locatie waar werkzaamheden worden
uitgevoerd door de groep. De taken zijn:
•
•
•
•
•
•

On the spot advies geven aan mentor en trajectbegeleider (gevraagd én ongevraagd);
Hulp en ondersteuning voor deelnemers in individuele gesprekken (deels gestuurd door
psycholoog/psychiater);
Signaleren en doorverwijzen bij (nog) niet (eerder) gediagnosticeerde psychiatrische/psychische
problematiek;
Signaleren en doorverwijzen voor behandeling door psycholoog of psychiater;
Vertalen van diagnoses door psycholoog en psychiater naar concrete handelingsadviezen voor
mentor en trajectbegeleider;
Uitvoeren van wekelijkse observaties van deelnemers tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Deze specialist is de vraagbaak voor mentoren en trajectbegeleiders en kan, doordat hij/zij op de
werkplek aanwezig is, ook direct advies geven als zich een incident voordoet of kort geleden heeft
voorgedaan. Dit advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het zorgen voor een passende
sanctionering en een op maat aanpak in de gesprekken die worden aangegaan, zowel met de direct
betrokken deelnemer(s) als met andere groepsdeelnemers. Deze specialist is flexibel inzetbaar en
bouwt door het frequente contact een vertrouwensband op met de deelnemers.
Om te zorgen dat een kritische positie wordt ingenomen is het een functionaris van buiten de eigen
organisatie. Hierdoor blijft de functionaris ook ingebed in de eigen organisatie waar hij/zij de eigen
expertise en kennis up-to-date kan houden.
Doorverwijzen naar psycholoog of psychiater wordt mede hierdoor vergemakkelijkt. Ook kunnen
diagnoses onderling gedeeld worden, en is de verpleegkundig specialist vervolgens de schakel die
gestelde diagnoses kan vertalen in handelingsadviezen voor de mentoren en trajectbegeleiders.
3.3.5

Teammanager

De teammanager heeft de volgende taken:
-

Algemene leiding;

-

Vaststellen traject programma;

-

Budget verantwoordelijke voor het project De Vinkebrug;

-

Het opzetten en onderhouden van externe contacten;

-

Het aannemen/beheren van het personeel voor het project De Vinkebrug;

-

Bijdragen aan kwaliteitscyclus rondom methodiek;

-

Signaleren en escaleren knelpunten in de keten.

De teammanager voert periodiek overleg met mentoren en trajectbegeleiders. Hierin wordt, naast de
uitvoering van bovengenoemde taken, voortdurend gewerkt aan verfijning en doorontwikkeling van de
aanpak. Op basis van de gezamenlijke evaluatie van trajecten wordt steeds op basis van de
voorliggende handleiding en op pragmatische wijze gewerkt aan effectieve en bestendige oplossingen
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voor problemen die zich kunnen voordoen. Een voorbeeld: als wordt gesignaleerd dat er grote
kwaliteitsverschillen zijn bij de bewindvoering van deelnemers, dan wordt direct in overleg gegaan met
betrokkenen. In dat overleg wordt voorgesteld om deelnemers aan De Vinkebrug alle onder te
brengen bij één bewindvoerder waarvan de kwaliteit wél is gewaarborgd. Het zorgt voor duidelijkheid
en voorkomt nieuwe problemen. Dan kan het niet meer gebeuren dat een jongere op vakantie gaat
zonder dat een bewindvoerder adequaat en tijdig heeft gezorgd voor het beschikbaar komen van
leefgeld. Terugval in oud gedrag (diefstal of aangaan van een dubieuze lening) wordt hiermee
voorkomen.
3.4

Duur en fasering

Het traject bestaat, inclusief de fase van intake, uit vier fasen. De daadwerkelijke start van De
Vinkebrug is met ingang van fase 1.
Tabel 1: Fasering traject De Vinkebrug
Minimaal
(weken)

Maximaal
(weken)

Fase 0: Intake, analyse en overdracht

1

3

Fase 1: Inwerkfase

2

4

Fase 2: Uitvoeringsfase

9

52

Fase 3: Transfer naar vervolgtraject & monitoring

12

24

Totaal

24

83

De gehele duur van het traject is dus variabel: minimaal 12 weken voor transfer + 12 weken na
transfer, en maximaal 59 weken voor transfer + 24 weken na transfer. Dit is voornamelijk afhankelijk
van de vorderingen van de deelnemer en de begeleidingsbehoefte na transfer.
De fasen zijn gebaseerd op het transtheoretische veranderingsmodel van Prochaska en DiClemente
(1986, 1992). Dit model staat verder uitgewerkt onder de onderbouwing (zie hoofdstuk 5, en de Bijlage
2 over Motiverende Gespreksvoering).
Als aanmelding en intake in Fase 0 zijn doorlopen komt de deelnemer in Fase 1 en 2 vijf dagen per
week 8 uur per dag naar de werklocatie. Alle werkzaamheden vinden binnen de in totaal 40 uur durende
werkweek plaats, op minstens vier van de vijf dagen. De vijfde dag (bijvoorbeeld de vrijdag) is geen
reguliere werkdag, maar is gereserveerd voor onder meer afstemming met hulpverleners. Het gaat op
weekbasis om de volgende werkzaamheden (inclusief een indicatie van het totaal aantal uren

30

op

weekbasis tussen haken):
-

Werken (circa 20 uur);

-

Sporten (circa 5 uur);

-

Cursussen (circa 7 uur);

-

Voortgangsgesprekken (minimaal 1 uur);

-

Afstemming met andere hulpverleners

31

van bijvoorbeeld GGZ, reclassering, gemeente,

bewindvoering (circa 1 á 2 uur).

30

Het totaal aantal uren telt niet op tot 40 uur, omdat er ook transfer (i.c. reis-)tijd nodig is, bijvoorbeeld om te verplaatsen van
werk- naar sportlocatie en terug.
31

Het gaat om afstemming met hulpverlening die al loopt bij de start van het traject, en wordt voortgezet. En om hulpverleners
die in de loop van het traject (al dan niet na signalering en/of indicatie van de gedragsdeskundige) worden ingezet van
genoemde organisaties.
Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

26

Het plan van aanpak, dat wordt vormgegeven en voortdurend bijgesteld in Fase 0 en 1, wordt bij
aanvang van Fase 2 vastgesteld.
Na aanvang van Fase 3, als de deelnemer de werklocatie heeft verlaten en een vervolgtraject is gestart,
is er tenminste eens per 2 weken contact tussen deelnemer en trajectbegeleider. Meer contact is
mogelijk.
Wekelijks wordt het Werkinstrument Vinkebrug (zie Bijlage 6) door de trajectbegeleider ingezet bij de
voortgangsgesprekken met de deelnemers. Het instrument Leefgebieden (zie Bijlage 7) wordt bij de
intake ingezet en vervolgens elke drie weken van een update voorzien in die voortgangsgesprekken
tussen trajectbegeleider en deelnemer. De beide instrumenten vormen de rode draad bij het volgen en
sturen van de deelnemers en bieden de input voor (voortdurende bijstelling van) het plan van aanpak.
3.4.1

Fase 0: Intake, analyse en overdracht

Na de aanmelding vindt een eerste gesprek plaats tussen deelnemer en trajectbegeleider in zijn huidige
verblijfplaats. Soms is dat nog in een penitentiaire inrichting. In deze voorfase wordt zowel gescreend
als gestart met diagnostiek als dat nodig is. Nagegaan wordt of iemand al dan niet aan de
indicatiecriteria voldoet. Op basis daarvan besluiten trajectbegeleider en directie over de plaatsing. In
de procedure kan een NIFP gedragskundige aanvullend voor diagnostiek en/of begeleidingsadvies
zorgen.
Na aanmelding voert de trajectbegeleider de volgende activiteiten uit:
-

-

In de aanmelding en meegezonden stukken:
o

controle van de indicatiecriteria 1 t/m 3 en contra-indicatie 2 (acute problematiek)

o

vaststelling recidivekans (criterium 4, indien RISc aanwezig)

In een intakegesprek:
o

Nalopen aanmeldingsformulier met de deelnemer

o

Uitleg over de Vinkebrug

o

Gesprek over indicatiecriteria 6 t/m 10 en contra-indicatie 2 (acute problematiek): kunnen
en willen verkrijgen van een opleiding of werk, over de achtergrond van het niet (kunnen)
functioneren in reguliere werk/leertrajecten.

-

o

Invulling Vragenlijst Leefgebieden (trajectbegeleider)

o

Afname SCIL (criterium 5)

Na het gesprek:
o

Als er geen beschikbare risicotaxatie is, wordt na het gesprek de FARE ingevuld door de
trajectbegeleider )criterium 4).

o

Bij vragen of twijfels over (forensisch) psychiatrische problematiek wordt een medewerker
van het NIFP geconsulteerd.

o

Een advies over toelating van de deelnemer wordt door de trajectbegeleider voorgelegd
aan de directie, die het uiteindelijke besluit neemt.

o

Uitslag over toelating wordt aan de deelnemer meegedeeld, en de formele startdatum
(aanvang Fase 1) wordt tevens in een document teruggekoppeld aan de deelnemer.

3.4.2

Fase 1: Inwerkfase

Als is vastgesteld dat een potentiële deelnemer geschikt is om in te stromen bij De Vinkebrug, start
het traject met Fase 1. Fase 1 en 2 vormen het hart van het traject Vinkebrug. De trajectbegeleider
maakt in de eerste fase een beknopte analyse van het functioneren en de vragen van de deelnemer.
Dit is de basis voor de eerste aansturing van de mentoren. De mentoren gebruiken dit als
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achtergrondinformatie voor het hanteren van situaties die zich gedurende de werkweek met
individuele deelnemers voordoen. Gaandeweg Fase 1 wordt het aansturen bijgesteld.
Vanaf Fase 1 gewerkt met een vaste dag- en weekstructuur. Vanaf dit moment wordt het
arbeidsproces nagebootst en oefenen deelnemers tijdens een (werk)traject met benodigde
basiscompetenties.
Het traject beslaat, net als een reguliere baan, een werkweek. Tijdens het traject is elke weekdag
anders, maar de weken zien er hetzelfde uit. Vier van de vijf dagen zien er (qua structuur) min of meer
hetzelfde uit. De vijfde dag is er ruimte gereserveerd voor afspraken met instanties, cursussen en
voortgangsgesprekken. Verder is op deze dag een activiteit gepland die onder deelnemers erg
populair is (zoals duiktraining). Zo wordt gezorgd dat de deelnemers er niet voor kiezen een dag extra
weekend

32

te nemen.
33

Een reguliere dag binnen het re-integratie traject ziet er bijvoorbeeld als volgt uit :
Tabel 2: Voorbeeld dagindeling
Voorbeeld dagindeling

M
A
A
N
D
A
G

Begeleider

Bijzonderheden

08.00

Ophalen deelnemers

Mentor

Station Den Helder zuid

08:30 - 09:00

Omkleden / thee/koffie / indelen werkzaamheden

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal

09:00- 12:30

Aanvang werkzaamheden

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal of anders

12:30 - 13:15

Middagmaaltijd

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal

13:15 - 14:00

Schoonschip maken / checken materiaal

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal of anders

14:00 - 15:30

Fysieke training

Mentor

Sportschool Den Helder of zwembad

15:30 - 16:00

Wegbrengen deelnemers

Mentor

Station Den Helder zuid

Voorbeeld dagindeling

M
A
A
N
D
A
G

Begeleider

Bijzonderheden

08.00

Ophalen deelnemers

Mentor

Station Den Helder zuid

08:30 - 09:00

Omkleden / thee/koffie / indelen werkzaamheden

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal

09:00- 12:30

Aanvang werkzaamheden

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal of anders

12:30 - 13:15

Middagmaaltijd

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal

13:15 - 14:00

Schoonschip maken / checken materiaal

Mentor

Op locatie Dirksz Admiraal of anders

14:00 - 15:30

Fysieke training

Mentor

Sportschool Den Helder of zwembad

15:30 - 16:00

Wegbrengen deelnemers

Mentor

Station Den Helder zuid

In de week zijn activiteiten bijvoorbeeld als volgt verdeeld:
Tabel 3. Voorbeeld weekprogramma
Ochtend

Middag

Bijzonderheden

MA

Werken

Zwemmen

-

DI

Werken

Circuit training

Op locatie: sportschool

WO

Werken

Werken

-

DO

Werken

Circuit training

Op locatie: sportschool

VR

Cursus / Afspraken instanties

Cursus / Afspraken instanties

-

32

Volgens de huidige participatiewet is er de verplichting bij deelnemers om 32 uur aan het traject deel te nemen.

33

Voor andere gemeenten gelden de daar afgesproken locaties.
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Deze verdeling is een globale richtlijn. Overige activiteiten worden op maat ingepast. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een activiteit teambuilding die eens per drie weken plaatsvindt (in
plaats van een training op de sportschool).
Basisregels en richtlijnen in fase 1 en 2: De deelnemer komt 5 dagen per week naar het traject waarbij
de werkzaamheden vier dagen per week plaatsvinden, met uitzondering van het weekend.
Deelnemers zullen van circa 08:00 tot 16:00 van huis zijn. Deelnemers dienen vóór 8.00 uur op een
afgesproken vertrekplek aanwezig te zijn, vanaf daar worden ze naar de locatie gebracht en
e

omstreeks 16.00 uur wordt de deelnemer weer op de dezelfde plek afgezet. De 5 dag biedt ruimte
voor trainingen, gesprekken met trajectbegeleiders, deelnemen aan opleidingen, bezoek aan de
forensische poli, enzovoort.

Hoewel deelnemers in groepen aan het werk gaan, is de benadering van De Vinkebrug geen
groepstraining, maar een individuele begeleiding die in groepsverband wordt uitgevoerd. Dit is gedaan
omdat het de enige manier is om aanpassing van het gedrag van de deelnemers te oefenen, omdat dit
gedrag tot problemen leidt met anderen in de directe omgeving. En in de beoogde toekomstige
werksituatie zal de deelnemer ook met andere mensen moeten kunnen samenwerken. De groep wordt
in De Vinkebrug daarom beschouwd als verschillende individuen bij elkaar, die samen tot uitvoering van
taken moeten komen, waardoor elke deelnemer de basiscompetenties verwerft. Elke deelnemer heeft
daarom een plan op maat. Zowel de mentoren als de trajectbegeleiders stemmen de aanpak af op de
specifieke kenmerken van de deelnemers.
Vijf dagen per week is er contact met de trajectbegeleider, omdat deze elke dag op de werklocatie
aanwezig is om vragen van deelnemers te kunnen beantwoorden. Het

contact gedurende de

dagdagelijkse werkzaamheden gaat over het werken op het traject maar dient tevens om de deelnemer
te begeleiden met andere afspraken die hij heeft. Bijvoorbeeld: als hij een afspraak met de reclassering
heeft, wordt dit voorbesproken en zonodig gaat de trajectbegeleider mee. De deelnemer krijgt in zijn
werkrooster twee dagdelen (een werkdag verdeeld in twee dagdelen) om deze afspraken uit te voeren,
zodat er afstemming is met de andere geplande werkzaamheden. Eens per week is er een
contactmoment tussen trajectbegeleider en deelnemer waarbij ze apart van de groep de voortgang
doorspreken (voortgangsgesprek).
Wie niet verschijnt op het traject, krijgt direct een huisbezoek, ook indien de deelnemer zich bijvoorbeeld
ziek meldt. Indien er geen plausibele reden is, volgen er consequenties conform de gestelde
voorwaarden (geldt ook bij overtreding van de huisregels of antisociaal gedrag). De voorwaarden
verschillen per deelnemer en hangen geheel af van de reden en context waarbinnen de aanmelding is
gedaan. Bij toepassing van sancties

34

wordt eerst gewaarschuwd en in de praktijk dienen de sancties

primair als stok achter de deur die vaak juist niet gebruikt hoeft te worden, door de snelheid en wijze
van reageren door trajectbegeleider en mentoren op grensoverschrijdend gedrag.
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Een treffend voorbeeld uit de praktijk: een deelnemer drong er, om een sanctie af te wenden, zelf op aan dat een mentor over
zijn huissleutel zou beschikken. Met als doel dat de mentor bij een huisbezoek (wanneer deze deelnemer niet was komen
opdagen omdat hij’ s ochtends niet wakker wordt en opstaat) het huis kon binnengaan om de deelnemer te wekken. De mentor
doet dit enkele keren, maar stopt daar dan mee en start het gesprek gestart over stoppen met drugsgebruik (de oorzaak dat de
deelnemer door de wekker heen slaapt).
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Vanaf de eerste dag in Fase 1 staat het motiveren van de deelnemer centraal met behulp van
motiverende gespreksvoering (vooral uitgevoerd door de trajectbegeleider) en situationeel leidinggeven
(vooral uitgevoerd door de mentor). Zie hiervoor paragraaf 4.3 tot en met 4.5. Situationeel leidinggeven
ondersteunt de deelnemer bij het verwerven van de basiscompetenties en bevat ook motiverende
elementen, afhankelijk van de taakvolwassenheid van de deelnemer op een specifieke taak. Het doel
van de motiverende gespreksvoering is het op gang brengen en borgen van de intrinsieke motivatie
voor gedragsverandering en voor werk en opleiding.
3.4.3

Fase 2: Uitvoeringsfase

De inhoud van Fase 2 is gelijk aan die aan Fase 1, met de volgende aanvullingen:
-

Pas in Fase 2 wordt (met input van fase 1) een definitief plan van aanpak gemaakt.

-

Op basis van de ervaringen in Fase 1 kan (pas) vanaf Fase 2 de individuele training
agressiebeheersing (VAT) worden aangeboden.

-

De gedragsdeskundige signaleert welke (aanvullende) hulpverlening nodig is (naast reeds lopende
trajecten). De gedragsdeskundige stemt met de hulpverleners af gedurende het traject (zie
paragraaf 3.3.4).

Mentoren:
De hoofdtaak van mentoren is om de deelnemers basiscompetenties te helpen verwerven voor instroom
in een regulier leer- of werktraject. In verband met groepsdynamiek en veiligheid wordt een groep van
max. 15 deelnemers door twee mentoren begeleid (begeleidingsratio is minstens 1 : 7.5). De mentoren
zijn dagdagelijks bezig om bij alle activiteiten de methodiek toe te passen met het doel structureel
gedrags- en houdingsaspecten te doen veranderen conform de methodiek zoals beschreven in de
programmahandleiding (zie vooral paragraaf 3.3).
Trajectbegeleiders:
De trajectbegeleiders stellen een plan van aanpak op met de deelnemers op (met input van de mentor)
waarin de leerdoelen worden vastgelegd. De trajectbegeleider legt dit plan met de deelnemer samen
vast. Hij werkt met een caseload van maximaal 15 deelnemers met wie niet alleen de mentor, maar ook
de trajectbegeleider dagelijks contact heeft. De deelnemers worden ondersteund bij het uitvoeren van
het plan. Wekelijks is er casuïstiek overleg met de mentoren binnen het team. De trajectbegeleider
functioneert als casemanager. Hij brengt in deze

35

fase de criminogene factoren en belemmerende

factoren volledig in kaart waarbij (net als in de voorgaande fasen) steeds gebruik wordt gemaakt van de
input van mentoren. Naast dagelijks contact worden er huisbezoeken uitgevoerd (indien een deelnemer
niet verschijnt). Het dossier van deelnemers wordt bijgehouden door de trajectbegeleider. Ook
onderhoudt deze contact met externe partijen (hulpverlening) en begeleidt - indien nodig - de deelnemer
hierbij. Ook de uitvoering van de VAT (individuele training agressiebeheersing voor daartoe
geselecteerde deelnemers) is een verantwoordelijkheid van de trajectbegeleider.
Gedragsdeskundige:
De gedragsdeskundige voert individuele gesprekken met deelnemers tijdens en naast het werk; en zorgt
door flexibele inzetbaarheid en wekelijkse aanwezigheid dat een vertrouwensband met de deelnemers
wordt opgebouwd. Als externe kan deze functionaris gemakkelijker ook ongevraagd en kritisch advies
35

In de praktijk begint dit al in fase 0 en 1. Het beeld wordt volledig gemaakt in fase 2.
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geven aan zowel mentor als trajectbegeleider. Verder zorgt de gedragsdeskundige voor doorverwijzing
naar

psycholoog

of

psychiater

bijvoorbeeld

bij

(nog)

niet

(eerder)

gediagnosticeerde

psychiatrische/psychische gedragsproblematiek. De aanwezigheid van veel expertise in de eigen
organisatie (bij voorkeur het NIFP) waar de gedragsdeskundige werkzaam is zorgt ervoor dat
gemakkelijk kan worden doorverwezen. De gedragsdeskundige zorgt dat diagnoses worden omgezet
naar concrete handelingsadviezen voor mentoren en trajectbegeleiders. Directe observaties van het
gedrag van deelnemers tijdens werkzaamheden vormen de basis voor het werk van de
gedragsdeskundige.

3.4.4

Fase 3: Transfer naar vervolgtraject en monitoring

Een deelnemer wordt doorverwezen wanneer de subdoelen van De Vinkebrug zijn behaald, en er op
basis hiervan voldoende vertrouwen is dat de deelnemer dit gedrag – met name de basiscompetenties
– in de toekomst in een andere setting blijvend zal kunnen laten zien. Een advies over transfer wordt
opgesteld door de trajectbegeleider en is een logisch gevolg van de voortgangsgesprekken met de
deelnemer. Het wordt met de deelnemer besproken en daarna voorgelegd aan de directie, die het
uiteindelijke besluit neemt.
Tijdens dit vervolgtraject blijft de Vinkebrug nog minstens 12 weken in beeld. De deelnemer wordt
gemonitord in deze periode: minimaal wekelijkse contacten met de deelnemer of bezoeken van de
trajectbegeleider aan de deelnemer op de nieuwe plek. Daarnaast kunnen deelnemers altijd op eigen
initiatief terugkomen naar De Vinkebrug, als ze bijvoorbeeld vastlopen in het vervolgtraject. Zo nodig
kunnen ze ook door betrokken instanties, in overleg met De Vinkebrug, worden terugverwezen naar
Fase 2 en terugkeren in dit intensieve dagelijkse programma van De Vinkebrug.
Verder wordt (ex-)deelnemers altijd de gelegenheid geboden om gestarte cursussen/opleidingen bij
De Vinkebrug te kunnen blijven volgen c.q. afmaken.
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4 Inhoud van methode De Vinkebrug
In dit hoofdstuk beschrijven we de concrete activiteiten van methode De Vinkebrug.
We starten met specifieke aandachtspunten per fase (4.1) en het benutten van de specifieke context
van De Vinkebrug (4.2). Vervolgens beschrijven we vanaf 4.3 de activiteiten apart. Daarbij geven we
steeds aan, welk subdoelen daarmee worden bereikt.
4.1

Methodische aandachtspunten per fase

4.1.1

Fase 0: Intake, overdracht en analyse

Fase 0 is de fase voorafgaand aan bepaling of iemand al dan niet start met traject De Vinkebrug. In
Fase 0 staan kennismaking, analyse, overdracht (transfer) van informatie centraal. Het eerste gesprek
/ de eerste gesprekken (voor een volledige agenda, zie paragraaf 3.4.1) worden laagdrempelig
ingestoken door te starten met uitwisselen van praktische zaken, zoals het mondeling geven en
checken van eerste informatie over hoe de deelnemer bij de verzamelplaats kan komen waar iedere
ochtend wordt verzamelen met de groep. Ondanks het feit dat nog niet definitief is besloten dat
iemand kan gaan starten wordt direct nagevraagd of een deelnemer ondersteuning nodig heeft bij dit
soort praktische zaken (eventueel vervoer regelen). Vervolgens wordt een eerste verkenning gedaan
van de ondersteuning die een deelnemer wil hebben. Het is belangrijk uitgebreid stil te staan bij deze
eerste basale randvoorwaarden. Onder meer omdat relatief vaak sprake is van (al dan niet
gediagnosticeerde) problematiek op het vlak van verstandelijke beperkingen. Deze voorfase is niet
alleen bedoelt om de (contra-)indicaties te wegen, maar verlaagt tevens direct de drempel en
vermindert de kans op vroegtijdig afhaken. Er wordt in deze fase veel informatie verzameld. Die is per
definitie deels subjectief en door systematisch gebruik van instrumenten wordt deze gaandeweg
steeds verder geobjectiveerd. Fase 0 en fase 1 gaan normaliter naadloos in elkaar over.
4.1.2

Fase 1: Inwerkfase

In deze fase wordt het arbeidsproces nagebootst en oefenen deelnemers tijdens een (werk)traject met
benodigde basis arbeidsvaardigheden. Als de deelnemer instroomt en start met het ‘meedraaien’ in de
werkweek, wordt gestart met het verder verkennen en analyseren van relevante criminogene en
belemmerende factoren, en helpende factoren. Gaandeweg deze fase is er meer informatie over de
deelnemer op basis waarvan een plan gemaakt kan worden.
● Gesimuleerde werksituatie zonder druk en met gedrags- en huisregels als veilig kader
De werkzaamheden die de deelnemers moeten uitvoeren worden met nadruk aangeboden, maar
zij worden niet geforceerd of afgedwongen. De werkzaamheden zijn immers een middel, en geen
doel op zich. Het is belangrijk dat iedereen zich sociaal normaal gedraagt, de taken uitvoert en zijn
best doet om zich te conformeren aan de andere regels. De huisregels die gehanteerd worden (zie
Bijlage 5), zijn onder andere het inleveren van telefoons, het afzetten van petjes, het aantrekken
van werkkleding, en het pas mogen openen van de lunchruimte als iedereen is omgekleed.
Daarnaast wordt iedereen verwacht om ’s ochtends op tijd te komen. Dit is het basisregime
waarbinnen voor de deelnemers voldoende veilige ruimte wordt gecreëerd om vanuit ervaringen en
situaties die zich gedurende de dag voordoen te leren en te werken aan de verschillende
subdoelen.
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In fase 1 moet de deelnemer nog wennen en inwerken. Hij kent de huisregels, materialen en
veiligheidsvoorschriften nog niet goed. De juiste werkzaamheden / taken moeten worden bepaald
qua zwaarte en inhoud, en het contact met andere deelnemers moet groeien. Om die reden wordt
met meer clementie omgegaan met overtreding van regels (wel signaleren en corrigeren, maar
lichtere sancties), en er is meer flexibiliteit in de aanpak mogelijk. In deze fase kennen de
begeleiders de deelnemers nog niet helemaal. Ze kunnen in deze fase nog verrast worden door
nieuw onverwacht gedrag van de deelnemers.
Vanaf de eerste dag in Fase 1 staat het motiveren van de deelnemer centraal met behulp van
motiverende gespreksvoering (vooral uitgevoerd door de trajectbegeleider) en situationeel
leidinggeven (vooral uitgevoerd door de mentor). Situationeel leidinggeven ondersteunt de
deelnemer bij het verwerven van de basiscompetenties en bevat motiverende elementen,
afhankelijk van de taakvolwassenheid van de deelnemer op een specifieke taak (zie Bijlage 2). Het
doel van de motiverende gespreksvoering (zie Bijlage 3) is het op gang brengen en borgen van de
intrinsieke motivatie voor gedragsverandering.
4.1.3

Fase 2: Uitvoeringsfase

De tweede fase start op het moment dat de begeleiders een deelnemer voldoende hebben leren
kennen. Het beeld dat ze zich hebben gevormd is min of meer compleet en ze worden in principe niet
meer zo snel verrast door gedrag van de deelnemer. Een individueel plan wordt opgesteld, waar nodig
bijgesteld, en in deze tweede fase uitgevoerd.
● Voorbereiding op een regulier leer-/werktraject door structuur en ritme
De Vinkebrug is erop gericht om de deelnemers (weer) voor te bereiden op de maatschappij, en dit
wordt gedaan door het aanbieden van een strakke en heldere structuur, met een voorspelbaar
dagritme waarbinnen ruim de gelegenheid is te oefenen met benodigde basisvaardigheden om
weer in staat te zijn de blik te richten op het willen verkrijgen van een baan in de toekomst. Dit
gebeurt in de wetenschap dat, vóórdat het zover is de deelnemers nog een lange weg te gaan
hebben. In de tweede fase wordt de motivatie verder opgebouwd en wordt binnen de vaste
structuur in toenemende mate én op maat met de deelnemers geoefend in real life situaties. In fase
2 komt centraal te staan dat de deelnemer werknemersvaardigheden laat zien en voorwaarden
naleeft.
● Werken aan interne motivatie, een plan op maat, en werken aan doelen
De mentoren en trajectbegeleider besteden in deze fase vooral aandacht aan het verkennen van
de ambivalentie van deelnemers (die doorgaans aan de ene kant wel maar tegelijk ook níet wil) om
te veranderen. Deze fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en
op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren. De deelnemer wordt door het
stellen van vragen gestimuleerd zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken welke
genoteerd worden in een integraal plan. Samen met de deelnemer zal dan bepaald worden wat en
hoe hij gaat veranderen. De verzamelde informatie in fase 0 en 1 vormt mede input voor het plan.
Dat geindividualiseerde plan is gereed vanaf het begin van fase 2. En in de resterende weken van
fase 2 wordt het uitvoeren van dit plan leidend. Tijdens voorgangsgesprekken (wekelijks) met de
trajectbegeleider, bespreekt de deelnemer de vorderingen op de diverse doelen / leefgebieden. Dit
gebeurt aan de hand van de scoring van het Werkinstrument De Vinkebrug (Bijlage 7).
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In deze fase werken mentor en trajectbegeleider nauw samen aan het bereiken van alle
subdoelen. De mentor concentreert zich daarbij op de basiscompetenties /
werknemersvaardigheden van de deelnemer, en werkt op die manier direct aan de criminogene
factor ‘verkrijgen en behouden van werk en/of opleiding’. De trajectbegeleider volgt en ondersteunt
deze ontwikkeling door aanvullende motivering, en het op maat werken aan de andere aanwezige
criminogene en belemmerende factoren. Dat doet hij rechtstreeks (in het gesprek met de
deelnemer) en indirect, in de vorm van het organiseren van steun, zorg en begeleiding door
derden.
4.1.4

Fase 3: Transfer naar vervolgtraject en monitoring

Deelnemers worden doorverwezen wanneer de subdoelen van De Vinkebrug zijn behaald, en er
voldoende vertrouwen dat de deelnemer dit gedrag – met name de basiscompetenties – in de
toekomst in een andere setting zal kunnen vasthouden. Er is vertrouwen ontstaan dat de leefsituatie
en het functioneren van de deelnemer ‘goed genoeg’ is en ook zal blijven. Hij is fitter, sterker, heeft
meer zelfvertrouwen en (episodes en momenten van) antisociaal gedrag behoort tot het verleden.
De trajectbegeleider ondersteunt de deelnemer bij het vinden en instromen in een vervolgtraject. Hij is
bij alle contacten / bezoeken aanwezig, en als dat niet kan of hoeft, bereidt hij deze altijd voor
(bijvoorbeeld met het vooraf oefenen van een kennismakingsgesprek). Ook nabespreking vindt
structureel plaats.
Wanneer de deelnemer is gestart bij het vervolgtraject, houdt de trajectbegeleider wekelijks contact.
In deze fase is belangrijk dat de deelnemer in deze fase de overtuiging heeft dat hij altijd kan
terugvallen op De Vinkebrug: als het tegenzit, als er terugval dreigt of is. Het idee dat dit kan, helpt de
deelnemer de nieuwe structuur vast te houden, is de ervaring van de trajectbegeleiders. En als het
echt nodig is, kan de deelnemer even terugvallen op de oude structuur.
4.2
4.2.1

Het gebruik van de context door de methode De Vinkebrug
Een specifieke omgeving

Aan vrijwel alle subdoelen

36

wordt gewerkt door de deelnemers in een specifieke omgeving te

plaatsen. Als dagbesteding draait de deelnemer mee in een ‘werkweek’. De nadruk in die werkweek
ligt op het verwerven van basiscompetenties. Naast arbeid, is er een aanbod van sport/fitness.
Hij werkt in de natuur: een prikkelarme, fysiek uitdagende en voorspelbare leer/werkomgeving. De
groep is klein, veilig, en wordt geleid door 2 mentoren. Elke deelnemer heeft een trajectbegeleider.
De deelnemers voeren in groepsverband werkzaamheden uit. Zij krijgen taken die als groep
uitgevoerd moeten worden. De taken kunnen alleen in goede samenwerking / onderlinge
afhankelijkheid om worden uitgevoerd.
Voor de deelnemers is De Vinkebrug een oefentraject om te wennen aan een baan en alles wat
daarbij komt kijken. De deelnemers zijn vijf dagen per week van acht uur ’s ochtends tot vier uur ’s
middags op een De Vinkebruglocatie en gaan daarna weer naar huis. Ze moeten zo de balans zien te
vinden tussen hun vrije tijd en werk door bijvoorbeeld ’s avonds op tijd naar bed te gaan. Dit wordt

36

Aan subdoel 2.6, “Op maat / afhankelijk per deelnemer zijn de problemen met of door overige factoren verminderd wordt ook
veel buiten het terrein gewerkt. Denk hier aan inkomen/schulden, relaties, middelengebruik, psychiatrische problematiek,
belemmeringen bij het vinden van een nieuwe stage of dagbesteding.
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extra aangespoord doordat ze overdag fysiek bezig zijn en ’s avonds vermoeid zullen zijn waardoor
vroeg naar bed gaan niet zo’n grote stap is.
Het ritme dat deelnemers door De Vinkebrug ontwikkelen is voor de deelnemers cruciaal. Hiermee
kunnen deelnemers later makkelijker in het ritme van een regulier leer/werktraject functioneren. Er
komt ook eigen verantwoordelijkheid bij kijken, omdat zij hun vrije tijd behouden en zelf in moeten
delen.
4.2.2

In groepen, maar niet groepsgericht

Aan alle subdoelen wordt gewerkt door met de deelnemer een individueel traject te ontwerpen en dit
uit te voeren. Ondanks dat deelnemers in groepen aan het werk gaan is de benadering van De
Vinkebrug geen uitgesproken groepsbehandeling. Dat de deelnemers in een groep zitten betekent bij
De Vinkebrug niet dat ze allemaal hetzelfde worden behandeld.
De groep wordt niet als groep beschouwd, maar als verschillende individuen bij elkaar. De aanpak van
De Vinkebrug is een individuele aanpak in groepsverband. Er is altijd ruimte voor het op maat
benaderen van de verschillende deelnemers.
Zowel de mentoren als de trajectbegeleiders stemmen af op de persoonlijkheid en
achtergrondkenmerken van de deelnemers. Dit gebeurt met name op het gebied van begeleiden en
persoonlijke benadering.
Elke deelnemer heeft daarom een plan op maat, met leerdoelen voor:
-

het verwerven van de basiscompetenties
werken aan een of meer criminogene factoren
werken aan een of meer belemmerende factoren

De leerdoelen van de deelnemer staan centraal bij alle activiteiten (arbeid, sport, fitness) die de
trajectbegeleider samen met de deelnemer heeft afgesproken.
4.2.3

Gedwongen kader

De Vinkebrug werkt met een gedwongen kader (inclusief mogelijke sancties). Dit heeft als reden, dat
deelnemers om diverse redenen bij aanvang niet intern gemotiveerd zijn voor gedragsverandering. De
deelnemers hebben wel de wens om werk of een opleiding te vinden en te behouden, maar laten op
diverse manieren zien dat zij niet duurzaam investeren in de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dit
gedrag heeft met ‘niet kunnen’ te maken, en daarvoor biedt De Vinkebrug een aanbod en begeleiding
op maat. Het gedrag heeft echter ook met ‘niet willen’ te maken, en daarvoor is een andere aanpak
nodig. Het startpunt voor De Vinkebrug is hierbij, dat ‘niet willen” niet wordt opgevat als “dit is een
ongemotiveerd persoon” (een etiket dat weinig hoop meer geeft), maar als “deze deelnemer heeft een
doel, maar ziet het belang en zijn mogelijkheden om persoonlijk te veranderen nog niet”.
Dit startpunt wordt door De Vinkebrug vertaald in een verplicht kader. Het verplichte kader zorgt
ervoor dat externe motivatie bij de deelnemer om deel te nemen in het begin de overhand heeft: “ik
ben hier, omdat anderen dat van mij willen”. Indien deelnemers zich niet gedragen conform de
(justitiële) voorwaarden, worden zij bijgestuurd. Zij kunnen als uiterste maatregel worden gekort op
hun uitkering of een voorwaardelijke straf wordt omgezet in detentie. Deze ‘stok achter de deurmethode’ werkt (in eerste instantie) extern motiverend om gedragsveranderingen teweeg te brengen.
De Vinkebrug werkt ook met een financiële prikkel als externe motivator om deel te nemen aan het
traject. Indien een adolescent of een volwassene een uitkering heeft (of aanvraagt), veelal na detentie,
en een geschiedenis heeft van problematische re-integratie trajecten, biedt dit de mogelijkheid zijn om
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het re-integratie traject in een verplichtend kader aan te gaan bieden. De deelnemer wordt dan
verplicht deel te nemen aan het traject De Vinkebrug waarbij de voorwaarde geldt dat als hij niet
meewerkt aan zijn re-integratie gekort zal worden op zijn uitkering, of een voorwaarde in een justitieel
kader geldt.
●

Verzet als uitgangspunt
Uitgangspunt is dat het verplichtend kader verzetsreacties zal oproepen (Rooney,1992.; Menger
2005, 2009). Een verplichtend kader geeft een bepaalde mate van vrijheidsverlies en dat zorgt
voor reactie. Deze reactie uit zich in gedrag dat probeert de verloren vrijheid terug te krijgen door
sabotage en agressie. In dit traject uit zich dat in het niet op komen dagen, ziek melden terwijl er
geen sprake is van ziekte, agressief gedrag, machtsvertoon, bagatelliseren (het antisociale gedrag
wordt afgeschilderd als "best acceptabel" en zonder nadelige effecten), bedreigen, ontkennen
(anderen de schuld geven: het verdedigingsmiddel waarbij anderen de schuld krijgen van hun
eigen misdragingen (externalisatie), of strategische zelf-presentatie (mooier, sterker, armer,
zieliger voordoen dan waar feitelijk sprake van is).

●

Verzet door intimidatie, bedreigingen en agressie
Door de competenties en achtergrond van de mentoren (allen met een achtergrond als
(onder)officier bij de marine) worden diverse enkele verzetsreacties die een deelnemer kan
vertonen (en die ze vertoond hebben bij reguliere trajecten) niet langer doelmatig. De mentor is
getraind om in gesprek te blijven tijdens dreigende situaties (intimidatie, bedreigingen,
machtsvertoon en agressief gedrag). Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer (in tegenstelling tot zijn
eerdere ervaringen in vergelijkbare situaties) het contact met de opponent (in casu: de mentor)
niet verliest. De mentor blijft de deelnemer bereiken en kan binnen die context met motiverende
gespreksvoering de deelnemer verleiden tot het nemen van een besluit om het eigen gedrag te
veranderen. De ervaring dat de verzetsreactie niet effectief is dient als katalysator te werken
hiervoor.

●

Verzet door ziekmelden
De trajectbegeleiders in deze interventie zijn ook voorbereid op ziekmeldingen als verzetsreactie
en zullen professioneel hierop reageren. Ook hierbij slaagt de deelnemer er niet in het contact te
verbreken, omdat door ‘bemoei-acties’ zoals huisbezoeken zo veel als mogelijk de interactie met
deze deelnemers gezocht blijft worden.

●

Overig verzet – no nonsense
De overige verzetsreacties zoals bagatelliseren, ontkennen, externalisatie en strategische zelfpresentatie zullen herkend moeten worden door de mentoren en daar zal professioneel op
gereageerd worden door in gesprek te gaan over deze gedragingen zodra deze zich voordoen
(Menger, 2009). Door de no-nonsense cultuur zal een positieve interactie tussen deelnemer en
mentor kunnen ontstaan. Onder een no-nonsense cultuur wordt verstaan dat er duidelijke regels
en grenzen gesteld zijn, (en niet door vrijheid beperkende maatregelen), dat sociale regels
consequent gehanteerd worden, dat mentoren voorbeeldgedrag laten zien door afspraken na te
komen en te zeggen wat ze doen (zeg wat je doet, doe wat je zegt), dat mentoren open en eerlijk
zijn en op respectvolle wijze communiceren.

Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

36

●

Bijsturen en sancties
Het bijsturen van gedrag wordt bij De Vinkebrug enkel verbaal gedaan (op basis van
correctiegesprekken, zie 4.5.2). Weliswaar op een duidelijke en consequente manier, maar
bovenal ook op een normale en gelijkwaardige manier. Alleen in het uiterst uitzonderlijke geval
van een vechtpartij tussen deelnemers zal er door de mentoren fysiek ingegrepen worden door ze
uit elkaar te halen. Indien deelnemers over de schreef gaan worden zij hierop aangesproken, en
als iemand agressief gedrag vertoont wordt hij gevraagd even te gaan afkoelen (meestal in de
natuur). Als de emotie weer gedaald is, is er ruimte om samen te evalueren en wordt hij tevens
aangespoord zijn excuses aan te bieden. Het verplichte karakter zorgt dat de externe prikkel
voortdurend aanwezig blijft, zodat er minder kans is dat deelnemers afhaken gedurende het
traject. Echter: het uitoefenen van harde sancties gebeurt in de praktijk vrijwel niet. En de enige
harde sancties die kunnen worden uitgeoefend bestaan uit korten op de uitkering na herhaaldelijk
afwezig zijn of herhaalde ernstige misdragingen. Indien sprake is van reclasseringstoezicht kan de
toezichthouder met de deelnemer bespreken wat de volgende stap dient te zijn. De ultieme
maatregel is dat de reclasseerder besluit om het toezicht af te sluiten en de casus terug te geven
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aan de officier van justitie. Die kan vervolgens besluiten om uitvoering van de voorwaardelijke
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straf te vragen aan de rechter .
●

Eerlijk - Duidelijk - Betrokken
Aan de deelnemers wordt bij het starten van de traject door de trajectbegeleiders verteld over de
eerlijke, duidelijke en betrokken benadering. De deelnemers zien het vaak als hard (eerlijk), streng
(duidelijk) en bemoeizuchtig (betrokken). Maar vanuit de benadering wordt ‘eerlijk’ gezien als alles
bespreken en confronteren met (negatieve) gedragseigenschappen van de deelnemer om zo de
zelfreflectie van de deelnemer steeds te stimuleren.
Het ‘duidelijke’ aspect betekent dat er duidelijke en consequente regels gelden: te laat komen is
jezelf verantwoorden, ziekmelden betekent huisbezoek, en meerdere keren niet kunnen
verantwoorden waarom je afwezig bent, of je ernstig misdragen, is korten op de uitkering of
terugmelden (voor een eventuele tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf).
‘Betrokken’ houdt in dat de mentoren en de trajectbegeleider goed op de hoogte blijven van wat er
speelt in het leven van de deelnemer, en dat er geprobeerd wordt om het contact goed te houden.
Omdat bij de start het uitgangspunt is dat iemand (nog) niet intrinsiek gemotiveerd is kunnen
mentoren ook volharden om een deelnemer niet los te laten als deze ongemotiveerd is. Deze
aanpak houdt in dat er echt aandacht besteed wordt aan de individuele omstandigheden en
kenmerken van de deelnemer. De deelnemer heeft regelmatig met de eigen trajectbegeleider een
gesprek over de voortgang, en kan zelf aangeven wanneer hij een extra gesprek wil.

4.2.4

Gebruik van sancties

In het traject is altijd ingebouwd dat sancties opgelegd kunnen worden. Hiermee dient men uitermate
terughoudend om te gaan. Het is alleen bedoeld als stok achter de deur. Een sanctie moet worden
opgelegd als dit het doel van re-integratie dient. Wanneer het contraproductief werkt (bijvoorbeeld een
deelnemer schorsen die graag weg wil) of een deelnemer onvoldoende iets kan worden aangerekend
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Negatief retour sturen van een toezicht wordt dit ook wel genoemd.
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Dit wordt gedaan in een zogenoemde TUL-zitting. De officier vordert bij de rechter de ten uitvoerlegging van een eerder
opgelegde voorwaardelijke straf.
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omdat hij het bijvoorbeeld niet begrijpt is een sanctie zonder nut en moet ervan worden afgezien deze
op te leggen.
Heldere regels zijn belangrijk, en deze staan vast. Tegelijk moet per geval worden gekeken naar de
juiste sanctie bij een overtreding. Dit moet ook voor de overige deelnemers duidelijk zijn. Wanneer de
ene deelnemers op een andere manier wordt gesanctioneerd dan de andere, kan dit immers
onduidelijkheid opleveren.
Om deze reden is er ook de voorkeur voor één contactpersoon voor de deelnemer per ketenpartner.
Op die manier sluit De Vinkebrug uit dat er verschillend wordt omgegaan met sancties door
verschillende functionarissen.
4.2.5

Samenwerken met ketenpartners

De samenwerking met ketenpartners is cruciaal voor het slagen van het traject. Wanneer per
deelnemer goed met ketenpartners wordt afgestemd geeft dit de deelnemer ook een positievere
beleving: de trajectbegeleider zorgt gedurende het verloop van de trajecten voor goed contact met en
ook tussen de verschillende ketenpartners. Hij informeert hen over de aanpak, spreekt vooraf af welke
doelen voor de deelnemer geschikt zijn, onderhoudt contact over vorderingen en specifieke
ondersteuningsvragen, en zoekt opnieuw naar een juiste afstemming en samenwerking in de
transferfase.
Maar daarnaast wordt op strategisch niveau tevens gezorgd dat partners zich committeren aan de
beoogde werkwijze. Dit wordt gedaan door:
•

Organisatie startbijeenkomst: commitment vragen voor werkwijze plus afspreken per organisatie
van één vaste en enige contactpersoon (met back-up van standaard vervanger) die
aanspreekpersoon is met betrekking tot deelnemers aan De Vinkebrug.

•

Voorlichting over De Vinkebrug bij de betrokken instanties.

•

Periodiek vergaderingen klankbordgroep met (zoveel mogelijk

•

Casusoverleg met partners sociaal domein, veiligheidshuis en reclassering (3RO).
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van de) extern betrokken partijen.

Er wordt met ketenpartners samengewerkt op een manier die past bij de werkwijze binnen De
Vinkebrug. Zo kunnen de partners samen een gesloten front vormen. Dit heeft ook betrekking op de
uitvoering van sancties (zie ook vorige paragraaf). De sociale dienst moet bijvoorbeeld direct een
sanctie opleggen als dat volgens De Vinkebrug nodig is, en daar niet 2 weken mee wachten. Als een
deelnemer op enig moment zegt ‘ik loop weg, ik kap ermee’, dan is de doorgaans de gebruikelijk
werkwijze van de sociale dienst om iemand per brief uit te nodigen voor een gesprek op kantoor. Het
betekent dat er op z’n vroegst een week later contact is (soms later, als het de cliënt bijvoorbeeld niet
uitkomt). De dreiging kan dan zijn: je uitkering wordt gekort als je niet komt. En in die 2 of 3 weken
drijft iemand ‘als een ijsschots’ weg van De Vinkebrug. Doordat wordt gewerkt met een vaste
contactpersoon per samenwerkingspartner, weet deze precies wat hem te doen staat in zo’n geval: hij
belt direct de deelnemer (of gaat thuis langs) en zegt: ‘kom vanmiddag even bij ons, dan praten we
even’. In de praktijk zorgt dit dat, op het moment dat de heftigste emotie bij een deelnemer is gezakt,
hij de volgende dag gewoon weer in het programma aanwezig kan zijn. Er wordt, door direct reageren,
voorkomen dat als iemand iets in een opwelling doet, het na enkele weken uit de hand loopt en
consequenties heeft die niet nodig (en beoogd) waren. ‘Tijd is alles’, zegt een betrokkene van De
Vinkebrug hierover.
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In de praktijk blijkt dat er soms organisaties zijn die op andere wijze over de voortgang willen afstemmen.
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4.3

Basistechniek: situationeel leidinggeven

“De mentoren proberen tijdens hun begeleiding om ‘echt contact’ te maken met de deelnemers. Ze
proberen hen te bereiken door op een rustig tempo steeds wat meer praatjes met ze te maken. De
meeste mentoren vertellen dat dit maatwerk is. Ze moeten per persoon aanvoelen in hoeverre iemand
zich open wil stellen. Uiteindelijk gaat het erom dat ze wat meer te weten komen over het leven van de
deelnemer, en dat er een goed contact ontstaat waar ook ruimte is voor een motiverende en
adviserende rol van de mentor. Dit is niet altijd direct mogelijk. Sommige deelnemers blijven erg
gesloten en laten geen ruimte om echt tot ze door te dringen. Dit wordt dan zo gelaten; opdringen
doen de mentoren niet.
In de omgang tussen de mentoren en deelnemers wordt altijd een balans gezocht tussen aan de ene
kant structuur aanbieden, aanwijzingen geven en regels aangeven. En aan de andere kant proberen
contact te maken, te motiveren en te begeleiden. Hierbij proberen de medewerkers ook rekening te
houden met het intelligentieniveau van de deelnemers. Zo proberen ze duidelijk te communiceren, en
niet teveel opdrachten in één keer te geven. Ook proberen ze niet belerend of denigrerend over te
komen.” (Procesevaluatie De Vinkebrug, 2015)
Werken met een gedwongen kader en vaste structuur zijn noodzakelijk als startpunt, maar is voor het
bereiken van interne motivatie niet voldoende. Voor het werken aan probleembesef en versterken van
interne motivatie zetten de mentor en trajectbegeleider daarom specifieke gesprekstechnieken in:
motiverende gespreksvoering en situationeel leidinggeven.
De eerste vorm, motiverende gespreksvoering, wordt vooral benut in 1 op 1 gesprekken, omdat hierbij
momenten van zelfreflectie en stilte nodig zijn. Er is voor de deelnemer meer ruimte voor het
bespreken van de relatie tussen interne, psychologische processen en het externe gedrag. Binnen de
dagelijkse werkzaamheden van De Vinkebrug past dat niet goed.
Er is daarbij ook een andere, meer directe vorm van motiveren nodig, die direct aansluit bij het leren
van de basisvaardigheden met het werk dat nu voorligt. Daarvoor past De Vinkebrug het situationeel
leidinggeven toe. Van belang is bij situationeel leidinggeven, dat de mentor een deelnemer op twee
manieren helpt bij het leren beheersen van de basiscompetenties: door taakgericht gedrag (sturen),
en door persoonsgericht gedrag (ondersteunen). De werkwijze wordt in detail beschreven in Bijlage 2.
Taakgericht gedrag richt zich op het kunnen beheersen van een taak. Bij De Vinkebrug gaat het hier
om subdoel 5: het leren van de basiscompetenties. Persoonsgericht gedrag (ondersteunen) richt zich
op het willen beheersen van een taak, en op het zelfvertrouwen van de deelnemer daarbij.
Persoonsgerichte ondersteuning wordt bij situationeel leidinggeven nooit ‘los’ aangeboden (zoals we
bij motiverende gespreksvoering wel kunnen doen), maar altijd in de context van het uitvoeren van
een taak, en de regels die daarbij gelden. Persoonsgericht ondersteuning leidt er zo op een heel
concrete, down to earth manier toe, dat de externe motivatie van de deelnemer verandert in interne
motivatie. Deze manier van werken draagt er tevens aan bij dat de relatie tussen mentor en
deelnemer zich kan ontwikkelen. Het benoemen van de aard van de onderlinge relatie tussen
deelnemer en mentor is belangrijk. Direct bij de start wordt door de mentor aangegeven dat hij niet de
vriend is van een deelnemer en dat ook niet wordt. Maar dat hij ze wel op alle manieren gaat helpen.
Het helpt hierbij dat mentor en deelnemer in een soort werkgever-werknemer relatie tot elkaar staan.
Het zorgt ervoor dat motivatie steeds minder extern wordt.

Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

39

Als een deelnemer tegen de mentor zegt ‘ik doe dit voor jou’ dan wordt direct benoemd dat dat zinloos
is op langere duur. Door te benadrukken en beargumenteren waarom iemand het ‘… voor zichzelf
doet’ is er ook direct weer ruimte gecreëerd binnen de werkrelatie om corrigerend te kunnen optreden
in een volgende situatie. Deelnemers leren in De Vinkebrug zo dat een werkrelatie tussen werkgever
en werknemer een zakelijke relatie is en hoe hiermee om te gaan.

In situationeel leidinggeven worden vier stijlen van leidinggeven onderscheiden, op basis van veel of
weinig sturen, en veel of weinig ondersteunen: instrueren/corrigeren, overtuigen, coachen en
delegeren. Deze vier stijlen (S1 tot en met S4) passen bij vier stadia van taakvolwassenheid of
competentie van een deelnemer voor een bepaalde taak. Doorgaans is er in de loop van het leren van
een basiscompetentie een verschuiving te zien van S1 naar S4. De mentor is erin getraind om steeds
opnieuw de inschatting te maken van het stadium waarin een deelnemer zich bevindt en de hierbij
gevraagde stijl van leidinggeven.

Tabel 4. Vier stijlen van leidinggeven
S1: Instrueren /

S2: Overtuigen

S3 Coachen:

S4 Delegeren

onbekwaam en niet

onbekwaam en

bekwaam en niet

bekwaam en

gemotiveerd of onzeker

gemotiveerd, enigszins

gemotiveerd, enigszins

gemotiveerd en zeker

zeker

zeker

corrigeren

De mentor kijkt steeds per taak, op basis van concrete feiten, in hoeverre de deelnemer al competent
is, en dus niet in algemene zin. De techniek heet immers situationeel leidinggeven.
Van groot belang voor het versterken van de interne motivatie van de deelnemer is, dat de mentor
kiest of hij de deelnemer veel, of juist weinig persoonsgericht ondersteunt. Afhankelijk van de
taakvolwassenheid van de deelnemer kunnen veel of weinig ondersteuning namelijk ook
contraproductief zijn. Een deelnemer gaat zich bijvoorbeeld ergeren bij onnodige steun, of voelt zich
aan zijn lot overgelaten bij te weinig aandacht.
Er kunnen belemmerende omstandigheden zijn voor het leren van een basiscompetentie. De mentor
en trajectbegeleider stemmen onderling af hoe de taak dan kan worden aangepast, en hoe het sturen
en ondersteunen dan moeten plaatsvinden. De specifieke gespreksinstructies (Bijlage 2) worden ook
aangepast aan de taal en het niveau van de deelnemer.
Verbinding met het SIV-model

Situationeel leidinggeven biedt de mentoren een kader voor de gerichte inzet van sturing en
ondersteuning. De mentor kan weloverwogen kiezen voor belonen van gewenst gedrag, uitleggen of
toepassen van regels en sancties, en het gericht aanleren van (delen van) vaardigheden voor de te
leren taken / basiscompetenties, of juist meer op afstand blijven en ondersteuning bieden wanneer het
echt nodig is. De mentoren kunnen zich met behulp van SL vooral richten op het
vaardigheids/gedragsniveau (de uit te voeren taken en het zich houden aan de gedrags-/huisregels).
Daartoe worden taken waar nodig opgesplitst in compartimenten die voor de deelnemer(s) succes
mogelijk maken. Naast het gedragsniveau krijgen gedachten en emoties aandacht, in zoverre dat is
vereist voor uitvoering van taken op de werkvloer en het bereiken van de basiscompetenties.
Feedback geven op innerlijke elementen van het SIV-model (emotionele processen, overtuigingen in
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de kern) tijdens de uitvoering van de taken gebeurt op het juiste moment, omdat ze alleen een plaats
hebben binnen de stijlen overtuigen en coachen van deelnemers.
De toepassing van situationeel leidinggeven is op deze manier primair gericht op de verbetering van
basiscompetenties / vaardigheden, maar binnen die context is het voor mentoren goed mogelijk de
deelnemers te helpen disfunctionele cognities te herkennen die leiden tot negatieve emoties en
uiteindelijk tot antisociaal gedrag. De mentoren kunnen, waar nodig in samenwerking met de
trajectbegeleiders, de deelnemer helpen deze disfunctionele cognities te vervangen door functionele
cognities.
De trajectbegeleiders (en eventueel aanvullende behandelaars) kunnen met situationeel leidinggeven
aansluiten bij de interventies van de mentoren. In individuele gesprekken is er meer rust, de drukte
van het werken in teamverband is even weggevallen. Deze medewerkers kunnen zich in deze
gesprekken meer intensief richten op de overtuigingen, gedachten en emoties van de deelnemer (SIVmodel), en hier motiverende gespreksvoering bij toepassen. Bovendien kunnen ook andere contexten
worden betrokken, zoals (bijvoorbeeld) de toekomstige werkomgeving, het starten en volhouden van
een behandeling voor middelengebruik, of de oplossing van problemen met huisvesting en schulden.
Hierdoor is het mogelijk situationeel leidinggeven toe passen in diverse contexten, op zowel gedrag
als de stappen in het proces van sociale informatieverwerking.
4.4
4.4.1

Het verwerven van basiscompetenties (hoofddoel 1)
Zelfsturing

Zelfregulering is een proces dat zich afspeelt op het raakvlak tussen werk en privé. Hoe beter een
deelnemer zijn privéleven op orde krijgt, hoe zelfstandiger hij zal functioneren in zijn werk en
omgekeerd. Praktisch zijn hier drie aandachtspunten van belang:
(1) De mate van aanwezigheid en het op tijd komen. Op tijd komen wordt gereguleerd door een
centraal vertrekpunt te organiseren, en bij ongeoorloofde afwezigheid wordt een huisbezoek gebracht.
(2) Hoe zelfstandig kan een deelnemer werkopdrachten uitvoeren. Zelfstandig een werkopdracht
uitvoeren is ter beoordeling aan de mentor en onderwerp van de voortgangsgesprekken. Daarbij wordt
situationeel leidinggeven ingezet.
(3) Hoe sterk is de innerlijke zelfcontrole (over belemmerende en helpende gedachten en
overtuigingen), die de deelnemer helpt bij het leren beheersen van de basiscompetenties? Hieraan
werken mentoren m.b.v. situationeel leidinggeven, en aanvullend, meer gericht, zetten de
trajectbegeleiders hierbij interventies in (motiverende gespreksvoering, zelfsturing,
probleemoplossing, etc.).
4.4.2

Aanvaarden van leiding/gezag

Aanvaarden van leiding/gezag is een harde voorwaarde voor elk vervolgtraject.
De dagelijkse setting waarin een deelnemer met zijn mentor werkt is geheel daarop ingericht.
Daarnaast worden twee speciale activiteiten georganiseerd om de gezagsrelatie helder te krijgen:
(1) Vervullen van opdrachten waarvoor teamwork noodzakelijk is. Tijdens die trainingen komen
diverse teamprocessen op gang waarbij gedragsregels en hoe je met elkaar omgaat op speelse
manier geoefend en geëvalueerd worden.
(2) Duikoefeningen waarvoor een deelnemer heel precies moet doen wat de instructeur zegt, hij moet
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diens gezag en deskundigheid volledig aanvaarden. Duikoefeningen hebben vanzelfsprekend ook een
fitness component.
4.4.3

Zich houden aan gedragsregels

Er zijn duidelijke gedragsregels (normen en waarden) rondom werkzaamheden en de omgang van de
deelnemers met elkaar, met de mentoren, trajectbegeleider en derden om moeten gaan. Op het zich
(niet) houden aan de regels krijgt de deelnemer constant (negatieve en positieve) feedback.
Deelnemers worden hier op aangesproken en indien nodig apart genomen. In het uiterste geval wordt
een sanctie opgelegd (zie Bijlage 5).
4.4.4

Eenvoudige werkzaamheden aankunnen

Bij aanvang van het traject is bij de deelnemers een tekort aan concentratievermogen te zien, dat zich
uit in weglopen van het werk, kletsen, sigaretje roken, etc. Dit hangt samen met het probleem de
deelnemer zich geen voorstelling kan maken van het eindresultaat. Er is geen overzicht en inzicht, en
kan daardoor het (eigen) werk niet organiseren. De werkzaamheden worden daarom door de
mentoren zo georganiseerd dat een deelnemer ze kan overzien en uitvoeren. De moeilijker taken
(zoals twee opdrachten tegelijkertijd geven) worden daartoe opgeknipt, in eenvoudig uit te voeren
taken (compartimentering). Om de aandachtsspanne van deelnemers bij de instructie van
werkzaamheden te verlengen wordt gebruik gemaakt van de combinatie van instructie bij enerzijds de
sportieve en anderzijds de werkgerelateerde activiteiten. Een voorbeeld: bij instructies met betrekking
tot duiken is de aandacht van deelnemers groot. Ze realiseren zich dat niet goed opletten hen zelf of
hun buddy direct in (levens)gevaar kan brengen. Bij deze grensverleggende (spannende én potentieel
gevaarlijke) sporten worden instructies goed opgenomen. Doordat deze situaties van sportinstructie
zich frequent (wekelijks) herhalen (vergelijkbaar: klimmen) wordt het mogelijk om bij werkinstructies
waar nodig hiernaar te kunnen verwijzen (‘je bent wel in staat om de instructies goed in je op te
nemen en te volgen’).
Elke morgen houdt de werkleiding met de deelnemers een korte bespreking over het uit te voeren
werk.

4.4.5

Persoonlijke portfolio

De deelnemer werkt op het traject aan de opbouw van zijn portfolio, waarin de behaalde competenties
en opleidingen staan vermeld. Hij bouwt een CV op die hij kan gebruiken bij toekomstige sollicitaties.
Hij krijgt bovendien elke week op meerdere gedragsindicatoren een beoordelingscijfer van de mentor
(zie Bijlage 6), en deze worden door de mentor met hem besproken.
De Vinkebrug is erop gericht dat deelnemers tijdens de periode dat ze deelnemen een of meer
certificaten halen. De Vinkebrug biedt de mogelijkheid om de volgende certificaten te behalen:
●

VCA (Veiligheid Checklist Aannemer): Met het VCA diploma laat een deelnemer zijn dat hij de
basiskennis van VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) beheerst. De deelnemer kan met dit
diploma laten zien dat hij veilig kan werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de
gezondheid van zichzelf en anderen. Dit biedt een betere uitgangspositie voor de deelnemer voor
de periode na De Vinkebrug als een deelnemer wil werken in de bouw.

●

EHBO: Deelnemers krijgen tijdens het traject onderwijs in eerste hulp bij ongevallen. Tijdens deze
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training wordt ook stilgestaan bij de effecten en gevolgen van verdovende middelen.
●

Heftruck: De deelnemer kan tijdens het traject de opleiding volgen tot gecertificeerd
heftruckchauffeur.

●

PADI Open Water duikcertificaat: Voor alle deelnemers is bij De Vinkebrug het volgen een open
water duikcursus.

Naast genoemde certificaten kunnen in individuele gevallen op maat opleidingen worden gevolgd.
4.5

Het verminderen van de criminogene en belemmerende factoren (hoofddoel 2)

4.5.1

Ontwikkeling van een dagritme (subdoel 2.1)

Het ontwikkeling van een dagritme door de deelnemers wordt bevorderd door de specifieke context
(gestructureerde werkweek in gedwongen kader, op afstand van de stad), en binnen deze context
door de ontwikkeling van de deelnemer zelf: hij kan het dagritme steeds beter aan door sport en
andere grensverleggende activiteiten.
De mentor en trajectbegeleider observeren en benoemen de impact van middelengebruik
(weekendgebruik) op het lichaam van de deelnemer. Zij laten hierbij de keuze aan de deelnemer zelf
(vergroten van ambivalentie, motiverende gespreksvoering).
Aanvullend wordt de ontwikkeling van het dagritme ondersteund door het faciliteren van
mogelijkheden om op tijd te komen, om het weekend goed door te komen, en door het vinden van
iemand in het netwerk van de deelnemer die hem kan aansporen.
Het dagritme wordt volgehouden door aan het werk te blijven, en alleen met pauzes tot rust te komen.
Dit wordt bevorderd door activiteiten / taken die een teamgeest oproepen en waarbij samenwerking en
gezamenlijke alertheid zijn vereist. Wat betreft dit laatste punt: samen wordt nadrukkelijk toegezien op
het zich houden aan de veiligheidsvoorschriften.
4.5.2

Van externe naar interne motivatie (subdoel 2.2)

Juist omdat de deelnemer niet start vanuit een eigen hulpvraag, is werken aan probleembesef en
blijvende motivatie voor gedragsverandering cruciaal. Dit is voortdurend – in alle fasen - en vanaf het
allereerste begin noodzakelijk.
“De informatie die je over een deelnemer krijgt blijkt vaak een momentopname te zijn. Later
komen allerlei lijken uit de kast. Er zijn veel te veel belemmerende factoren en dat komt pas in
het traject naar voren. Vaak tijdens de eerste twee of drie dagen zijn ze zo mak als lammetje,
en daarna begint de ellende. Intrinsieke motivatie blijkt schijn te zijn. Je moet niet vergeten dat
de mensen die hier komen al jaren lang door klantmanagers als een hete aardappel worden
overgegooid.” (Procesevaluatie De Vinkebrug 2015)
Het bereiken van dit subdoel gebeurt op verschillende manieren:
-

4.5.2.1

door de inzet van een gedwongen kader (het inzetten van externe motivatie als het startpunt),
door het ombuigen van externe naar interne motivatie door
o situationeel leidinggeven (instrueren, corrigeren, coachen en delegeren op maat)
o het toepassen van motiverende gesprekstechnieken, en
o het organiseren van succeservaringen (aanpak op maat, aangepast stressniveau)
Back-up van de externe motivatie: een vaste structuur

Vinkeburg werkt met een vaste structuur: er is een werkweek, er is een dagindeling, er zijn taken, en
er is een groep. Dit is niet onderhandelbaar. Taken kunnen nog op maat worden gebracht, maar de
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structuur waarbinnen ze worden uitgevoerd, staat vast. De deelnemer moet zich hier naar voegen.
Naast het gedwongen kader (je moet komen) is dit de tweede vorm van externe motivering (je moet
zo werken). De vaste structuur zorgt bij elke deelnemer voor diverse reacties: meedoen, verzet,
dingen lukken, andere dingen mislukken, je voelt je prettig en fit, je voelt je moe en ellendig, je groep
is fijn, je groep is waardeloos.
Dit is een essentieel element van methode De Vinkebrug: motivatie (en op basis daarvan ook het
leren van nieuwe vaardigheden) wordt versterkt in de context van taken, in een werkweek, in een
dagritme. Met de deelnemer wordt niet eerst een gesprek gevoerd, en daarna pas gewerkt. De
volgorde is andersom: de deelnemer wordt aan het werk gezet, en op basis daarvan wordt gesproken
over motivatie, vaardigheden, enz. Dit is: leren op basis van (moeten) doen, sociaal-constructisme. De
mentor of trajectbegeleider kan zijn begeleiding door deze reacties op de vaste structuur baseren op
feiten. Zij kennen de structuur bovendien door en door, en kunnen op basis van hun ervaring vaak al
voorspellen hoe deelnemers op de vaste structuur van De Vinkebrug zullen reageren.
“In de praktijk kun je het beste een beeld krijgen van iemand. Dan kun je zien of het ze lukt om
op tijd naar bed te gaan, op tijd te komen, leiding accepteren, hoe ze omgaan met het weer,
en of ze doorzettingsvermogen hebben.” (Mentor, Procesevaluatie De Vinkebrug 2015)
Bij de deelnemers ontstaat nieuwe hoop, omdat zij van begin af aan ervaren toch iets productiefs te
kunnen doen en resultaten te kunnen behalen. Ook deze positieve feiten bieden de ingang om aan de
motivatie, en de criminogene en belemmerende factoren te werken.
4.5.2.2

Ontwikkeling van interne motivatie: motiverende gesprekstechnieken

Omdat deelnemers in het gedwongen kader starten en geen motivatie voor gedragsverandering
hebben, moet doorgaans eerst worden gewerkt aan probleembesef, en vervolgens aan het
veranderen van een externe naar interne motivatie.
Aan interne motivatie van de deelnemers wordt gewerkt door inzet van motiverende gespreksvoering.
Motiverende gespreksvoering is een specifieke techniek, die aangrijp op de gedachte dat motivatie in
de communicatie veranderbaar is. Zie hiervoor Bijlage 3.
Voor de toepassing van MI is nodig, dat de mentor of trajectbegeleider zich baseert op feiten. Deze
worden verzameld vanuit het observeren en reacties op het aansturen van de deelnemer, en het
gedrag van de deelnemer in de groep (waaronder het elkaar aanspreken van deelnemers tijdens
uitvoering van het werk of andere activiteiten). Dit is een essentieel element van de methode De
Vinkebrug: motivatie (en op basis daarvan ook het leren van nieuwe vaardigheden) wordt versterkt in
de context van taken en andere activiteiten, in een vaste werkweek, in een vast dagritme. Met de
deelnemer wordt niet eerst een gesprek gevoerd, en daarna pas gewerkt. De volgorde is andersom:
de deelnemer wordt aan het werk gezet, en op basis daarvan wordt gesproken over motivatie,
vaardigheden, opvattingen, enz.
Niet alleen het gebruik van motiverende gespreksvoering motiveert, maar ook deze gestructureerde
aanpak zelf: leren op basis van doen (sociaal-constructivisme). Bij de deelnemers ontstaat nieuwe
hoop, omdat zij van begin af aan ervaren toch (samen) iets productiefs te kunnen doen en resultaten
te kunnen behalen, hoe klein ook. Ook deze positieve feiten bieden de ingang om aan de motivatie,
en de criminogene en belemmerende factoren te werken.
In de ervaring van de mentoren en trajectbegeleiders zijn er in de ontwikkeling van motivatie bij de
deelnemers twee subgroepen deelnemers te onderscheiden:
-

Enkele deelnemers in het stadium van voorbeschouwing (zie bijlage 3), ‘hardcore’
delictplegers, die uitsluitend op basis van externe prikkels en (dreiging met) negatieve
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-

4.5.3

consequenties aan het traject deelnemen.
Het merendeel van de deelnemers benoemt na enige tijd zelf de persoonlijke problematiek, en
gaat hierover in gesprek met de trajectbegeleider. Bij deze deelnemers kan interne motivatie
voor gedragsverandering worden versterkt.
Zich bewust zijn van eigen krachten en mogelijkheden (subdoel 2.3)

Het hebben van een realistisch zelfbeeld is een van de succesfactoren voor een geslaagd
re-integratietraject. Bij De Vinkebrug wordt hieraan gewerkt gebeurt dat door constructivistisch leren:
leren door te doen. Leren door te doen betekent dat een deelnemer ervaring opdoet en
experimenteert in de praktijk en daarover in gesprek raakt en feedback krijgt. Het initiatief daartoe kan
ook uitgaan van de mentor. Werken aan een realistisch zelfbeeld is dus een continu en real-time
proces.
De inzet van situationeel leidinggeven bij het leren versterkt de ontwikkeling van een realistisch
zelfbeeld: de deelnemer wordt immers benaderd op het competentieniveau dat door de mentor of
trajectbegeleider wordt geobserveerd. Op het moment dat zij kunnen overgaan op overtuigen, en
zeker op coachen en delegeren, wordt dat ook benoemd. De deelnemer krijgt daardoor de
bouwstenen aangereikt voor een realistisch(er) zelfbeeld: “de mentor spreekt dit nu met mij af,
blijkbaar ben ik dus (wel/nog niet) in staat tot …., hebben zij (wel/nog niet) voldoende vertrouwen in
mij om …”.
Daarnaast is er een evaluatiemoment ingebouwd. Elke veertien dagen bespreekt de deelnemer met
zijn mentor en de trajectbegeleider zijn voortgang. De thema’s die daarbij standaard aan de orde
komen zijn: wat is er goed gegaan, waar kan het beter en waar is sprake van terugval.
4.5.4

Verbetering van denkpatronen, vaardigheden en gedrag (subdoel 2.4)

Deze criminogene factor hangt samen met:
o
o
o
o

Antisociaal gedrag en agressie
Tekorten in de probleemoplossing
Samenwerkingsproblemen
Irreële verwachtingen over aantrekkelijk werk met een hoog inkomen

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf zet De Vinkebrug hiervoor situationele leidinggeven in (bij
alle deelnemers) en VAT (voor een selectie van deelnemers).
De toepassing van situationeel leidinggeven er is vooral voor de uitvoering van de taken, en is het
belangrijkste middel om de basiscompetenties bij de deelnemers bij te brengen. De feedback die de
mentor en trajectbegeleider geven op basis van het gedrag van de deelnemer bij die taken, kan bij het
overtuigen, coachen en delegeren ook aangrijpen op de houding van de deelnemer, zijn
denkpatronen, vaardigheden en gedrag. Immers, de mentor moet voor zijn persoonsgerichte
ondersteuning meer van de achtergronden weten van de moeite die deelnemers kunnen hebben om
een taak te leren beheersen. Dat heeft bij deze deelnemers te maken met de manier waarop zijn
sociale informatie opnemen, en de manier waarop zijn daarop hun gedrag baseren. In deze “route van
zien en horen naar gedrag”, is er ook innerlijk contact met basisovertuigingen / kernovertuigingen.
Voor een aantal deelnemers is echter dat niet voldoende. Bij herhaling of bij ernstiger agressieincidenten, of ernstiger incidenten, kan De Vinkebrug een korte gedragstraining inzetten, die ook is
gebaseerd op het model van sociale informatieverwerking. De mentor kan de trajectbegeleider
voorstellen deze training in te zetten, of de trajectbegeleider kan hier zelf toe besluiten. Dit is de VATtraining, die in een aparte handleiding beschreven staat.
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4.5.5

Verbetering van antisociale houding (subdoel 2.5)

De Vinkebrug werkt aan de afname van een antisociale houding en het bevorderen van een
prosociale houding met twee typen middelen:
●
●

Situationeel leidinggeven door de mentoren en trajectbegeleiders, en
VAT: De Vinkebrug Agressiebeheersing Training. Een korte interventie op individuele basis,
uitgevoerd door trajectbegeleiders met (alleen) deelnemers die hiervoor in aanmerking komen op
40
basis van incidenten (agressie, antisociaal gedrag).

Deze middelen worden ook ingezet voor de criminogene factor denkpatronen, vaardigheden en
gedrag, en daarom bespreken we ze in de volgende paragraaf.
4.5.6
4.5.6.1

Vermindering van overige criminogene en belemmerende factoren (subdoel 2.6)
Problematisch middelengebruik

Het beperken van drugsgebruik of hiermee helemaal stoppen is een directe consequentie van de
inhoud van het programma. De deelnemers ervaren letterlijk aan den lijve dat overmatig
softdrugsgebruik of harddrugsgebruik in het weekend of op een doordeweekse avond, betekent dat ze
hiervan fysiek (veel) last hebben bij het werken of het sporten. De fysieke inspanningen zorgen ervoor
dat ze zich bewust worden van het effect van alcohol en drugs op hun lichaam. De flinke inspanningen
die het sporten vraagt maakt de gevolgen van middelengebruik voelbaar, bij duiken is het simpelweg
onmogelijk om na overmatig middelengebruik te kunnen deelnemen. Het is voor het merendeel van de
deelnemers reden om direct te minderen. Zo is sprake van zelfregulering: een door hen zélf
opgelegde en doorvoelde reden om middelengebruik aan te passen.
Deelnemers die het middelengebruik niet aanpassen en onder invloed op het traject verschijnen
worden een dag geschorst en krijgen een financiële sanctie. De dag erna moeten zij weer verschijnen
op het traject. Aanvullend kunnen deelnemers uitgesloten worden voor gewilde activiteiten, zoals het
volgen van een duikcursus, EHBO-cursus of andere activiteiten. Ook worden zonodig op-maat
maatregelen getroffen, zoals het thuis ophalen van deelnemers die niet komen opdagen en waar
middelengebruik als oorzaak wordt vermoed.
4.5.6.2

Problemen met inkomen: schulden, verlies van huisvesting

Indien er sprake is van schulden en/of (dreigend) verlies van probeert de trajectbegeleider via de
keten tot oplossingen te komen. Ook organiseert De Vinkebrug voorlichtingen over budgetbeheer.
Hier speelt de trajectbegeleider een grote rol in hij is op de hoogte van de financiële /
huisvestingsproblemen van de deelnemers en kan ondersteunen door de desbetreffende
ketenpartners in te schakelen.
4.5.6.3

Relaties met ouders en familie

Ouders worden standaard betrokken – via en door een deskundige hulpverlener, bv de NIFP
medewerker - als zij een onderdeel zijn van het probleem en/of de oplossing. In andere gevallen is er
met ouders en familie incidenteel contact, meestal via huisbezoeken bij ongeoorloofde afwezigheid.

40

VAT bestaat uit een intake en vervolgens 8 individuele sessies met de trajectbegeleider. Tussendoor voert de deelnemer

opdrachten uit, op De Vinkebrug en in contact met de andere deelnemers en mentor.
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4.5.6.4

Psychiatrische problematiek

Indien al in de eerste fase, of verderop in het traject, mensen van het team tijdens de begeleiding van
de deelnemers vermoeden dat sprake is van forensische psychiatrische problematiek, kan er om
forensische psychiatrische diagnostiek worden gevraagd. Hiervoor wordt in eerste instantie een
verpleegkundig specialist van het NIFP ingezet die begeleidingsadviezen kan geven en in
voorkomende gevallen nadere diagnostiek kan uitvoeren of indiceren. De verpleegkundige geeft een
begeleidingsadvies op maat. Waar nodig wordt psychologisch of psychiatrische advies gevraagd.
Wanneer er behoefte is aan nadere diagnostiek bij deze personen, dan wel een doorverwijzing naar
een (forensische) GGZ-instelling, dan kan een forensisch psycholoog (of een forensisch psychiater)
ingezet worden. Doorverwijzing naar bijv. een ggz-instelling hoeft hierbij dus zeker niet te betekenen
dat het traject eindigt. (Ambulante) behandeling kan in principe prima parallel met het traject lopen,
sterker nog: dit is te prefereren. Vooral als persoonlijkheids- of intelligentieonderzoek nodig is wordt
(forensische) diagnostiek ingezet. Indien de psycholoog nader psychiatrisch onderzoek geïndiceerd
acht, zal hij/zij een psychiater verzoeken om de deelnemer te zien.
De deelnemers zullen middels motiverende gespreksvoering gemotiveerd worden voor een dergelijk
onderzoek en uitleg worden gegeven waarom een dergelijk onderzoek gewenst en/of noodzakelijk is.
Diagnostisch onderzoek vindt alleen plaats op vrijwillige basis, deelnemers zullen toestemming
moeten verlenen voor het verstrekken van informatie aan derden tenzij er sprake is van justitiële
voorwaarden waarin een dergelijk onderzoek verplicht is.
Voor Stichting Herstelling (of de licentienemer) wordt een aangepast rapport met
begeleidingsadviezen opgesteld, wat voldoet aan de regels omtrent het beroepsgeheim. Tevens
zullen de bevindingen op gedragsniveau met de betrokken mentoren en trajectbegeleiders besproken
worden en is de forensisch psycholoog of psychiater beschikbaar voor vragen.
De bedoeling is dat wanneer er diagnostisch onderzoek wordt ingezet, hier een schriftelijk rapportage
van wordt gemaakt. Bij doorverwijzing kan, met toestemming van betrokkene, het rapport gebruikt
worden voor de verwijzing naar zorgaanbieders.
4.5.6.5

Verstandelijke beperking

In het specifieke geval dat het gedrag wordt beïnvloed door een verstandelijke beperking is het van
belang dat de mentoren deze deelnemers op een specifieke wijze motiveren en hun zelfvertrouwen
stimuleren. Een positieve en veilige leeromgeving is nodig, die wordt gecreëerd door a) de
prikkelarme omgeving en b) veel aandacht te besteden aan de werkrelatie tussen de mentor en de
deelnemer (de Castro, Embregts, Van Nieuwenhuijzen & Stolker, 2008). Geduld, herhaling en het
aanbieden van positieve gedragsalternatieven zijn vereist.
Een risicofactor bij deelnemers met een LVB is overvraging (Teeuwen, 2012). Door het niet, te laat of
te weinig onderkennen van de beperking wordt er te weinig ondersteuning gegeven. Door een
opeenstapeling van de resulterende stress nemen de (gedrags)problemen dan langzaam toe. Een
specifieke aanpak is nodig (Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, & Matthys, 2006). De mentoren
passen op dit aspect het situationeel leidinggeven aan, met name door terughoudend te zijn met
delegeren.
De Richtlijn Effectieve Interventies LVB (de Wit, Moonen & Douma, 2011) doet de volgende
aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van interventies gericht op deelnemers
met een LVB. Deze zijn door De Vinkebrug overgenomen.
1)

Uitgebreidere diagnostiek. Binnen het traject wordt forensische diagnostiek geboden door

inzet van medewerkers van het NIFP. De diagnostiek (o.a. op basis van de SCIL) besteedt aandacht
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aan zowel de cognitieve sterke en zwakke kanten van de deelnemer als het aanpassingsvermogen
(sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau). Ook wordt vastgesteld wat de interactie is tussen de
kenmerken van de LVB en de gedragsproblematiek (De Wit et al., 2011). Hierdoor wordt de kans op
onder- of overschatten van het cognitieve vermogen en/of het aanpassingsvermogen van deze
deelnemers verminderd.
2)

Afstemmen van de communicatie. Deelnemers met een LVB hebben een beperkt

werkgeheugen en een beperkte woordenschat. Het werkgeheugen slaat informatie op en bewerkt
deze informatie. Door dit beperkte werkgeheugen kunnen deelnemers met een LVB moeilijker
informatie verwerken waardoor zij meer moeite hebben met leren dan deelnemers zonder een LVB.
Ook het taalgebruik en het taalbegrip blijft achter bij deelnemers met een LVB (De Beer, 2011).
Vanwege deze problemen stemmen de mentor en trajectbegeleider de communicatie af op de LVB
deelnemer door het taalgebruik te vereenvoudigen, na te gaan of de deelnemer het begrijpt en visuele
ondersteuning te gebruiken.
3)

Concreet maken. Deelnemers met een LVB hebben moeite met abstract denken. Door het

beperkte werkgeheugen vindt leren plaats door concrete ervaringen (De Beer, 2011). Door tijdens het
traject de uitleg concreet te maken, krijgt het meer betekenis voor de deelnemer en wordt de kans
groter dat ze de het begrijpen. De mentor en trajectbegeleider gebruiken voorbeelden die aansluiten
bij de belevingswereld van de deelnemer, visualiseren voorbeelden, helpen de deelnemer te leren
door te ervaren.
4)

Voorstructureren en vereenvoudigen. Deelnemers met een LVB hebben moeite met het

structureren van informatie en met het scheiden van hoofd- en bijzaken. Daarom wordt aangeraden
de oefenstof en informatie voor te structureren en te vereenvoudigen om zo het werkgeheugen van de
deelnemer niet te overbelasten. Het is van belang dat mentor en trajectbegeleider de deelnemer met
een LVB meer externe sturing geeft, meer structuur hanteert en de oefenstof vereenvoudigt, doseert
en ordent (De Wit et al., 2011). Hierbij moet meer tijd worden gereserveerd vanwege de langzamere
verwerking van informatie en vanwege de moeite die deze deelnemers hebben met het houden van
overzicht en langdurige concentratie (De Wit et al., 2011).
4.5.6.6

Fit zijn

Lichamelijke fitheid is een belangrijke subdoelstelling. In het programma is veel ruimte gereserveerd
voor sportactiviteiten. Door sportlessen gaat (het gevoel van) fitheid snel omhoog en groeit het
zelfvertrouwen. Deelnemers komen zichtbaar meer in balans. Voor sommigen is dit bovendien de
eerste stap naar een gezondere levensstijl, minderen of stoppen met drugs en een beter dag- en
nachtritme.
Onder leiding van een ervaren sportinstructeur wordt diverse keren per week getraind in een
sportschool. De sporten zijn cyclisch, waaronder zwemmen, conditie- en krachttrainingen.
De instructeur maakt voor iedere deelnemer een individueel programma. Gezonde onderlinge
competitie wordt gestimuleerd.
Fit zijn wordt daarnaast ook door het werk in de buitenlucht bevorderd. Het werk is lichamelijk,
deelnemers zijn ’s avonds moe, hebben veel calorieën verbrand. Een gezonde levensstijl (eten,
slapen, niet blowen in de werkweek) komt ‘als vanzelf’ dichterbij, anders houden deelnemers het
programma niet of alleen met veel moeite vol (zie praktijkvoorbeeld in hoofdstuk 5).
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4.5.7
4.5.7.1

Toename van de invloed van helpende factoren (subdoel 2.7)
Wens om een opleiding of baan te verkrijgen en behouden

Er wordt in De Vinkebrug gewerkt aan werkhouding, maar vakinhoudelijk is de inhoud bewust zeer
beperkt. Er wordt weliswaar met de deelnemers verkend waar hun interesses liggen, en ze krijgen
gaandeweg meer inzicht in hun vaardigheden, maar primair wordt ze iets anders bijgebracht. Ze leren
namelijk gaandeweg in De Vinkebrug dat de werkzaamheden die ze doen (en dús ook: de inhoud van
de baan die ze in de toekomst zouden kunnen krijgen) van secundair belang zijn. Het plezier en de
voldoening krijgen ze uit het werken (en sporten) an sich. En veel minder uit de aard van sport of
werk. Dit is om twee redenen belangrijk. De eerste is dat de vaardigheden van de jongens in
combinatie met hun leeftijd maken dat de keuzemogelijkheden sowieso beperkt zijn. Timmerman
worden kan iets zijn dat ze graag willen, maar om na het 20-ste levensjaar hiertoe een opleiding te
starten en vervolgens een vakman te worden met baankansen is niet gemakkelijk. En voor de jongens
in deze doelgroep in de meeste gevallen ondoenlijk. De tweede reden is dat de beperkte
keuzemogelijkheden voor de deelnemers veel makkelijker te accepteren zijn op het moment dat ze
zich realiseren dat de inhoud van het werk voor hen ook veel minder belangrijk is. In het traject
ervaren ze dat de voldoening voorkomt uit het feit dat ze werken of sporten. En uit het plezier dat ze
hebben samen met de andere deelnemers (en in de toekomst: met collega’s).
Zo worden de beperkte keuzemogelijkheden niet geproblematiseerd. Het sluit ook beter aan bij de
doelgroep, omdat de jongens niet of nauwelijks (positieve) ervaringen hebben met werk. Hun primaire
doel is ‘geld verdienen’ en niet om zich een bepaald ambt of vak eigen te maken zoals hulpverleners
of re-integratie consulenten in de burgermaatschappij soms gewoon zijn aan te nemen.
Het langzamerhand temperen van hooggespannen verwachtingen die deelnemers bij de start van het
traject hebben van hun arbeidsmarktperspectief (‘ik ga mijn eigen zaak beginnen’) gaat hiermee gelijk
op. Na verloop van tijd wordt het krijgen van werk als bijvoorbeeld dakdekker, tribunebouwer,
vakkenvuller of een andere vorm van ongeschoold werk een prettig en realistisch perspectief. De
realiteitszin van deelnemers wordt gaandeweg steeds groter.
In het traject worden deelnemers begeleid in het zoeken, vinden en houden van een stageplek. Ook
hier staat weer het succesvol zijn in werken an sich en de werkomgeving (zoals het plezier met
collega’s) voorop. De deelnemers worden op maat begeleid en door te kiezen voor een werkomgeving
waar ze doorgaans ook wat minder gepolijste werknemers als collega’s kunnen treffen wordt gezorgd
dat ze zich ook thuis kunnen voelen in zo’n baan. Een groot voordeel in de doelgroep is dat
deelnemers op het moment dat ze ergens een kans krijgen, ze ook al snel alles zullen aangrijpen
zodat ze geld kunnen verdienen.
De beperkte cursussen en het kunnen verkrijgen van certificaten zorgt dat de deelnemers op de
arbeidsmarkt van ongeschoolde arbeid een streepje voor krijgen ten opzichte van hun concurrenten
op de arbeidsmarkt.
4.5.7.2

Positieve, steunende relaties in het eigen netwerk

Het eigen netwerk wordt door de trajectbegeleider betrokken bij het bereiken van diverse subdoelen
(zelfsturing; middelengebruik, dagritme, etc.) Met name in laatste fase (transfer) is de inzet van een
steunend informeel en ook professioneel netwerk van groot belang. In deze doelgroep hebben
deelnemers doorgaans in meerderheid een (soms ontbrekend of) erg beperkt steunend sociaal
netwerk. In de beginfase is dit in kaart gebracht. Er wordt in het traject langs drie sporen gewerkt aan
dit netwerk. Allereerst wordt het contact gelegd en onderhouden met bijvoorbeeld de ene ouder of
vriendin die (in potentie) steunend is. Door hen te betrekken kunnen de professionals van De
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Vinkebrug samen optrekken met hen en de verbinding leggen tussen traject en thuissituatie. De
tweede manier is om te sturen op deze thuissituatie en deze waar mogelijk helpen veranderen zodat
er ruimte ontstaat voor steunende elementen. Zo wordt bijvoorbeeld niet in gesprek (of discussie)
gegaan met alcoholistische vader van een deelnemer, maar wordt getracht iemand aan andere
woonruimte te helpen waar de invloed van deze vader wegvalt en er ruimte komt voor andere
personen in het netwerk van een deelnemer. De derde manier waarop gewerkt wordt aan steunende
relatie is het stimuleren van deelnemers om te gaan sporten bij een vereniging. Dit helpt ze aan zowel
nieuwe contacten als een meer stimulerende omgeving met ook mensen die een ‘gewone’ baan
hebben (referentiekader verandert hierdoor).

‘’Een deelnemer heeft een vaste vriendin. Maar die vriendin is er eigenlijk wel klaar mee. Die vindt het
veel te onrustig thuis met zijn gedrag. De vriendin merkt vervolgens wel dat het programma werkt voor
haar vriend. Wij onderhouden dan contact met die vriendin. En de vriendin stelt dan op een bepaald
moment dat haar vriend thuis welkom is, maar alleen ‘als hij zich normaal gedraagt’. De deelnemer
ervaart dan in de loop van de tijd steeds meer dat het feit dat als hij het traject volgt, dat dan ook zijn
vriendin zijn gedrag accepteert. Er is dan veel meer regelmaat en kan dan zijn afspraken nakomen. Zo
trekken de mentoren en trajectbegeleiders samen op met deze vriendin.’’ (Teammanager over De
Vinkebrug)
4.6

Praktijkvoorbeelden

Casus Anton en Bram
Locatie: Houtrakpolder
Wie: Dhr. Anton X en mentor Bram X (gefingeerde namen)
Welke werkzaamheden: Groenonderhoudswerkzaamheden

Anton heeft in verschillende trajecten geweld gebruikt tegen begeleiders. Hierdoor is hij iedere keer van het
traject verwijderd. Anton wordt aangemeld bij De Vinkebrug, en in de eerste paar weken gaat het goed. Tijdens
de werkzaamheden wordt Anton op zijn gedrag aangesproken door mentor Bram. Dit keer gaat het fout. Anton
windt zich erg op en dit escaleert in het bedreigen van Bram door Anton met een schep. Anton dreigt Bram met
de schep aan te vallen.
Bram is uiterlijk niet onder de indruk. Hij geeft Anton aan dit volstrekt niet acceptabel te vinden en sommeert
Anton de schep weg te leggen. Bram waarschuwt Anton voor de consequenties.
Anton verwacht dit niet. In het verleden werd er angstig gereageerd op zijn agressieve gedrag. Anton legt de
schep weg en heeft niet bereikt wat hij wilde.
Bram zegt, dat het goed is dat Anton de schep weg heeft gelegd, maar dat dit toch niet zonder gevolgen zal
blijven. Voor dit gedrag volgt een sanctie, maar ook wordt in overleg met de trajectbegeleider met Anton
afgesproken dat hij zich laat begeleiden voor zijn agressieve gedrag. Als Anton hieraan meewerkt wordt de
sanctie niet geheel uitgevoerd.

In een regulier traject zou alles stoppen bij het moment dat er met een schep wordt gedreigd. Nu wordt er door
Bram gebruikgemaakt van het momentum.
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Casus Chris en Douwe
Wie: Dhr. Chris X en mentor Douwe X (gefingeerde namen)

Chris, die een drugsverslaving heeft, komt altijd trouw naar het traject. Hij is gemotiveerd, maar heeft moeite
om het traject fysiek bij te benen door zijn regelmatig speedgebruik. Vooral op maandagen (na een zwaar
gebruik) heeft Chris grote moeite, en is hij vooral bezig zijn suikerspiegel weer op peil te brengen (chocola,
‘Red Bull dieet’). Op het traject mag hij vanzelfsprekend niet gebruiken, en begint hij zich na een aantal
dagen weer fysiek beter te voelen.
Vervolgens besluit Chris om ook in het weekend minder te gaan gebruiken. Dit is ook duidelijk merkbaar op
de maandag: Chris houdt het namelijk fysiek steeds beter vol. Hij wordt hiervoor nadrukkelijk beloond door
mentor Douwe, onder andere met een duikles op maandag. Chris besluit helemaal te stoppen met gebruik.
Ondertussen is de trajectbegeleider ondersteunend bezig: hij regelt andere woonruimte voor Chris, omdat hij
woont in een pand dat bekend staat als drugspand. Ook is er contact met de vriendin van Chris, die hem
onder druk zet om vol te houden met stoppen, omdat zij anders de relatie zal beëindigen.
Chris was een notoire inbreker: hij pleegde woninginbraken om zijn verslaving te kunnen bekostigen. Na de
start van zijn traject daalde het aantal inbraken in zijn woonplaats dramatisch.
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5

Onderbouwing van methode De Vinkebrug

5.1

Probleem

5.1.1

Aard: gebrek aan basiscompetenties in samenhang met andere problemen

De aard van het probleem waarop Vinkebrug zich richt, is het vinden, verkrijgen en behouden van
opleiding of werk door mensen met een ernstige delictgeschiedenis (stelselmatige daders). Vinkebrug
richt zich hierbinnen op een specifieke groep, die zich kenmerkt door een grote afstand tot de
arbeidsmarkt:
•

Bij alle deelnemers schieten de basiscompetenties tekort om mee te kunnen doen aan reguliere
werk/leertrajecten. Zij worden daardoor niet toegelaten, haken daar af, of worden daar weggestuurd.

•

De problemen zijn al lange tijd aanwezig en worden versterkt door maatschappelijke factoren. Alle
deelnemers zijn (ver)vreemd van de werkcultuur door langdurige werkloosheid, baanverlies door
detentie, en het stigma en de juridische belemmeringen na vrijlating uit detentie. Als zij al
werkervaring hebben, is deze gering.

•

Deze vervreemding gaat samen met een gebrek aan een dagritme dat voor het vinden en behouden
van werk noodzakelijk is.

•

Het probleem speelt bij de deelnemers aan Vinkebrug een rol bij (herhaling van) hun crimineel
gedrag, in het bijzonder high impact crimes; het probleem is delictgerelateerd, een criminogene
factor.

Veel justitiabelen hebben problemen met het verkrijgen en behouden van werk, en – in relatie
daarmee – het vinden en volgen van een opleiding. In onderzoek naar criminogene factoren onder
Nederlandse mannelijke gedetineerden en justitiabelen onder toezicht van de reclassering (Van der
Knaap, Weijters en Bogaerts, 2007) komt naar voren dat 62,7% in deze sample (n=4.478) matige
(44,9%) tot ernstige (17,8%) problemen heeft op de criminogene factor ‘opleiding, werk en leren’
(gemeten met de RISc). Alleen de criminogene factor ‘denkpatronen, vaardigheden en gedrag’ scoort
met 79,0% hoger. Als we ons beperken tot alleen justitiabelen met een gemiddeld tot hoog
recidiverisico is dit percentage nog hoger: 56,3% heeft matige problemen, en 23,6% ernstige
problemen met opleiding, werk en leren. Daarbij liggen deze percentages voor de groep
gedetineerden steeds 4-5% hoger dan voor cliënten van de reclassering.
Ook Maguire (1994), Andrews & Bonta (2003), Petersilia (2005) en Ramakers e.a. (2016) noemen het
vinden en behouden van werk een van de meest lastige opgaven voor ex-gedetineerden en cliënten
van de reclassering. Zij stellen dat dit samenhangt met vaak al bestaande langdurige werkloosheid of
het verlies van een baan door detentie, het lage opleidingsniveau, de geringe werkervaring, en
geringe arbeidsvaardigheden (waaronder ook de basiscompetenties die De Vinkebrug hanteert)..
Bovendien maken het stigma en juridische belemmeringen na detentie het voor ex-gedetineerden niet
gemakkelijk om werk te vinden (Holzer et al., 2001; Bushway & Reuter, 2002)
Ook voor de deelnemers aan De Vinkebrug doelgroep is deze problematiek groot. Ze hebben
hoegenaamd geen positieve ervaring opgedaan met werken en ze zijn redelijk tot volkomen
(ver)vreemd van de werkcultuur. Vrooland (2011) stelt, dat de afstand tot de arbeidsmarkt grofweg
afhangt van de oriëntatie op de maatschappij (hoor ik erbij?), sociaal/maatschappelijk kapitaal
(opleiding, werkervaring, denkniveau, sociale steun) en de eigen wil (aanpak-instelling). Door de
problemen in de doelgroep op deze drie gebieden, zijn hun arbeidsmogelijkheden zeer klein. Ze
hebben niet het gevoel erbij te horen, hebben geen/nauwelijks skills opgedaan, geen sociale steun en
tot slot ook niet de wil of de neiging tot aanpakken. De re-integreerbaarheid wordt op basis daarvan
Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

52

door Vrooland ingeschat als zeer laag. Het zelfbeeld en de oriëntatie op werk staan op gespannen
voet. Niet zelden hebben de deelnemers een niet-reëel startbeeld, stelt Vrooland. Zij denken echt een
beroemde voetballer, kickbokser of anders tenminste een rapper te kunnen worden en een eigen
bedrijf te kunnen beginnen om dit of iets anders te bereiken. Zowel aanpassings- en
ontwikkelingsgerichte competenties als een werk georiënteerd zelfbeeld en oriëntatie op werk
ontbreken.
5.1.1.1

De relatie tussen opleiding, werk en criminaliteit

Verschillende criminologische theorieën veronderstellen een causaal verband tussen problemen met
opleiding, werk en criminaliteit. Een belangrijke levenslooptheorie die zo’n causaal verband
veronderstelt, is de ‘age-graded theory’ van Sampson en Laub (1993). In deze theorie staan sociale
bindingen centraal. Werk genereert sociale binding (‘ik hoor erbij’), en wanneer deze binding
kwalitatief goed is, ontstaat er zogeheten ‘sociaal kapitaal’. Dit kapitaal kan bijdragen aan het afnemen
van delinquentie (desistance) als er meerwaarde wordt toegekend aan het sociaal kapitaal ten
opzichte van de winsten van delinquent gedrag. Sampson en Laub stellen dat sociaal kapitaal niet
voor elke soort werk in gelijke mate wordt opgebouwd. De baan moet van voldoende kwaliteit zijn:
daarbij speelt bijvoorbeeld een rol in hoeverre een baan voldoening geeft, goed betaald is, en of er
vooruitzichten zijn. Ook speelt de duur van het contract een rol: naarmate men langer werkzaam is,
wordt verwacht dat het opgebouwde sociaal kapitaal groter is.
Een tegenhanger van de ‘age-graded theory’ is de ‘general theory of crime’ van Gottfredson en Hirschi
(1990). Deze theorie veronderstelt dat er geen causaal verband is tussen werk en criminaliteit, maar
dat het statistisch verband tussen de twee tot stand komt door selectie. Persoonskenmerken zouden
zowel de kans op succes in levensdomeinen (zoals werk), als op crimineel gedrag beïnvloeden. De
mate van zelfcontrole, bijvoorbeeld, wordt al in de vroege kindertijd bepaald door de opvoeding. Lage
zelfcontrole blijft gedurende de hele levensloop onveranderd en is van invloed op zowel delictgedrag
als de kans om een vaste baan te vinden, maar ook bijvoorbeeld op de kans een intieme partner te
vinden. Sampson en Laub (1993) zijn het hiermee eens, in die zin dat ook zij stellen dat personen met
antisociaal gedrag (veroorzaakt door bijvoorbeeld geringe zelfcontrole) minder kans hebben op het
vinden van een baan of op trouwen met een ‘goede’ echtgenoot. Toch menen zij dat ‘goede dingen’
ook ‘slechte personen’ kunnen overkomen (Laub e.a, 1998) en dat hierdoor criminaliteit zal afnemen.
Wanneer de transitie naar kwalitatief goed werk succesvol wordt gemaakt, is er dus ook voor
personen met een lage zelfcontrole de kans dat er een positief effect wordt gevonden op het stoppen
met de criminele carrière (Bushway & Reuter, 2002).
Onderzoeken naar het effect van werk op criminaliteit hebben wisselende resultaten laten zien. Uit
onderzoek naar de rol van werk bij het stoppen van criminaliteit bleek dat voor specifieke groepen
hoog-risicodaders (met een problematische achtergrond) een verlagend effect gevonden wordt van
werk op delinquentie (Van der Geest, 2011; Verbruggen e.a., 2011). Dit suggereert dat beleid gericht
op arbeidstoeleiding en continuering van arbeidsparticipatie ertoe kan bijdragen dat een succesvolle
transitie wordt gemaakt, ook diegenen met een problematische achtergrond. De protectieve waarde
van het hebben van werk op het voorkomen van recidive wordt door Bouman (2009), Lipsey (1991),
Wartna, Tollenaar en Essers (2005) en Weijters, Noordhuizen, Verwij, Wartna & Vergouw (2013)
bevestigd.
Het overgrote deel van de studies behelst cross-sectioneel onderzoek, waarbij het niet mogelijk is
uitspraken te doen met betrekking tot causaliteit (Uggen & Wakefield, 2008). De enkele longitudinale
studies die uitgevoerd zijn, laten wisselende resultaten zien. Sommige studies vinden geen enkel
verband tussen criminaliteit en werk (Horney e.a., 1995; MacKenzie & De Li, 2002). Veel studies

Methode De Vinkebrug (november 2017)

© Stichting Herstelling / VanMontfoort

53

echter vonden een negatief effect van werk op delinquentie (zie Sampson & Laub, 2003; Thornberry &
Christenson, 1984; Savolainen, 2009; Verbruggen e.a., 2011). Zo toonde Engels onderzoek aan dat
het hebben van werk voor ex-gedetineerden samenging met een afname van hun recidivekans met
een derde tot de helft (Social Exclusion Unit, UK 2002). Daarmee komt werk, na het hebben van een
vaste relatie, op de tweede plaats als onderscheidende factor tussen justitiabelen die wel en niet
terugvallen in delictgedrag (Benda, Harm, & Toombs, 2005; Benda, Toombs, & Peacock, 2003).
Andere onderzoeken vonden een effect dat afhankelijk was van de leeftijd waarop iemand werkzaam
is (Uggen, 2000; Paternoster e.a., 2003), de stabiliteit van het werk (Crutchfield & Pitchford, 1997), de
kwaliteit en het soort werk (Apel e.a., 2006; Van der Geest, 2011).
Het hebben van werk kan het risico op delictgedrag op grond van financiële motieven verminderen. Zo
toonde de econoom Grogger (1998) in het Verenigd Koninkrijk met data vanaf de jaren ’80 (National
Longitudinal Survey of Youth) aan, dat de toe- of afname (elasticiteit) van criminaliteit die samengaat
met de hoogte van lonen 2,5 keer zo groot is als de toe- of afname op grond van meer of minder
toepassing van detentie als straf. Gedrag van vooral jongvolwassenen bleek sterk afhankelijk van de
hoogte van hun inkomen, en de sterke toename van criminaliteit in het VK in de jaren ’80 en ’90 kon
door Grogger aantoonbaar worden gerelateerd aan de sterke daling van inkomens in die periode.
De algemene conclusie is daarmee dat hoewel het effect van werk op criminaliteit in de verschillende
studies kan wisselen, het verkrijgen en behouden van werk over het algemeen geassocieerd is met
minder delinquentie. De meeste studies werden verricht op groepen algemene daders, exgedetineerden, hoog-risico delictplegers of de algemene populatie. Aannemelijk is daarmee dat het
hebben van (bevredigend en/of duurzaam) werk in deze groepen een beschermende factor is.
Hieraan kunnen we toevoegen, dat het niet alleen gaat om ‘geen delicten meer plegen’, maar ook om
zelfwaardering en (hernieuwd) burgerschap door het hebben van werk. Afwezigheid van werk of een
opleiding kan betekenen dat - door een overvloed aan tijd, verveling, zelfdepreciatie en een laag
inkomen - andere criminogene factoren hun invloed kunnen versterken, zoals contacten met een
antisociale vriendenkring of middelengebruik. De tijd die wordt besteed aan leren of werken en de
sociale relaties die in deze omgevingen tot stand komen, werken als vormen van informele sociale
controle die delictgedrag tegengaan. (Sampson & Laub, 1990, 1993; Nagin & Waldfogel, 1998).
Onderzoek van Uggen (2000), liet zien dat dit vooral geldt voor de wat oudere justitiabelen vanaf 27
jaar.
Bij bovenstaande moet dus ook de ontwikkeling van de justitiabelen worden betrokken. De overgang
van adolescentie naar volwassenheid vindt plaats tussen de 18 en 25 jaar. Gebleken is dat
criminaliteit afneemt onder invloed van veranderingen op verschillende levensdomeinen die tijdens de
transitie naar volwassenheid plaatsvinden. Deze domeinen kunnen zijn: zelfstandig gaan wonen (uit
huis gaan), een relatie krijgen en een baan vinden. Dit zijn veranderingen die steeds meer
verantwoordelijkheden eisen waardoor het plegen van delict gedrag minder aantrekkelijk wordt. Het is
naarmate iemand ouder wordt van groter belang om de verschillende domeinen (wonen, werk, relatie)
te verkrijgen en te behouden (Uggen & Staff, 2001; Loeber, Hoeve, Slot & Van der Laan, 2015).
Er komt, met andere woorden, vanuit onderzoek een duidelijke noodzaak naar voren om de
arbeidsgeschiktheid (inzetbaarheid of employability) van justitiabelen te versterken door
vaardigheidstrainingen en opleidingsmogelijkheden, en voorzieningen om justitiabelen (weer) te laten
wennen aan werk zonder dat daarvoor teveel hindernissen moeten worden overwonnen (Bushway &
Reuter, 2002).
De intensiteit van deze trajecten is hierbij van belang: Abrams, Terry en Franke (2011) onderzochten
recidive van 75 mannen (18 tot 25 jaar) in de overgangsperiode van jongere naar volwassene en van
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de gevangenis naar de maatschappij en letten hierbij onder andere op de invloed van het (niet)
hebben werk. Alle deelnemers in het onderzoek van Abrams et. al (2011) volgden een
herintegratietraject. Hoe langer het traject duurde, hoe minder kans op recidive.
5.1.2

Ernst van het probleem

In de doelgroep waarop methode De Vinkebrug zich richt, zijn de problemen met het verkrijgen en
behouden van werk zeer ernstig. Een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan worden overbrugd met
een regulier leer/- werktraject (De Kogel 2011). Bij deze groep lukt dat echter (nu) niet.
Deelnemers aan Vinkebrug hebben niet alleen problemen met het verkrijgen en behouden van
opleiding/werk, maar ook aanvullende problemen die het verwerven van basiscompetenties lastiger
maken:
•

Antisociaal gedrag en een antisociale houding (die er voor zorgen dat deelnemers ook niet mee
mogen doen aan reguliere trajecten, en die de recidivekans vergroten). Ook dit zijn risicofactoren
voor crimineel gedrag (Andrews, et al., 2012; Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Dowden & Brown,
2002; Olver, Stockdale & Wormith, 2014).

•

Lage ontvankelijkheid (responsiviteit) voor begeleiding:
o

bij alle deelnemers is sprake van een geringe motivatie voor gedragsverandering, niet mee

willen doen;
o

bij alle deelnemers is ook het zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen, het (weer) durven

veranderen, aangetast;
o

bij alle deelnemers zien we een of meer van de volgende problemen die de ontvankelijkheid

beperken: een laag opleidingsniveau, een verstandelijke beperking, problematisch
middelengebruik, stress door schulden, niet fit zijn, huisvestingsproblemen of psychiatrische
problematiek, en
o

het niet beheersen van de basiscompetenties, en de vervreemding van de werkcultuur (het

gebrek aan ervaring, aan perspectief, aan ritme, aan kansen) versterken deze lage
ontvankelijkheid. Er is onvoldoende basis bij de deelnemer zelf, maar ook geen context, om weer
verder te komen. De deelnemer zit in een vicieuze cirkel.
In de doelgroep van De Vinkebrug bestaan bij de deelnemers naast deze criminogene factoren ook
belemmerende factoren. Deze zijn op zichzelf niet gerelateerd aan een hogere recidivekans, maar
maken begeleiding (en toezicht) wel moeilijker: Geen probleembesef of motivatie voor
gedragsverandering, gebrek aan zelfdiscipline en zelfsturing, en – bij een deel van de deelnemers psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, en niet meer lichamelijk fit zijn.
Deze problemen zorgen in samenhang voor een ernstige, mogelijk uitzichtloze situatie. Er is sprake van
een langdurige en grote afstand tot de arbeidsmarkt of een regulier leer/werktraject, en de deelnemers
hebben weinig mogelijkheden om deze afstand te verkleinen. Het perspectief op werk – wat deelnemers
uiteindelijk wel willen bereiken – is zeer gering, en door dit complex van problemen blijft ook de kans op
nieuw delictgedrag aanwezig (in het bijzonder van high impact crimes).
5.1.3

Spreiding van het probleem

Gegevens over de spreiding van dit probleemcomplex zijn niet of nauwelijks aanwezig. In Den Helder,
een van de locaties waar de methode De Vinkebrug wordt toegepast, gaat het om 0,2% van de
41

volwassenpopulatie: 100 plegers van High Impact Crimes op 50.000 inwoners van 18 jaar en ouder .
41

Pers. comm. J. Buwalda, projectleider De Vinkebrug
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Binnen de populatie justitiabelen is er meer duidelijkheid: van de justitiabelen met een gemiddeld tot
hoog recidiverisico heeft 56,3% matige problemen, en 23,6% ernstige problemen met opleiding, werk
en leren. Voor de groep gedetineerden is dit steeds 4-5% hoger dan voor cliënten van de reclassering.
(zie 5.1.1).
5.1.4

Gevolgen

5.1.4.1

Vicieuze cirkel

Justitiabelen zonder arbeid of inkomsten zijn zelf primair verantwoordelijk om tijdens en na toezicht of
detentie actief op zoek te gaan naar (betaalde) arbeid of dagbesteding ('Convenant Re-integratie (ex-)
gedetineerden', DJI, 2014). Deelnemers aan De Vinkebrug bevinden zich echter in een vicieuze cirkel
waar ze zonder de juiste hulp, niet zelfstandig uit kunnen komen. Zij hebben als gevolg van hun
problematische (criminele) voorgeschiedenis en huidige problemen een tekort aan basiscompetenties
voor deelname aan reguliere leer- en werk trajecten. Dit tekort hangt samen met een veelheid aan
problemen, waaronder criminogene factoren (hierboven genoemd) en aanvullende belemmerende
factoren, waaronder psychiatrische problemen en/of een verstandelijke beperking. Hierdoor ontbreekt
het aan dagbesteding of structuur, en blijven zij voortdurend met dezelfde problemen zitten:
werkeloosheid, verveling, met vaak nieuwe criminaliteit als gevolg, in het bijzonder high impact crimes.
De consequentie van deze problemen is, dat het verwerven van basiscompetenties steeds moeilijker
wordt.
5.1.4.2

Minder kansen

Voor de deelnemers is het krijgen van werk niet alleen moeilijk vanwege hun eigen problematiek.
Waar het gaat om het (kunnen) krijgen van begeleiding of steun is het ook nog eens dringen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen, antisociaal
gedrag en verslavingsproblemen zijn er meer: zij zijn niet de enigen (Vrooland, 2011).
5.2

Oorzaken

De oorzaken van wat wij eerder een “ernstig complex” hebben genoemd, zijn veelvuldig, bij elke
deelnemer weer anders. Voor elke deelnemer aan De Vinkebrug wordt een analyse gemaakt, om te
achterhalen hoe de huidige situatie is ontstaan. Daarbij gebruiken de trajectbegeleider en mentor
verklaringsmodellen die geschikt zijn om tot een overkoepelend beeld te komen.
In de volgende paragraaf – “aan te pakken factoren” – staan deze verklaringsmodellen per factor
vermeld.
5.2.1

Strain- en bindingstheorie

De deelnemers aan Vinkeburg kenmerken zich door een gemiddelde of hoge recidivekans, en een
gebrek aan perspectief op maatschappelijke aansluiting. Beide aspecten hangen met elkaar samen.
Het gebrek aan perspectief zorgt voor een hogere kans op recidive. En recidive vermindert het
perspectief op aansluiting. Deze wisselwerking wordt door Vinkeburg verklaard vanuit twee
criminologische theorieën: de straintheorie en de bindingstheorie.
5.2.1.1

Straintheorie

Volgens Agnew – de ontwikkelaar van de algemene straintheorie - kan strain (stress, spanningen en
frustratie) leiden tot delinquent gedrag. (1992). Of dit werkelijk gebeurt hangt af van diverse van
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factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken, aanpassingsvermogen en de invloed van de sociale
omgeving zoals bijvoorbeeld van ‘peers’ (Raven 2013).
Agnew (1992) onderscheidt twee typen van strain. De eerste betreft het feitelijke of verwachte verlies
van positief gewaardeerde zaken, zoals bepaalde privileges, mogelijkheden of relaties, als oorzaak
van strain. De tweede vorm die Agnew onderscheidt is het gevolg van feitelijke of verwachte ervaring
van negatieve of schadelijke prikkels zoals mishandeling of vernedering binnen relaties in de
privésfeer of in school- of werksituaties. Beide vormen van strain leiden tot negatieve emoties, met
name boosheid, waardoor het risico op een criminele reactie wordt vergroot. De belangrijkste strains
die kunnen leiden tot negatieve emoties en vervolgens delinquent gedrag kunnen veroorzaken, zijn
volgens Agnew:
-

Als mensen negatief worden behandeld

-

Als mensen iets verliezen wat waardevol voor hen is

-

Als mensen hun doelstellingen niet behalen

Aanvullend stelt Agnew dat wanneer strain als oneerlijk wordt ervaren, dit de kans op boosheid zal
vergroten, en boosheid is volgens Agnews straintheorie verbonden met verhoogd risico tot
delinquentie.
De aanwezigheid van strain is bij de deelnemers van De Vinkebrug herkenbaar. Door de veelheid aan
problemen is een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan, die de deelnemers zelf niet wenselijk
vinden. Het liefst willen zij zelf aan de slag, productief zijn, maar dat lukt keer op keer niet. Het gevolg
is de tweede vorm van strain die Agnew onderscheidt: een herhaalde feitelijke ervaring, en daardoor
een langzamerhand verwachte ervaring, van achterblijven en vastzitten, niet meer verder komen. De
situatie is vernederend, frustrerend, en kan bij de deelnemers aan De Vinkebrug gemakkelijk leiden tot
nieuw delictgedrag. Het verlichten van strain wordt hiermee voor De Vinkebrug een belangrijke,
algemene doelstelling.

5.2.1.2

Sociale controle- of bindingstheorie

Het verlichten van strain is voor De Vinkebrug belangrijk, maar niet voldoende. In de plaats van
frustratie en stress moeten bij de deelnemers positieve emoties en overtuigingen aan kracht winnen
om nieuw delictgedrag te voorkomen en aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. De sociale
controletheorie of bindingstheorie biedt hiervoor aanknopingspunten. Deze theorie, ontwikkeld door
Travis Hirschi (1969, Burton e.a. 1995), verklaart niet het delictgedrag of regelovertreding, maar juist
het tegenovergestelde: conformistisch gedrag. Sociaal aangepast gedrag is volgens Hirschi het
gevolg van gewetensvorming, die ontstaat en wordt vastgehouden door bindingen van individuen met
hun sociale omgeving. De gewetensvorming verloopt volgens Hirschi via een proces van socialisatie
door de sociale omgeving, waarbij hij vier bindingselementen onderscheidt:
-

Attachment: gehechtheid aan significante personen. Het ontbreken van binding met
belangrijke sleutelfiguren voorspelt deviant gedrag.

-

Commitment: positie in de samenleving. Dit is volgens Hischi de rationele component van
conformerend gedrag. Verbonden zijn aan instituties (waaronder opleiding en werk, maar ook
vrijetijdsorganisaties) levert bij goed functioneren allerlei beloningen op in de vorm van geld,
erkenning, waardering en status die men bij deviant gedrag zou verliezen. Op grond van
kosten-baten-analyse worden voor en nadelen van deviant gedrag afgewogen.

-

Involvement: actief lidmaatschap in conventionele groepen / systemen zorgt voor minder
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verleiding tot deviant gedrag.
-

Beliefs: geloof in de morele normen en waarden van de samenleving. Hoe minder iemand de
maatschappelijke normen onderschrijft hoe meer hij geneigd zal zijn ze te overtreden.

Volgens Hirschi ontstaan morele remmingen wanneer affectieve bindingen met belangrijke anderen
(op de eerste plaats de ouders) ontbreken. Ook legt hij een verband tussen de kwaliteit van die
bindingen en de remming op criminaliteit. Gebrek aan gehechtheid en zwakke bindingen met ouders,
belangrijke anderen, maar ook bijvoorbeeld met een opleiding, is in de criminologie veelvuldig
onderzocht en biedt een verklaring voor zowel de ontwikkeling als het nalaten van crimineel gedrag.
Hoe meer afhankelijkheid, des te sterker is de binding en des te groter is de kans op conformistisch
gedrag, zo wordt betoogd (zie bv. Junger-Tas e.a. 2003).
Een maatschappelijke instelling waar sociale bindingen eveneens bij uitstek tot stand kunnen komen
is de school en de werkomgeving (Goedseels e.a. 2000). Personen die zich positief met opleiding of
werk verbinden zouden iets te verliezen hebben als ze zich niet conform gedragen. Personen die niet
goed presteren ontbreekt het aan waardering en respect waardoor zij een vorm van strain kunnen
ervaren en zich minder zullen binden aan een opleiding of werk (in combinatie met een tekort aan
‘involvement’ in de indeling van Hirschi). Ter compensatie kunnen mensen met dezelfde negatieve
ervaring bij elkaar steun zoeken, waardoor de vorming van een delinquente subcultuur kansrijk wordt
(Vettenburg e.a. 2002). Deze onderzoekers bevestigen met onderzoek onder Vlaamse jongeren dat
crimineel gedrag het gevolg is van een subjectief gevoel van achterstelling, in lijn met de General
Strain Theory. Uit dit onderzoek bleek ook, dat de toekomstvisie en het zelfbeeld van de
probleemjongeren negatiever waren dan die van hun niet-delinquente leeftijdsgenoten.

5.3

Aan te pakken factoren

Het schema op de volgende pagina bevat de aan te pakken factoren bij de deelnemers aan De
Vinkebrug. In blauw staan de factoren aangegeven die bij elke deelnemer aan de orde zijn. In groen
staan factoren vermeld die niet bij elke deelnemer voorkomen, maar als dat wel zo is, van een
verklaring moeten worden voorzien.
Omdat door methode De Vinkebrug alle factoren in hun samenhang worden aangepakt, staat per
factor ook aangegeven hoe dit gebeurt. Dit wordt benoemd als het veranderingsmodel. De onderdelen
van het veranderingsmodel worden in 5.4 besproken.
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Tabel 5: Verklaringsmodel & Veranderingsmodel De Vinkebrug

Veranderingsmodel (verantwoording)
Probleem

Hoofddoelen

Delictgerelateerde problemen met
het vinden, verkrijgen en behouden
van werk/opleiding

1. De deelnemer beschikt over basiscompetenties voor instroom in reguliere reintegratietrajecten of scholingstrajecten.
2. Bij de deelnemer zijn criminogene en belemmerende problemen verminderd die het
verwerven en toepassen van de basiscompetenties bemoeilijken, en beschermende
factoren in kracht toegenomen die het verwerven en toepassen daarvan versterken.

Oorzaken

Subdoelen (vanuit hoofddoelen 1 en 2)

•

1.1 Zelfsturing: de deelnemer kan zelfstandig op tijd naar de werkplek komen;
1.2 De deelnemer aanvaardt leiding/gezag; doet wat gevraagd wordt;
1.3 De deelnemer kan zich houden aan gedrags- en huisregels;
1.4 De deelnemer is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden: werk
waar geen extra opleiding voor nodig is;
1.5 De deelnemer heeft een portfolio met behaalde diploma’s en certificaten
2.1 De deelnemer heeft een dagritme dat overeenkomt met het vereiste ritme in een
regulier werk- of scholingstraject;

•

•

•

•

Tekorten in inzetbaarheid /
employability (alle deelnemers)

Tekorten in sociale
informatieverwerking (alle
deelnemers)
Niet bewust zijn van krachten
en mogelijkheden / geen geloof
in eigen kunnen (alle
deelnemers)
Geringe motivatie voor
gedragsverandering (alle
deelnemers)

2.4 Denkpatronen, (sociale en probleemoplossende) vaardigheden en gedrag van de
deelnemer zijn verbeterd

Aanvullende belemmeringen
(verschillende selecties bij
deelnemers)

2.6 Op maat / afhankelijk per deelnemer zijn de belemmerende problemen
verminderd (inkomen/schulden, relaties, middelengebruik, psychiatrische
problematiek, belemmeringen bij het vinden van een nieuwe stage of dagbesteding,).
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2.2. De deelnemer heeft voldoende probleembesef en is blijvend gemotiveerd voor
het verbeteren van zijn criminogene en belemmerende factoren;
2.3 De deelnemer is vaker wél dan niet bewust van zijn krachten en mogelijkheden en
toont vaker wél dan niet de motivatie hiervan gebruik te maken (zowel in gedrag als
wanneer hij hierop wordt aangesproken);
2.5 De deelnemer accepteert verantwoordelijkheid, regels en eventuele sancties;
heeft een prosociale houding.
2.7 Op maat / afhankelijk per deelnemer is de invloed van helpende factoren versterkt
(de wens om een reguliere baan / dagbesteding te hebben, adequate huisvesting, fit
zijn en een steunend netwerk)
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Voor de delictgerelateerdheid van de problemen:
•
1 What Works beginselen van risks, needs en
responsiviteit (RNR), eigen context,
modelintegriteit en professionaliteit
•
2 Desistance from crime (McNeill 2009,
Maruna 2002, Farall & Calverley 2006, McNeill
& Weaver 2010)

•

•

•

•

3 (Cognitieve) Gedragstheorie:
o 3A Situationeel leidinggeven: Op maat
trainen van nieuw gedrag / vaardigheden
(Hersey & Blanchard 1988) met inbegrip
van denken en emoties (Andrews &
Bonta, 2010; DiGiuseppe & Tafrate,
2003))
o 3B Stimuluscontrole: Werken met
specifieke context (prikkelarme omgeving,
groepstaken, vaste werkweek), sancties
en externe motivatie (Martin & Pear 1992).
4 Stages van gedragsverandering /
Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick,
2014)
5 Invloed van sport en bewegen op executieve
functies (Scherder et al., 2014

6. Principes van intensief case-management
(o.a. Suter & Bruns 2009)
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5.3.1
42

Employability (inzetbaarheid)

Centraal bij re-integratie of toeleiding tot de arbeidsmarkt staat het begrip ‘inzetbaarheid’ of ook wel

employability. In de regel worden de begrippen inzetbaarheid en employability gebruikt voor en door
bedrijven die ambities hebben voor hun al aanwezig personeel. In lijn met de waarschuwing van
Vrooland (2011) benadrukken we hier dat de deelnemers aan De Vinkebrug een forse - maar
overbrugbare - afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voorland stelt dat het een misvatting is uit te gaan
van hoge inzetbaarheid van mensen, en de aandacht vooral te richten op de kenmerken van het werk
(zoals eind vorige eeuw nog gebeurde). Hij benadrukt dat goede inzetbaarheid pas ontstaat “als het
werk, lees de regelruimte in het werk, voldoet aan de menselijke behoefte om zich te ontplooien. Dit is
nog steeds terug te vinden in nu vigerende stressmodellen en projecten ter bevordering van ‘vitaliteit’
of ‘bevlogenheid’. Centraal staat: wat geeft energie en arbeidsvreugde?” (2011, p.53)
Vrooland e.a. geven nog een tweede reden waarom de inhoud van het concept inzetbaarheid is
verbreed: flexibiliteit. Werknemers kunnen niet meer rekenen op een blijvende baan maar zijn zelf
verantwoordelijk voor het willen en feitelijk ontwikkelen van kennis en vaardigheden om in de toekomst
aantrekkelijk te blijven voor steeds wisselende kansen en problemen op de arbeidsmarkt.
Voorland e.a. concluderen dat inzetbaarheid voor deelnemers aan Herstelling (en door ons aangevuld
met: deelnemers aan De Vinkebrug) een antwoord is op drie basisvragen:
1. Wat zijn de eisen en de bijbehorende criteria van hun aanstaande werkgevers?
2. Wat willen aanstaande werknemers? Nu en straks?
3. Wat kunnen aanstaande werknemers? Nu en straks?
Deze drie vragen zijn uitgewerkt in het onderstaande model van inzetbaarheid, dat door De Vinkebrug
wordt ingezet om de afstand tot en groei naar inzetbaarheid in kaart te brengen.

42

Dit is een aangepaste tekst over het begrip inzetbaarheid in het boek over Herstelling van Vrooland (2011)
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1.
Eisen en criteria van werkgevers / basiscompetenties.
In het theoretisch model van Herstelling wordt niet alleen (de persoon van, het functioneren van) de
aanstaande werknemer centraal gesteld maar blijft de relatie met de eisen van werkgevers c.q.
arbeidsmarkt overeind. Het is dus een model in een economische context.
2.
Willen: Het zelfbeeld en de oriëntatie op werk.
Dit wordt ook career-identity genoemd (Fugate 2004). Het zelfbeeld de jongere: wie denkt hij dat hij is
en vervolgens: wie of wat denkt hij dat hij kan worden. En tot welke oriëntatie en betrokkenheid voor
welk werk en welke werksoort leidt dat (of: kan leiden of: geldt als startpunt)? Het probleem bij de
doelgroep van Herstelling is vaak dat de jongere een niet reëel startbeeld heeft. De kans om echt
profvoetballer, een beroemde kickbokser of rapper te worden, of een eigen bedrijf te kunnen
beginnen, is gering. Maar dat zelfbeeld zorgt wel voor een gebrek aan of verkeerd gerichte oriëntatie
op wat dan wèl mogelijk is.
3.

Kunnen en durven: menselijk en sociaal kapitaal
a. Het menselijke kapitaal begint met basiscondities als voldoende fysieke en geestelijke
vermogens, kennis van de Nederlandse taal, basisschoolkennis en loopt door tot en met
werkervaring, vakkennis en vakmanschap. Daarnaast bevat menselijk kapitaal de
aanpassings- en ontwikkelingsmogelijkheden, die samengaan met de mogelijkheid te
durven veranderen (adaptability). Het gaat om het vermogen en de bereidheid van een
individu zich aan te passen aan verschillende situaties. En om het – vanuit een eigen
actieve houding – positief omgaan met problemen, uitdagingen en tegenslagen.
Aanpassingsvermogen is zeker belangrijk. Maar voor de jongeren van Herstelling is als
start al belangrijk dat ze daarmee ook durven te beginnen. Bij hen speelt namelijk angst
mee: voor de dreiging die er hangt binnen de negatief georiënteerde groep waartoe ze
zijn gaan behoren (of waar ze mee omringd worden), en door afwijzingen, bijvoorbeeld
omdat je te veel met Justitie in aanraking bent geweest. Angst grijpt negatief aan op het
zelfvertrouwen en vertrouwen in de voorstellen van anderen, en maakt het moeilijker om
te werken aan een positief toekomstbeeld. Dat betekent dat het theoretische model een
aangepaste ingang moet krijgen: Die van empowerment van jongeren, d.w.z. naar het
snel zoeken, vinden en aansluiten bij hun feitelijke talenten en mogelijkheden.
b. Het sociale kapitaal behelst de al of niet positieve werking van de sociale groep waarin
iemand zich bevindt, en – voor De Vinkebrug van groot belang - de mate waarin deze
afbreuk doet aan, of juist bevorderlijk is voor zijn oriëntatie op werk en
werkmogelijkheden. De Vinkebrug bevordert het sociaal kapitaal van de deelnemers door
hen dagelijks uit eventueel aanwezige negatieve groep te halen (de gehele dag ver van
huis), door inbedding in een intensief begeleide groep die gericht moet zijn op
samenwerking om positieve resultaten te kunnen bereiken, en door de kansen die
voortgang in het traject bieden op nieuw sociaal kapitaal in de toekomst: een regulier
traject en later een baan.

4.
Houding: Van straat- naar werkmentaliteit
Bij De Vinkebrug gaat het niet om succesvolle schoolverlaters of tijdelijk werklozen die moeite hebben
een nieuwe baan te vinden, maar om deelnemers met een veelheid aan problemen. De meeste
theorievorming over inzetbaarheid gaat echter van redelijk geschoolde en gesocialiseerde (jonge)
mensen. De startcompetenties van deelnemers aan De Vinkebrug zijn aanmerkelijk lager, en ten
aanzien van houding en normen is soms het verkeerde begin gemaakt. De deelnemers aan De
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Vinkebrug zijn doorgaans streetwise hangjongeren, veelal verstandelijk beperkt, en voorzien van een
strafblad. Samen met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vakkennis is daarom een
aanpak nodig voor de overgang van straatmentaliteit naar een werkmentaliteit. Naast willen en
kunnen verschijnt hier: ‘moeten’: activering met de verplichting tot werk of scholing of een combinatie
van beide. Dit is onontkoombaar in het kader van de aanpak. De Vinkebrug krijgt geen deelnemers die
‘zomaar’ wel eens kennis willen maken met bijvoorbeeld de bouwwereld en de techniek, maar
deelnemers die aanvankelijk met externe druk moeten kijken of en hoe werk hen een toekomst kan
bieden. Bij De Vinkebrug wordt het begrip ‘moeten’ vertaald in een ambitie: centraal staat het streven
de extrinsieke motivatie (moeten) door een gerichte aanpak te veranderen in een intrinsieke motivatie
(‘willen’).

5.3.2

Het model van sociale informatieverwerking

Een specifieke criminogene factor die bij de deelnemers aan Vinkeburg in meer of mindere mate een
rol speelt in combinatie met het niet vinden en behouden van werk, is antisociaal gedrag, waaronder
agressief gedrag, en een antisociale houding
De besproken straintheorie geeft aan, dat stress en frustratie kunnen leiden tot boosheid en andere
negatieve emoties, en daarmee uiteindelijk tot delictgedrag. Deze algemene stress verklaart de
‘grondstemming’ of basishouding van deelnemers, maar niet een specifieke agressieve uitbarsting,
sabotage van een taak, of een heftige reactie op een onschuldige opmerking. Het model van Sociale
Informatieverwerking (SIV) doet dat wel, stap voor stap, en is daarom voor de begeleiders van De
Vinkebrug een belangrijke aanvulling om in concrete situaties te kunnen begrijpen wat een deelnemer

Figuur 1. SIV-model Bron: Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000
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beweegt, en om een aanpak op maat te ontwerpen. Antisociaal gedrag wordt in dit model verklaard
door een wisselwerking tussen biologische risicofactoren, socioculturele factoren en levenservaringen
(Dodge & Petit, 2003).
Cognitieve en emotionele processen zijn daarbij de belangrijkste dynamische (veranderbare)
risicofactoren (Taylor & Novaco, 2005; McGuire, 2008) die in samenhang met triggers in de context
verklaren waarom iemand op een bepaald moment overgaat tot agressief gedrag.
Onder andere Crick en Dodge toonden aan dat personen met agressief gedrag sociale informatie zo
verwerken dat de kans op agressief gedrag wordt vergroot (Orobio de Castro, 2000). Agressief gedrag
wordt in hun Sociaal Informatieverwerkingsmodel (Crick & Dodge, 1994) verklaard aan de hand van
zes cognitieve stappen waarin sociale gebeurtenissen worden verwerkt en omgezet in gedrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Encodering: waarneming van een sociale gebeurtenis; wat neem ik waar
Interpretatie: interpretatie van deze gebeurtenis; wat denk ik
Doelbepaling: definiëring van de doelen in de gebeurtenis; wat wil ik
Genereren van oplossingen: bedenken van oplossingen/reactiemogelijkheden; wat kan ik
Besluitvorming: overwegen van reactiemogelijkheden en kiezen hoe te reageren; wat kies ik
Gedrag: uitvoering van gekozen reactie; wat doe ik en wat zijn de gevolgen.

Het doorlopen van deze cognitieve SIV-stappen wordt beïnvloed door de sociale kennisstructuren, die
zijn opgeslagen in de ‘database’ van de persoon: Dit betreft de sociale scripts/verwachtingen,
automatische gedachten en gevoelens, normen en waarden en attituden.

43

Hoe de stappen van de sociale informatieverwerking worden doorlopen, wordt in belangrijke mate ook
gemedieerd door emotionele processen (Lemerise & Arsenio, 2000): iemands emotie, de mate waarin
de persoon opwinding/arousal (opwinding) of woede ervaart en in hoeverre deze in staat is tot
zelfcontrole/inhibitie: wat voel ik.
●

Triggers (prikkels)

Sociale gebeurtenissen die tot agressie kunnen leiden worden ook triggers of prikkels genoemd. Deze
prikkels hebben twee vormen.
-

-

In de eerste plaats zijn zij proximaal en extern. Zij worden in het hier-en-nu (proximaal)
aangeboden als sociale gebeurtenissen (extern), in de vorm van sociale gebeurtenissen. Het
encoderen van deze gebeurtenissen is de eerste stap in het SIV-model, Indien deze prikkels
gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot agressief gedrag als uitkomst van het SIV-model,
worden zij ook risicosituaties genoemd.
In de tweede plaats zijn distale en interne prikkels van belang: het gaat hier om lichamelijke en
emotionele toestanden die de persoon ‘meeneemt’ van situatie naar situatie. Zij ontstaan dus
al eerder, en kunnen extra bijdragen aan tekorten in sociale informatieverwerking op een later
moment, bij een proximale prikkel. Als een persoon bijvoorbeeld in de ochtend een conflict
heeft gehad met zijn werkgever, kan deze stemming (boosheid, krenking) in de avond bij het
ontstaan van een geweldsincident in een café als distale, interne prikkel meewegen in het SIVmodel. Dit geldt ook voor middelengebruik, dat kan worden opgevat als lichamelijke interne

43

Hier zien we de theorieën van strain en binding weer terug. In dit model kunnen dus ook “algemeen gevoelde stress”, zoals
een achterstandssituatie, en sociale bindingen, zeker ook op de achtergrond een rol spelen. Het SIV-model zorgt er echter voor,
dat de begeleider van De Vinkebrug beter kan begrijpen waarom, door welke “gemiste stappen en verkeerde afslagen”
antisociaal gedrag op een specifieke moment optreedt.
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prikkel. Ook in dat geval kan een externe prikkel (bijvoorbeeld een opmerking van iemand in
het café) wordt dan met een extra gevoeligheid geëncodeerd en geïnterpreteerd.
●

Denkfouten en de database

Iemands ‘database’ in het SIV-model verschilt van persoon tot persoon. De database bestaat uit
genetisch materiaal en eerdere ervaringen, sociale scripts en verwachtingen. Ondanks deze
persoonlijke verschillen in de database, beschouwt Gibbs (2004, 2010) egocentrische
vooringenomenheid als een gedeeld kenmerk van personen die geweldsdelicten plegen. Gibbs noemt
dit een ‘primaire cognitieve vervorming’, die leidt tot het maken van denkfouten (disfunctionele
cognities) bij jongeren met agressief en antisociaal gedrag bij het doorlopen van de SIV-stappen. Bij
egocentrische vooringenomenheid stelt iemand zijn eigen mening, verwachtingen, noden, rechten,
korte termijn gevoelens en wensen zo centraal, dat die van anderen nauwelijks in beschouwing
worden genomen of helemaal worden verwaarloosd. Deze primaire vervorming komt volgens Gibbs
tot uitdrukking in secundaire/afgeleide vervormende houdingen in de database, die op hun beurt in de
SIV-stappen tot denkfouten leiden:
−

Het ergste verwachten: anderen vijandige bedoelingen toeschrijven, uitgaande van het slechtst
mogelijke scenario als zijnde onvermijdelijk en/of er vanuit gaan dat het onmogelijk is eigen of
andermans gedrag te veranderen.

−

Anderen de schuld geven: de schuld van je eigen schadelijke acties/handelingen onterecht
toeschrijven aan andere bronnen, een tijdelijke afwijking of aan een fout van het slachtoffer.

−

Minimaliseren/verkeerd labelen: antisociaal gedrag beschouwen als niet ernstig of zijnde
acceptabel of zelfs bewonderenswaardig, of anderen beschrijven in kleinerende of
dehumaniserende termen.

●

Reactieve en proactieve agressie

Wanneer informatie adequaat wordt verwerkt, voorspelt het SIV-model sociaal competent gedrag.
Mensen met agressief gedrag blijken echter belemmeringen of tekortkomingen te ervaren bij het
doorlopen van de SIV-stappen. Er is overtuigend steun gevonden voor de relatie tussen het SIVmodel en agressie. Uit diverse onderzoeken komen de stappen van het SIV-model als verklarende
factoren voor agressie naar voren (Crick & Dodge, 1996; Nas, Orobio de Castro & Koops, 2005;
Arsenio, Adams & Gold, 2009).
Onderzoek laat daarbij zien dat er verschillende subtypen van agressie te onderscheiden zijn, die elk
samenhangen met specifieke stappen in het model. Crick en Dodge (1994) stellen dat reactief en
proactief agressieve personen een vertekening hebben in elk een ander deel van het SIV-model.
Het onderscheid tussen re- en proactieve agressie is in diverse studies empirisch bewezen (Polman,
Orobio de Castro, Koops, van Boxtel & Merk, 2007; Merk et al., 2005).
•

Tekortkomingen in de eerste twee stappen van het SIV-model, encoderen en interpreteren, zijn
bepalend voor reactieve agressie (Dodge, 1991, in Orobio de Castro et al. 2002; Nas, Orobio de
Castro & Koops, 2005). Reactief agressieve personen worden vaak snel emotioneel opgewonden
als gevolg van hun interpretatie van sociale informatie (Orobio de Castro et al., 2002). Zij zien hun
agressieve gedrag als zelfverdediging. Bovendien nemen reactief agressieve personen negatieve,
of ambigue/onduidelijke, informatie eerder waar (encoderen). Zij nemen als het ware, meer dan
gemiddeld, negatieve informatie waar. De wereld is daarmee voor hen ook bedreigend. Daarnaast
ligt in hun responsrepertoire agressief gedrag bovenaan. Hun primaire, veelal automatische,
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impulsieve reactie is dan dus dit agressieve ‘gewoonte’-gedrag. Er lijkt sprake van een negatieve
cirkel. Een persoon dat snel agressief reageert op een boodschap van een ander, wordt zelf ook
eerder als vijandig ervaren. Vervolgens zal de agressieve persoon vaker te maken krijgen met
negatieve boodschappen met een daadwerkelijk negatieve intentie, waarop de persoon
vervolgens weer negatief zal reageren, et cetera. Er is derhalve sprake van een zelfvervullende
profetie (Crick & Dodge, 1996).
•

Proactieve agressie lijkt meer gerelateerd te zijn aan tekortkomingen in de laatste stappen van het
SIV-model: het selecteren van het doel en reacties generen, kiezen en uitvoeren (Crick & Dodge,
1994). Proactief agressieve personen hebben de verwachting dat agressief gedrag in hun
voordeel werkt. Ze denken dat ze aardig worden gevonden en door leeftijdsgenoten worden
gerespecteerd als gevolg van het agressieve gedrag en ze verwachten dat bijvoorbeeld het slaan
van een groepsgenoot zonder aanwijsbare reden tot een positief resultaat zal leiden. Het gaat bij
proactieve agressie dus niet zozeer om de reactie zelf, maar om de keuze die wordt gemaakt om
een doel te bereiken (stap 3) (Dodge, 1991). Crick en Dodge (1996) hebben aangetoond dat
proactieve jongeren een voorkeur hebben voor agressieve doelen en erop gericht zijn er zelf beter
van te worden. De mogelijke reacties (stap 4) worden door hen beoordeeld aan de hand van
verschillende criteria waaronder de verwachte uitkomst. Een agressieve reactiekeuze (stap 5)
ontstaat wanneer de persoon verwacht dat er een positieve uitkomst zal zijn op de agressieve
reactie. Mensen met antisociaal, met name proactieve agressie, verwachten dat zij succes zullen
hebben met hun negatieve gedrag. Wanneer proactieve agressie wordt bekrachtigd en in stand
wordt gehouden door succeservaringen, is het waarschijnlijk dat agressie een volgende keer weer
wordt gebruikt. Op deze manier kan proactieve agressie dus sterker worden over de tijd (Crick &
Dodge, 1996).

Een verstoorde SIV is gerelateerd aan andere criminogene risicofactoren

44

(Dodge, 1986; Taylor &

Novaco, 2005). Ook deze criminogene factoren zijn bij de deelnemers aan De Vinkebrug aanwezig.
5.3.3

Biopsychosociaal ontwikkelingsmodel

Als verklaringsmodel voor aanvullende, belemmerende problemen van deelnemers hanteert De
Vinkebrug het biopsychosociaal model (BPS-model; Dodge & Pettit, 2003).
Daarbij gaat het om de volgende problemen:
●
●
●
●
●
●
●

Geen dagritme
Lichamelijk niet fit zijn
Middelengebruik *
Problemen met inkomen: schulden *
Relaties met ouders en familie *
Psychiatrische problematiek *
Verstandelijke beperking

*) mogelijk ook delictgerelateerd, en daarmee criminogeen
Het biopsychosociaal model verklaart hoe diverse problemen bij De Vinkebrug-doelgroep tot stand
kunnen komen, en hoe zij met elkaar en met delictgerelateerde problemen kunnen samenhangen.
Verklaring van deze samenhang is nodig om gedragsverandering en een afname van recidive te
realiseren.
44

Onderstaande lijst is overgenomen uit de Theoretische handleiding van ARVA op maat (Hoogsteder, 2015)
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Volgens het biopsychosociaal model
is het ontstaan van de
belemmerende problemen het
gevolg van een interactie tussen
enerzijds de biologische,
psychologische en sociale factoren
en anderzijds de kwetsbaarheid voor
deze factoren. Hierbij is het relevant
hoe de omgeving reageert op elk van
deze problemen (sociaal-cognitieve
leertheorie; Bandura, 1997). In de
eerste plaats vormen bepaalde
biologische predisposities een risico
voor de ontwikkeling van de
belemmerende problemen. Ten
tweede spelen hierbij psychologische
factoren, zoals cognitieve en
emotionele processen een rol. Ten
derde kunnen ongunstige sociale
omstandigheden (schulden, geen werk, geen vaste woonplaats, geen of onvoldoende inkomen en een
beperkt of risicovol sociaal netwerk) en opgedane levenservaringen

45

met betrekking tot de interactie

met opvoeders, leeftijdsgenoten en maatschappelijke instituties een criminogene risicofactor vormen
voor de ontwikkeling en het in stand blijven van de belemmerende problemen.
Het BPS-model is dus systemisch, de ontwikkeling van de belemmerende problemen wordt gezien als
onderdeel van het hele systeem waar de mens zich in bevindt. Daarnaast is het model ook circulair, dit
betekent dat de verschillende factoren onderling invloed op elkaar hebben. Een wijziging op één
gebied zal dus mogelijk leiden tot veranderingen op (alle) andere gebieden. Bovendien blijkt dat de
kans op chronische problemen steeds groter wordt als er meer dan één stressfactor en/of criminogene
risicofactor aanwezig zijn. Elke extra stressfactor of criminogene risicofactor vergroot de kans
sprongsgewijs op het ontwikkelen van (ernstige) problemen (Farrington, 1997). De draaglast wordt
dan steeds kleiner, tenzij er voldoende beschermende factoren aanwezig zijn om de draaglast te
compenseren. Dit betekent dat het veranderingsmodel niet alleen gericht dient te zijn op het
verminderen van belemmerende en criminogene factoren, maar ook op het inzetten en optimaliseren
van beschermende factoren die een positief effect hebben (Loeber et al., 2008).

5.4
5.4.1

Aanpak van de diverse factoren
Visie

De complexiteit en chroniciteit van de problemen van deelnemers aan De Vinkebrug is in de vorige
paragrafen beschreven. Hoe moet op dit complex worden aangegrepen? In het kort komt dat hierop
neer:
45

De wijze waarop dit ervaren wordt, is overigens altijd afhankelijk van biologische en psychische factoren.
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−

De deelnemers willen uiteindelijk wel werk, of een opleiding, en het is in principe ook mogelijk
dat zij dit kunnen bereiken. Dat is het aangrijpingspunt. De interventie richt zich daarom op het
bereiken van basiscompetenties van werknemersvaardigheden. Alle andere aanpak is daartoe
voorbereidend of ondersteunend.

−

Doordat deelnemers hun problemen niet zien of niet erkennen, voelen ze (nog) geen behoefte
om te veranderen. Zij hebben bovendien negatieve ervaringen met werk of scholing: zij hebben
herhaaldelijk niet kunnen functioneren in een werk- of scholingstraject.

−

De problemen van de deelnemers met diverse criminogene factoren zijn groot. Om de
mogelijkheid te creëren dat deelnemers in staat zijn aan re-integratie richting arbeidsmarkt te
gaan werken, moet ook het (risico op) crimineel gedrag flink worden verminderd.

−

De deelnemers zijn moeilijk begeleidbaar en zitten in een vicieuze cirkel: geen werk /
dagbesteding à criminaliteit à geen werk / dagbesteding. Deze cirkel hangt samen met zowel
de criminogene factoren als andere belemmerende factoren, zoals een beperking of een
stoornis.

−

Door zowel het gebrek aan motivatie, als het recidiverisico (de criminogene factoren), als de
ontstane impasse, moet de interventie plaatsvinden in gedwongen kader, op basis van externe
motivatie.

−

Een deel van de criminogene factoren en andere belemmerende factoren maakt het voor de
deelnemers moeilijk om te leren en succes / zelfeffectiviteit te ervaren. Daarom vindt de
interventie plaats in een specifieke, veilige en prikkelarme omgeving, onder begeleiding van een
mentor. Deze leeromgeving wordt beschermd en ondersteund door een trajectbegeleider,
bijvoorbeeld door het helpen bij praktische en materiele problemen. Op deze manier wordt ook
de relatie behouden tussen de leeromgeving en de vervolgstappen.

−

De intensieve aanpak (vijf hele dagen in het traject) in combinatie met de vrijheid ernaast
(avonden en weekenden helemaal vrij) zorgt ervoor dat er een directe wisselwerking is van het
geleerde en de toepassing ervan. Trajecttijd en vrije tijd ligt elke dag opnieuw in elkaars
verlengde. Zowel in gedrag, gevolgen van gedrag als gesprekken erover wordt de verbinding in
het traject zoveel als mogelijk gelegd. Zo is systematische generalisatie van het geleerde
mogelijk. Dit is de enige manier waarop er aan zoveel verschillende factoren tegelijkertijd
gewerkt kan worden. En dit is noodzakelijk vanwege het grote aantal verschillende leefgebieden
waarop zich problemen voordoen in de doelgroep.
‘’Het traject is niet 24 uur per dag, en dat is bewust zo gedaan. Want sommige deelnemers
komen in het weekend in de problemen. Toen we een deelnemer vroegen ‘Hoe zie je weekend
eruit?’ bleek uit zijn antwoord dat dit voornamelijk bestond uit ‘hangen op de bank’. Het
veroorzaakte onrust bij de kinderen; chagrijn bij de vrouw; en eigenlijk was hij er zelf ook niet zo
blij mee. Omdat hij vervolgens op zo’n dag in het weekend ’s avonds om 10 uur geprikkeld de
deur uitging en vervolgens drugs gebruikte zeiden wij: ‘Als je nu ‘ns van tevoren een plan zou
maken wat je in het weekend wil gaan doen?’ We gaven hem een paar kaartjes voor een
zwembad en hij ontdekte ineens dat hij zelf sturing kon hebben over wat hij deed in zijn vrije
tijd.‘’ (Teammanager over De Vinkebrug).

−

Tijdens het verwerven van basiscompetenties wordt ook aan de andere criminogene en
belemmerende factoren gewerkt die voor de deelnemer problematisch zijn. Dat gebeurt voor
een groot deel in de specifieke werkomgeving. Deze is ingericht als een reguliere werkweek, en
hierin worden met elke deelnemer vaardigheden getraind. Waar dat niet kan, of toch voor
problemen zorgt, is er aanvullend begeleiding door de trajectbegeleider of eventueel de
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forensische GGz
In onderstaande paragrafen bespreken we de diverse onderdelen van het veranderingsmodel.
5.4.2

What Works beginselen

Er is inmiddels een aanzienlijke mate van eensgezindheid bij onderzoekers over welke aspecten in het
werken met delinquenten in hoge mate kunnen bijdragen aan het succesvol terugdringen van
criminaliteitspercentages (zie bijvoorbeeld Andrews, 1995).
Werken aan de hand van ‘What Works’ betekent dat voor de keuze van effectieve interventies (die
een grotere kans bieden om recidive te voorkomen) een zestal beginselen wordt nagestreefd (Van
den Hurk & Nelissen, 2004):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risicobeginsel (risk)
Behoeftenbeginsel (criminogene en beschermende factoren) (needs)
Responsiviteitsbeginsel (responsivity)
Professionaliteitsbeginsel
Integriteitsbeginsel
Eigen-contextbeginsel

Deze beginselen worden verderop in deze paragraaf uitgewerkt.
In methode De Vinkebrug wordt als veranderingsstrategie het RNR-model (risk-needs-responsivitybeginselen) als leidend kader toegepast en gecombineerd met effectieve methoden en technieken
voor het terugdringen van recidive. In hoofdstuk 2 en 3 van deze programmahandleiding worden de
specifieke technieken uitgebreider beschreven.
●

Risicobeginsel

De intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op het recidiverisico van de justitiabele. Een hoog
recidiverisico vraagt om een intensieve, meer gestructureerde en langdurige behandeling, dan een
matig recidiverisico.
Er wordt door De Vinkebrug voldaan aan het risicobeginsel door eerst een uitgebreide risicotaxatie te
doen. Het is van belang dat de trajectbegeleider met dit instrument ontrafelt hoe de verschillende
criminogene risico- en protectieve factoren op elkaar hebben ingespeeld en hebben geleid tot een
middelhoog of hoog risicoprofiel, en hoe zij bij de justitiabele hebben geleid tot delictgedrag. Aan de
hand van de uitkomst wordt de intensiteit van de behandeling bepaald. In hoofdstuk 3 wordt verder
ingegaan op de fasering (waaronder de behandelduur en intensiteit).
●

Behoeftebeginsel.

Dit beginsel stelt dat de aanpak moet gericht zijn op de specifieke dynamische (veranderbare)
criminogene risicofactoren, die op de justitiabele van toepassing zijn: zij vormen een probleem dat aan
het delictgedrag is gerelateerd. De doelen worden op deze criminogene risicofactoren afgestemd. Als
een interventie gericht is op meerdere tegelijk aanwezige criminogene risicofactoren (minimaal 4 tot
6), leidt dit tot meer kans op vermindering van recidive (Gendreau, French, & Taylor, 2002).
Het behoeftebeginsel wordt binnen De Vinkebrug bepaald door aan de hand van de risicotaxatie,
uitkomst van de selectie-instrumenten en de intake te onderzoeken welke criminogene risicofactoren
bij de justitiabele een rol spelen. Vervolgens wordt maatwerk gerealiseerd door een programma aan te
bieden dat bestaat uit standaardactiviteiten en optionele individuele aandachtspunten die inspelen op
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het verminderen van de criminogene risicofactoren die een rol hebben gespeeld bij (de ontwikkeling
van) het niet kunnen vinden en behouden van werk en/of opleiding. Een individuele aanpak wordt
door De Vinkebrug ook aangeboden ter verbetering van de responsiviteit. Tenslotte zorgt De
Vinkebrug er voor dat ondersteunende begeleiding/therapie ingezet wordt als er sprake is van
kritische risicofactoren waar De Vinkebrug niet zelf aan werkt. Denk bijvoorbeeld aan het psychiatrisch
consult in verband met ADHD, verslavingszorg of een trauma-interventie
●

Responsiviteitsbeginsel

Responsiviteit betekent de ontvankelijkheid van een individu voor een bepaalde interventie (Menger
2005; Verdonck & Jaspaert, 2009). Het responsiviteitsbeginsel wordt gezien als een essentiële factor
in het succes van een behandeling (Van den Hurk en Nelissen, 2004). Het responsiviteitsbeginsel is
onder te verdelen in algemene en specifieke responsiviteit.
-

Algemene responsiviteit is gericht op het toepassen van technieken die bij de doelgroep van de
interventie effectief blijken te zijn (Bonta & Andrews, 2007).
Specifieke responsiviteit staat voor het zorgdragen voor een goede afstemming tussen de cliënt
en de behandelaar (Menger 2005, 2009).

Voor de algemene responsiviteit sluit De Vinkebrug aan bij de strategieën en interventies die in als
onderdeel van het veranderingsmodel zijn worden besproken.
Om een specifieke responsiviteit te realiseren kijken de mentor en trajectbegeleider bij De Vinkebrug
naar de persoonlijkheid (Van den Hurk & Nelissen, 2004), de intellectuele cognitieve en sociale
(on)mogelijkheden (Verdonck & Jaspaert, 2009), de aard van de problematiek (Bonta, 1995), de
behandelmotivatie (Menger 2005) en de ‘leerstijl’ (Boendermaker, 2005) van de deelnemer.
5.4.3

Bevorderen van desistance

De Vinkebrug baseert zich als algemene veranderingstheorie op onderzoek naar desistance from
crime Desistance theorieën beschrijven en verklaren het proces van het gaandeweg afzien van
criminaliteit. In deze theorieën wordt desistance geassocieerd met het verkrijgen van persoonlijke
controle over de eigen levensomstandigheden. Een desister kenmerkt zich door de ontwikkeling van
vaardigheden die competentie en autonomie teweegbrengen en versterken, en door succes in het
verkrijgen en behouden van werk. Ook zijn desisters in staat om nieuwe relaties aan te gaan en te
onderhouden. Deze interpersoonlijke banden zijn van cruciaal belang voor het welslagen van de
desistance proces (Vogelvang, 2009). Hoewel er verschillende theorieën over het proces van
desistance bestaan, zijn al deze perspectieven het erover eens dat er in dit proces een ontwikkeling
plaatsvindt in de richting van alternatieve, prosociale bronnen van prestaties en verbondenheid aan
anderen (Vogelvang, 2009). Ook komt uit de onderzoeksliteratuur duidelijk naar voren dat dat de
meeste delictplegers willen afzien van criminaliteit (Burnett, 2004).
Bushway en collega's (2003: 133) beschrijven desistance als een ‘ontwikkelingsproces dat zich
ontvouwt in de tijd in plaats van een statische toestand die wordt bereikt’. Ook Laub en Sampson
(2003: 11) maken onderscheid tussen de begrippen ‘desistance’ en ‘stoppen’ of ‘beëindigen’, met als
argument dat de simpele beëindiging van delictgedrag wezenlijk anders is dan de dynamiek van het
proces van desistance, waarbij over langere tijd belemmeringen worden overwonnen, sociale banden
worden aangegaan, en de persoonlijke identiteit van de desister verandert. Desistance is, anders
gezegd, het proces dat iemand toestaat en helpt af te zien van delictgedrag, en hoewel het startpunt
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moeilijk te bepalen is, kan wel worden gezegd dat het proces langer duurt dan tot aan het plegen van
het laatste delict. (Laub & Sampson, 2003).
Desistance, “straight gaan", is een actief proces dat niet alleen het stoppen met criminaliteit, maar ook
het streven naar een positieve leven omvat. Dit is met name relevant voor ex-veelplegers. Ze hebben
vaak een identiteit die is gebaseerd op labeling / een stigma vanuit de samenleving als mensen die in
de marge van conventionele gezagsgetrouwe maatschappij leven. Met een dergelijke identiteit is het
makkelijker om ingebed te blijven in afwijkende subculturen, dan om te werken aan obstakels die
overwonnen moeten worden om deel te gaan uitmaken van de conventionele samenleving. Deze
verandering vereist een aanzienlijke hoeveelheid zelfvertrouwen.
Desistance vraagt om veranderingen op veel levensgebieden, waarbij het gaat om zowel sociale als
subjectieve veranderingen, zoals het vinden en behouden van werk, intieme relaties, cognities /
opvattingen en identiteit, relaties met leeftijdgenoten, omgaan met inkomen en geld, omgaan met
diensten en instanties, en middelengebruik. Een (beginnende) desister staat voor de uitdaging deze
veranderingen te initiëren, om te profiteren van de aangeboden kansen en mogelijkheden voor
verandering, om een gevoel van productieve persoonlijke zelfeffectiviteit (agency) te ontdekken, en
vooral om obstakels te overwinnen en veilig te navigeren door het mijnenveld van vroege desistance.
Zelfs met oprechte bedoelingen is dit een grote opgave. Het is niet makkelijk om gedragspatronen te
veranderen.
Kansen voor het leiden van een leven zonder criminaliteit zijn doorgaans al verminderd door eerdere
gebeurtenissen, zoals relaties met familie, vrienden en de gemeenschap. Deze relaties zijn niet zelden
verbroken of conflictueus. Desisters hebben bij aanvang van hun ontwikkeling weinig sociaal kapitaal.
Onderzoeken naar desistance from crime zeggen steeds hetzelfde: zonder hooks for change in de
sociale omgeving wordt de opgave vrijwel onmogelijk:
-

-

Er zijn vaststaande maatschappelijke transities die zorgen voor hooks for change, zoals
opleiding/werk, relaties, ouderschap, contact met justitie. Deze zorgen voor
o een breuk met het verleden,
o kansen op nieuwe positieve relaties,
o directe en indirecte vormen van supervisie en feedback op je gedrag,
o structuur en routine, en
o situaties die een identiteitsverandering kunnen uitlokken en versterken.
Daarnaast zijn er incidentele hooks, zoals schokeffecten van detentie of geweld in de omgeving,
etc die voor gedwongen reflectie kunnen zorgen en zo ook als startpunt kunnen dienen (Maruna
2007).

Onderzoek van Giordano e.a. (2002) liet zien, dat het proces van desistance een cognitieve
verandering omvat die optreedt in vier stappen:
1. Openheid voor verandering;
2. Blootstelling aan een haak of meerdere haken voor verandering als mensen deze haak
accepteren en erin investeren, en er succes in ervaren (zelfeffectiviteit), kunnen een volgende stap
nemen;
Open staan voor de mogelijke positieve effecten die een haak kan bieden is een cognitieve
toestand van essentieel belang. Daarnaast is hoop een essentiële emotie: een desister wil
echt streven naar een leven zonder criminaliteit.
3. In staat zijn jezelf een voorstelling te maken en te werken aan een nieuw zelf, een nieuwe
identiteit, die de plaats van het oude “criminele" zelf inneemt. De nieuwe zelf hanteert andere
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waarden, die zijn gebaseerd op conventionele rolmodellen, en de oude criminele identiteit wordt
gemarginaliseerd;
4. Transformatie van persoonlijke opvattingen over delictgedrag en de oude lifestyle; in dit stadium
hebben desisters al veel in hun nieuwe leven geïnvesteerd en willen zij dit niet meer op het spel
zetten door een terugkeer naar oud gedrag.
Al deze dynamische processen leiden tot meer interne controle (Giordano et al, 2002). De nieuwe
identiteit heeft het vermogen het gedrag van de desister te leiden en bij te sturen, en biedt een
steviger fundament voor verdere desistance dan structurele veranderingen als werk en huwelijk.
De Vinkebrug werkt aan het in gang zetten / verder helpen van het proces van desistance door te
investeren in de stappen 1, 2 en 3 (cognitieve openheid, blootstelling aan hooks, en een andere
identiteit).
-

-

-

Stap 1, openheid voor verandering, wordt op verschillende manieren uitgelokt: door het
gedwongen kader / externe motivatie, door investering in motiverende gespreksvoering, en door
een prikkelarme, gestructureerde omgeving, met fysiek werk. Om open te staan, zet De Vinkebrug
bij de deelnemer waar nodig (en zo lang als nodig) bij de deelnemer een voet tussen de deur. Dit
gedwongen moment wordt echter altijd gecombineerd met aandacht voor de relatie en emotionele
toestand van de deelnemer (zie: situationeel leidinggeven).
Stap 2, de haak, wordt gevormd door de taken van De Vinkebrug – die zo op maat van de
deelnemer worden toegesneden dat het behalen van succes mogelijk is, en dat dat mogelijk is in
goede samenwerking. In de feedback die de mentoren en trajectbegeleider op deze taken en
samenwerking, maar ook op het werken aan andere problemen geven, laten zij zien dat de hoop
van de deelnemer op een ander leven gerechtvaardigd is. Het versterken van hoop is gebaseerd
op feiten.
In stap 3 – verbeelden en werken aan een andere identiteit – werkt De Vinkebrug aan de
eerstvolgende toekomst: instroom in een regulier werk/leertraject en daarna toekomstig werk in
een betaalde baan. De waarden die daarvoor nodig zijn, krijgt de deelnemer aangereikt door het
bereiken van de basiscompetenties. Ze zijn op De Vinkebrug levende waarden, die het behalen
van succes en hoop versterken. Een deel van de basiscompetenties kan immers niet alleen
worden gezien als vaardigheden, maar ook als intrinsieke waarden voor het behouden van je
traject of je baan. Zo draagt De Vinkebrug bij aan een identiteit waarin de oude criminaliteit wordt
gemarginaliseerd.

Onderzoek heeft vastgesteld dat de negatieve neveneffecten van een criminele life style, zoals
detentie of andere vormen van justitiële bemoeienis (‘politie in je nek’), gezondheidsproblemen, en het
niet in staat zijn om ouderlijke plichten te vervullen, delictplegers duwen in de richting van desistance.
Dit zijn “pushfactoren". De positieve kanten van een leven zonder criminaliteit, zoals het krijgen van
een baan, een vaste woning, en de erkenning door anderen van de stappen die je zet, zijn juist
“pullfactoren" in de richting van desistance (McNeill 2009).
De Vinkebrug werkt aan beide kanten: met een push, door het werken met mogelijke sancties, het
werken aan een gezonde levensstijl, en met een pull, door het werken aan de mogelijkheden om
uiteindelijk een baan te verwerven – en waar nodig op andere gebieden ook het leven weer op de rails
te hebben (wonen, financiën).
Het ervaren van prosociale zelfeffectiviteit (agency), hoe fragiel eerst wellicht ook, is erg belangrijk. Als
dit gevoel ontbreekt, zal het individu niet proberen gebruik te maken van de mogelijkheden voor
verandering (haken voor verandering). Mentoren en belangrijke anderen hebben op dit gebied een
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belangrijke rol. Zij kunnen veranderingen in het gedrag herkennen en dit vervatten in feedback naar
de persoon in een “de-labeling proces” (Maruna, 2001). Dit is precies wat de mentoren en
trajectbegeleiders van De Vinkebrug doen.
Het mag niet worden aangenomen dat desisters een algemene, volledige verantwoordelijkheid nemen
voor al hun vroegere acties. Het idee dat desisters “hervormde criminelen” of “engeltjes” zijn die
schuld en schaamte voelen voor al hun misdaden, wordt niet ondersteund door onderzoek (Maruna,
2001). De kern is: desisters voelen zich sterk verantwoordelijk voor hun proces van desistance, maar
niet voor (alles) wat zij hebben gedaan. Bij desisters zijn niet zelden nog rechtvaardigingen,
rationalisaties en het leggen van de schuld bij anderen te zien. Het meest vaak komt voor, is dat
desisters beweren dat ze het slachtoffer waren van de omstandigheden, en dat ze daarom domme
fouten hebben gemaakt. Een desister noemt zichzelf daarmee een inherent goed persoon die werd
overrompeld door slecht gedrag. Een tweede reden voor het niet nemen van verantwoordelijkheid
voor de misdaden uit het verleden is de overtuiging dat de maatschappij hen ernstig onrecht heeft
aangedaan. Desisters kunnen daarom sterk ageren tegen straffen op basis van wetten die in hun visie
gebaseerd zijn op waarden van de middenklasse en die de belangen van de middenklasse
verdedigen, en die niet naar hen hebben omgezien en/of hen zelfs hebben beschadigd (Maruna,
2001). Hun vroegere delictgedrag wordt daardoor door hen begrepen als product van wat zij
beschouwen als een “onwettig sociaal contract” (McNeill, 2009). Een desister werkt dus hard aan een
ander leven, maar kan tegelijk de nodige wrok koesteren en “openstaande rekeningen” hebben (die hij
niet zal vereffenen om zijn nieuwe leven niet op het spel te zetten).
Wat betreft de relatie tussen desistance en werk is belangrijk dat Sampson en Laub (1993) stellen dat
het hebben van werk niet op zichzelf desistance ondersteunt, maar wel de stabiliteit / zekerheid van
het werk, toewijding aan en plezier in het werk, en de wederzijdse banden tussen werknemers en
werkgevers. Het gaat dus om de kwaliteit van het werk (Uggen, 1999). Omgekeerd kan het verlies
van een baan, en dus het verlies van de sociale en emotionele voordelen van werk, betekenen dat
iemand ontspoort en terugkeert naar een criminele levensstijl, als gevolg van de frustratie en
economische stress.
5.4.4

Vaardigheidstraining en beïnvloeding van sociale informatieverwerking

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in de geestelijke gezondheidszorg het concept
vaardigheidstraining ontwikkeld (Trower, Bryant, & Argyle, 1978) dat in korte tijd wijdverspreid werd in
de vorm van assertiviteits-, levensvaardigheden en sociale vaardigheidstraining (Hollin & Trower,
1986a, 1986b).
Er is een breed scala aan beproefde technieken in vaardigheidstrainingen die op allerlei gebied
worden toegepast, waaronder modeling, instructie, rollenspellen, feedback en coaching. Hierbij wordt
uitgegaan van de veronderstelling dat gedragsverandering teweeggebracht kan worden door:
voorbeelden te laten zien van de vaardigheid (modeling) met als doel te profiteren van ons
aangeboren vermogen om van anderen te leren; door de aandacht van de cursist te vestigen op de
relevante aspecten van de handelingen van het model (instructie); door pas ontwikkelde
gedragswijzen te oefenen in de praktijk; en door feedback en coaching door de leiding om de
ontwikkelde vaardigheden aan te scherpen en de cursist te belonen (Priestley et al., 1984).
Vaardigheidstrainingen bij De Vinkebrug zijn gebaseerd op situationeel leidinggeven en de
gedragsinterventie VAT. Hierbij worden technieken ingezet als het belonen van gewenst gedrag,
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regels en sancties, en het aanleren van (delen van) vaardigheden voor de te leren taken /
basiscompetenties

Bij de cognitieve leertheorie / cognitieve psychologie staat het weten en de gedachten (de cognitie)
centraal, gecombineerd met het begrijpen van emoties (Beck, 2011). De cognitieve psychologie richt
zich direct op het interne denkgedrag van de mens en gaat ervan uit dat disfunctioneel gedrag
ontstaat door de wijze waarop mensen het gedrag van anderen interpreteren en de wijze waarop deze
informatie wordt verwerkt, Daarmee sluit deze theorie perfect aan op het SIV-model.
Om gedragsverandering te stimuleren, worden daar op basis van deze theorie ook veranderingen
gestimuleerd in de innerlijke (psychologische en/of fysiologische) toestand en processen. Deze
innerlijke verandering zal op zijn beurt een verandering teweeg zal brengen op (observeerbaar)
gedragsniveau. Deze observeerbare gedragsverandering zal vervolgens nieuwe patronen van
bekrachtiging stimuleren in de omgeving, hetgeen leidt tot behoud van zowel de gedragsverandering
als de innerlijke verandering.
Het leren toepassen van adequate cognities (DiGiuseppe & Tafrate, 2003) is een belangrijk CGTonderdeel die door Vinkeburg wordt toegepast. Zo ook het aanleren van
probleemoplossingsvaardigheden en gedragsalternatieven (Andrews & Bonta, 2010; DiGiuseppe &
Tafrate, 2003). Technieken hierbij zijn: zelfinstructie-training, het veranderen en tegenhouden van
belemmerende gedachten, emotionele controle-trainingen en probleem-oplossingstrainingen
(Sheldon, 1996).
In de praktijk van De Vinkebrug worden technieken voor gedragsverandering in combinatie
toegepast. De mentoren richten zich vooral op het gedragsniveau (de uit te voeren taken en het zich
houden aan de gedrags-/huisregels). Daartoe passen zij situationeel leidinggeven toe (instructie,
correctie, overtuiging, coaching en delegeren, zie Bijlage 2), en worden taken waar nodig opgesplitst
in compartimenten. Hierbij krijgen gedachten en emoties aandacht, in zoverre dat is vereist voor
uitvoering van taken op de werkvloer en het bereiken van de basiscompetenties. Feedback geven op
innerlijke elementen van het SIV-model tijdens de uitvoering van de taken is dus zeker mogelijk.
De trajectbegeleiders (en eventueel aanvullend vereiste behandelaars) sluiten met situationeel
leidinggeven aan bij de interventies van de mentoren, en kunnen zich aanvullend met eenvoudige
afzonderlijke technieken direct richten op de overtuigingen, gedachten en emoties van de deelnemer
(VAT training). Middelen daarbij zijn gebaseerd op elementen in het SIV-model:: zelfinstructie-training,
het veranderen en tegenhouden van belemmerende gedachten, emotionele controle-trainingen en
probleem-oplossingstrainingen(deze technieken staan beschreven in Bijlage 2).

Het nut van cognitief-gedragstherapeutische methodes voor vermindering van delictgedrag wordt in
ruime mate ondersteund door meta-analyses (o.a. Cooke & Philip, 2000; Gendreau, 1996).
Lipsey en Wilson (2008) rapporteren dat de volgende interventievormen de voornaamste positieve
veranderingen lieten zien onder niet-geïnstitutionaliseerde justitiabelen (de n-waarde betreft het aantal
46

onderzoeken, inclusief de meta-analyse) .

46

Zoals aangeduid met het gemiddelde van de geschatte effectiviteit (Method-Adjusted Effect Size) had individuele therapie het
grootste effect (effectgrootte = .43; n = 8) evenals gedragstherapeutische programma’s (effectgrootte = .43; n = 7:), gevolgd
door sociale vaardigheidstrainingen (effectgrootte = .38; n = 2). Onder geïnstitutionaliseerde justitiabelen, hadden sociale
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5.4.5

Aanpak op maat

De Vinkebrug voldoet aan het responsiviteitsprincipe door het werkmateriaal en de inhoud van het
programma af te stemmen op de behandelmotivatie, cognitieve capaciteiten, leerstijl en leertempo van
de cliënt. Het werkmateriaal is bijvoorbeeld geschikt voor zowel cliënten met een laag-gemiddelde
intelligentie als voor cliënten met een hoge intelligentie. Activiteiten kunnen variëren in
moeilijkheidsgraad. Taken worden waar nodig opgesplitst. De mentor kiest samen met de justitiabele
voor activiteiten die het beste aansluiten op zijn leerstijl en interesses. De trajectbegeleider en
eventuele andere behandelaars kiezen op maat cognitieve gedragstechnieken.
De duur van het programma wordt bepaald door het leertempo van de justitiabele. Ook kan worden
gekozen voor verschillende opdrachten, wederom afhankelijk van leerstijl en de hulpvraag.
5.4.6

Versterken van geloof in eigen kunnen

De theorie van Bandura (1997) wordt als onderdeel van het veranderingsmodel ingezet. Bandura stelt
dat verbetering in ‘zelfeffectiviteit / het geloof in eigen kunnen’ een belangrijk mechanisme is voor het
veranderen van gedrag. Een goede zelfeffectiviteit / geloof in eigen kunnen vergroot de leerbaarheid,
waardoor nieuw gedrag gemakkelijker aan te leren is. Zelfeffectiviteit gaat over hoe een mens zich
voelt, wat hij denkt, de mate van motivatie en vermogen tot zelfregulatie. Zelfeffectiviteit wordt
gevormd door ervaring, sociale modellen, kerngedachten, de mate van ervaren stress en negatieve
emoties (Bandura, 1997).
De Vinkebrug zet in op het verbeteren van de zelfeffectiviteit bij de justitiabelen. Dit gebeurt door het
ontwerpen van een aanpak op maat in termen van de complexiteit van de taken en het aangeboden
stressniveau, door een responsieve begeleiding, en door het waar mogelijk inzetten van de deelnemer
voor taakinstructie van andere deelnemers in de groep. Daardoor wordt de kans voor het opdoen van
succeservaringen vergroot. Bij deze aanpak op maat fungeert de werkbegeleider als sociaal model.
Hij motiveert en geeft leiding op maat (situationeel leidinggeven). Hij geeft de deelnemer vooraf,
tijdens en na het uitvoeren van taken feedback over positieve en negatieve emoties en
kerngedachten, door ze te signaleren en ter sprake te brengen als zij het leren van de
basiscompetenties versterken of tegengaan. De succeservaringen en deze vorm van responsieve
begeleiding zorgen ervoor dat de deelnemer ontvankelijk en gemotiveerd raakt en blijft, waardoor de
kans groter wordt dat de basiscompetenties sneller worden aangeleerd.
5.4.7

Motiveren op maat

Uit de resultaten van de meta-analyse die is uitgevoerd door Norcross, Krebs en Prochaska (2011),
blijk dat het mogelijk is om de uitkomsten van een behandeling of programma te voorspellen op grond
van de motivatie. Daarom zet De Vinkebrug in op het verbeteren van de verandermotivatie. Aangezien
de deelnemers aan De Vinkebrug gedemotiveerd zijn, en amper bereid zijn om te komen, zetten de
mentor en trajectbegeleider doorlopend verschillende motivatietechnieken in om motivatieverandering
te stimuleren.
De Vinkebrug ziet motivatie als een veranderbaar begrip dat o.a. bepaald wordt door een proces
waarbij de justitiabele, zijn omgeving en de mentor / trajectbegeleider interacteren (Rovers, 2010). Het
onvoldoende gemotiveerd zijn van een deelnemer aan De Vinkebrug kan dus te maken hebben met
vaardigheidstrainingen (effectgrootte = .36; n = 3:) het grootste effect, gevolgd door gedragstherapeutische programma’s
(effectgrootte = .34; n = 2).
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een niet geschikte interactiestijl van de mentor / trajectbegeleider. De Vinkebrug ziet motivatie als
multidimensionaal (Rovers, 2010), wat betekent dat je de motivatie vanuit verschillende kanten kunt
beïnvloeden. De ene keer werkt bij een deelnemer het werken aan een (sub)doel motiverend, een
andere keer is het de klik met de mentor of het doen van een bepaalde opdracht.
Aangezien de mentor / trajectbegeleider gedurende het volledige behandeltraject verschillende
motivatietechnieken toepast en specifiek inspeelt op de domeinen waar voor de deelnemer winst te
behalen valt, is het zeer aannemelijk dat een groot deel van de doelgroep gemotiveerd wordt en
gemotiveerd blijft. In deze programmahandleiding wordt in Bijlage 3 uitgebreider ingegaan op de
gehanteerde motivatietechnieken en de dimensies die worden aangesproken.
5.4.8

Verandering van context / situationele factoren

Als we uitgaan van de algemene (cognitieve) gedragstheorie, dan kunnen we diverse niveaus
onderscheiden waarop veranderingen in een bepaalde persoon teweeggebracht kunnen worden. De
Vinkebrug gaat er van uit, dat het gedrag van de justitiabele ook functioneel gerelateerd is aan de
directe omgeving (bijv. wat betreft antecedenten). Daaruit volgt dat het gedrag veranderd kan worden
door de juiste situationele factoren aan te passen. Deze strategie om een verandering teweeg te
brengen op gedragsniveau door middel van aanpassing van de omgeving wordt stimulus-controle
genoemd en is een standaard operante techniek in de gedragsmodificatie (Martin & Pear, 1999).
Door De Vinkebrug wordt een verandering van context bereikt door de deelnemer in een prikkelarme,
taakgerichte situatie te plaatsen, met gedrags-/huisregels, waarin de deelnemer minder stress ervaart.
Deze specifieke verzameling van stimuli versterkt het (kunnen) leren door de deelnemer.

Gedrag is tevens gerelateerd aan de consequenties die erop volgen (via bekrachtiging en straf) en
zodoende is het ook mogelijk gedrag te veranderen door de consequenties aan te passen die volgen
op een bepaald gedragswijze. Er is een scala aan beproefde methoden, waarvan de meeste verwant
zijn aan gedragsmodificatie, die zich richten op controle van bekrachtiging en strafmaatregelen om
gedragsverandering in de hand te werken. Tot deze gedragsmatige methoden, breed toegepast op
een groot aantal gedragingen behoren onder andere shaping (het systematisch bekrachtigen van
kleine veranderingen in de richting van het gewenste doelgedrag) en respons-cost (consequenties op
ongewenst gedrag), en het bieden van een time-out (Martin & Pear, 1999).
De Vinkebrug hanteert een specifieke verzameling consequenties van gedrag. Die bij deze doelgroep
past. In de eerste plaats is er feedback op maat van vertoond gedrag, door de inzet van situationeel
leidinggeven (instructie, correctie, overtuiging, coaching en delegeren). In de tweede plaats zijn er
sancties mogelijk. De laatste zijn niet alleen consequenties, maar ook werkt het feit dat ze aanwezig
zijn als “stok achter de deur’, als een extra preventieve stimulus.
5.4.9

Invloed van sport en bewegen

Sporten heeft een gunstig effect op cognitieve functies. (Scherder et al., 2014). De cognitieve functies
die zeer gunstig reageren op een toename in lichamelijke activiteit zijn de executieve functies
(Scherder et al., 2014). De executieve functies zijn hogere-orde cognitieve functies (planning, setshifting, aandacht, en impuls controle (inhibitie). Eén van de meest consistente bevindingen is dat juist
het controleren van impulsen (remming) erg gunstig reageert op sporten.
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Door extra te gaan sporten, bij voorkeur cardiotraining, neemt door verhoogde hartactie de
doorbloeding van de hersenen toe. Vooral de prefrontale cortex, het voorste deel van de hersenen,
reageert met verhoogde activiteit als er een toename van lichamelijke activiteit is (Giles et al., 2014).
Dat juist de prefrontale cortex zo goed reageert op lichamelijke activiteit komt omdat er veel witte stof
(verbindingen) naar de prefrontale cortex projecteren (met name dopaminerge baansystemen).
De prefrontale cortex heeft een remmend effect op gebieden die gevoelig zijn voor negativiteit, zoals
de amygdala. Ontremming van dit soort gebieden leidt dan ook vaak tot ontremd, agressief, impulsief
gedrag. De prefrontale cortex nog volop in ontwikkeling is tot het 25ste/30ste levensjaar, een periode
waarin het controleren van impulsiviteit nog niet altijd maximaal is. In het forensische veld is bekend
dat criminaliteit sterk verbonden is met het disfunctioneren van, onder andere, de prefrontale cortex
(Ogilvie et al.,2011).
Bij De Vinkebrug wordt aan bewegen gewerkt door sport en door de actieve, fysieke
werkzaamheden. De sportactiviteiten zijn, net als de taken op het terrein, gestructureerd. Hierdoor kan
ook bij deze activiteiten motiverende gespreksvoering en situationeel leidinggeven worden ingezet.
5.4.10 Intensief casemanagement
Voor het werken aan subdoel 2.7, het verminderen van belemmerende problemen, baseert Vinkebrug
zich op de principes van intensief casemanagement. Vinkebrug past deze principes toe in het werk
van de trajectbegeleider. Intensief casemanagement betekent dat de deelnemer een vaste begeleider
heeft die zowel met de deelnemer regie voert over alle hulp en contacten met instanties als zelf hulp
uitvoert. In de jeugdzorg is sprake van sterk bewijskracht van deze principes voor een effectieve
aanpak van meervoudige, complexe, chronische problemen (Suter & Bruns 2009; Schamhart & Colijn
2012; Hermanns, Klap, Smit & Zwart 2012; Berger, Van Leeuwen & Blaauw 2013). Deelnemers aan
Vinkebrug hebben deze typen problemen eveneens. Het Amerikaanse wraparound-care model (dat
ook in Nederland wordt geïmplementeerd) laat kleine tot middelgrote effecten zien op het
functioneren van jeugdigen op verschillende domeinen. De trajectbegeleider van Vinkebrug werkt ook
op basis van het Wraparound-care model: hij heeft drie rollen: aannemer, regisseur en coach.
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Bijlage 1: What Works - zes beginselen
Er bestaat op dit moment een duidelijke eensgezindheid bij onderzoekers aangaande de aspecten
van het werken met delinquenten die in hoge mate kunnen bijdragen aan het succesvol terugdringen
van criminaliteitspercentages (Andrews, 1995; Gendreau, 1996; McGuire, 1996; Sherman et al.,
1997). Werken aan de hand van ‘What Works’ betekent, dat voor de keuze van effectieve interventies
(die meer kans bieden om recidive te voorkomen), de volgende beginselen worden nageleefd (Van
den Hurk & Nelissen, 2004).

1

Het risicobeginsel stelt aan de orde wie er behandeld moet worden. Bij iedereen die met

justitie in aanraking is gekomen door het plegen van een strafbaar feit, is er een bepaald risico op het
opnieuw plegen daarvan. Bij sommigen minimaal, bij anderen groot. De zwaarte van een interventie
moet worden afgestemd op het risico (de kans) dat iemand zal recidiveren. Dat wil zeggen, een
intensieve aanpak is vereist bij jongeren en volwassenen met een hoog risiconiveau en een minder
intensieve of minimale interventie is vereist bij jongeren en volwassenen met een laag risiconiveau.
Een intensieve interventie bij iemand met een laag risiconiveau kan zelfs averechts uitwerken en tot
recidiveverhoging leiden. Dit is niet alleen kostbaar, het kan zelfs averechts werken: If it ain’t broke,
don’t fix it. Voor het vaststellen van dit risico zijn instrumenten vereist die recidive met een voldoende
predictieve validiteit voorspellen. Dit in tegenstelling tot de klinische benadering waarbij de clinicus
(psycholoog/ psychiater) het risico zelf inschat. De kern van dit eerste beginsel is dus dat het
voorkomen van recidive, en niet de verbetering van het psychosociale functioneren van de delinquent
de belangrijkste afhankelijke variabele is bij onderzoek, en ook het hoofddoel is bij behandeling. In lijn
met het aanpakken van het juiste gedrag moeten behandelingsmaatregelen zijn gericht op recidive.
Specifiek aan het delict gekoppeld gedrag moet nader worden bekeken en het demonstreren van
controle op dit gedrag moet van het hoogste belang zijn in ieder programma gericht op socialisatie.

2

Het behoeftenbeginsel stelt aan de orde wat het doel van de behandeling moet zijn om

recidive te voorkomen. Er zijn algemene criminogene factoren, die voor alle justitiabelen gelden, en
daarnaast voor bepaalde typen delicten en justitiabelen ook specifieke criminogene factoren
aanwijsbaar: bij plegers van zedendelicten bijvoorbeeld, voor verslaafde justitiabelen, en personen
met een persoonlijkheidsstoornis. Bovendien zijn er naast stabiele criminogene factoren, die voor
langere duur hun invloed doen gelden, ook acute criminogene factoren die recidive in de nabije
toekomst voorspellen, maar niet op de langere termijn. Uit veel onderzoeken blijkt, dat de diverse
criminogene factoren niet in gelijke mate recidive voorspellen. De statische persoons-en
delictkenmerken van daders zijn sterkere voorspellers van recidive dan de dynamische kenmerken.
Statische factoren veranderen echter niet meer (zoals gepleegde delicten), of slechts in één richting
(zoals leeftijd). Op deze factoren kunnen geen interventieprogramma’s worden gericht, omdat zij niet
veranderbaar zijn.
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Hiervoor resteert eigenlijk alleen (voortdurende) detentie of een andere vorm van controle als
mogelijkheid, maar dan is van interventie geen sprake meer. Verandering van de dynamische factoren
moet dus prioriteit hebben. De stabiele dynamische criminogene factoren zijn de belangrijkste
aangrijpingspunten. Welke zijn daarvan meer en minder relevant? Gendreau, Little en Goggin
verrichten een meta-analyse (1996) waarin ze een aantal onderzoeken opnamen naar statische en
dynamische factoren die een voorspellende waarde hebben ten aanzien van recidive. Zij stelden op
basis van de meta-analyse de volgende verzameling dynamische criminogene factoren vast:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lage sociaal economische status en/of werkloosheid.
Lage school-en/of arbeidsprestaties.
Stress.
Negatieve gezinsomstandigheden/slechte ouder-jongere relaties.
Antisociale attitudes, opvattingen, en vrienden.
Problemen op het gebied van temperament, gedrag en persoonlijkheid (waaronder verslaving).

Andrews en Bonta (1983, 1995, 1998) benoemen bovenstaande reeks als een ‘robuuste’, niet aan
twijfel onderhevige verzameling dynamische criminogene factoren. Zij brengen deze factoren onder in
een ‘big four’ model:
1.

Antisociale attitudes (waarden, opvattingen, rationalisaties, cognitieve patronen).

2.

Antisociale relaties (ouders, broers, zussen, familie, vrienden, anderen).

3.

Antisociaal gedrag (doorgaans vroeg tot ontwikkeling komend, gewoonten, bevestigd door
eventuele criminele successen).

4.

Antisociale persoonlijkheid (agressief, slechte zelfcontrole, impulsief en risicovol gedrag, slechte
probleemoplossende vaardigheden).

Onderzoek van Andrews en Bonta (1983, 1995, 1998) toonde aan, dat beïnvloeding van deze
veranderbare factoren in programma’s inderdaad tot vermindering van recidive kan leiden. Hoewel de
delictgeschiedenis en de persoonlijkheid als statische, niet meer te wijzigen factoren dus tegen de
justitiabele kunnen spreken (omdat zij recidive sterk voorspellen), zijn deze factoren niet
allesbepalend. Er zijn, ook bij een ernstige delictgeschiedenis en ernstige persoonlijkheidproblemen,
aangrijpingspunten voor het voorkomen van recidive te vinden. Andrews en collega’s komen tot de
volgende algemene behandelingsdoelen:
1. Reduceren van antisociale cognities, vrienden, en afhankelijkheid van middelen.
2. Vergroten van affectie voor en communicatie met familieleden, identificatie met pro-sociale
rolmodellen, zelfcontrole, zelfmanagement en probleemoplossende vaardigheden.
3. Vervangen van liegen, stelen en agressief gedrag door pro-sociale alternatieven
4. Zodanig wijzigen van de kosten en baten van crimineel en niet-crimineel gedrag dat de persoon
aan niet-crimineel gedrag de voorkeur geeft.
Izzo en Ross (1990) kwamen tot de conclusie dat effectieve programma’s opgebouwd zijn rond een
specifiek doelgedrag voor interventie, dat deze uit verschillende facetten bestaan en altijd een
cognitieve techniek bevatten. Zij verklaren dat effectieve programma’s een element dienen te bevatten
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dat erop is gericht een uitwerking te hebben op de denkwijze van delinquenten om zodoende op
alledaagse situaties van toepassing te kunnen zijn.
De problemen waarop effectieve interventies over het algemeen gericht zijn bestaan uit:
onbedachtzaamheid, daadgericht zijn, interpersoonlijke probleemoplossing, denken in oorzaken en
gevolgen (actie-reactie) en doel-middelen-redeneren.

3

Het responsiviteitsbeginsel gaat in op het waarmee, op de vorm van de vereiste

behandeling: Het beginsel verwijst naar het belang van een goede afstemming van de kenmerken van
de omgeving waarin interventies worden aangeboden (inhoud en opzet programma, behandelstaf,
leeromgeving) op de kenmerken van de dader (te weten diens persoonlijkheid, motivatie, leerbaarheid
en leerstijl). In algemene zin gaat het daarbij altijd om de keuze voor een programma waarvan bekend
is dat zij criminogene factoren effectief veranderen: gedragsmatige en cognitief-gedragsmatige
programma’s scoren daarbij goed, vooral als de persoon actief kan werken aan het leren van concrete
vaardigheden, die direct relevant en toepasbaar zijn in de dagelijkse sociale context (bijvoorbeeld een
werk-of stageomgeving, en in de vriendenkring). Met name voor jeugdige delinquenten is het van
groot belang ook het familienetwerk hierbij te mobiliseren. Dit laatste is niet altijd mogelijk, maar moet
wel altijd het uitgangspunt zijn bij het denken over een aanbod. Een fundamenteel verschil tussen
programma’s die ‘werken’ en programma’s die niet werken ligt in het veranderingsmodel van crimineel
gedrag waarop de training is gebaseerd.
Naast de keuze voor een effectief programma gaat het bij dit beginsel in algemene zin ook om het
bieden van maatwerk binnen een programma: Gedragsaanpassing werd ten tijde van Izzo en Ross
(1990) veelal toegepast op een manier die slechts veranderingen bewerkstelligt in het specifieke
aangepaste gedrag en zich niet uitbreidt naar de werkelijke onderliggende problemen. Zij wijten dit
aan een gebrek aan individuele doelstellingen en follow-up bijeenkomsten. Een functionele analyse
van ieder individu is van wezenlijk belang om de toegepaste gedragsverandering te laten slagen. In
meer individuele zin gaat het bij responsiviteit om drie zaken: de motivatie van de persoon, zijn stijl
van leren, en de (on-) mogelijkheden van zowel de jeugdige als zijn directe omgeving. Voorbeelden
van deze (on-) mogelijkheden zijn intelligentie, taal, doelen van de jeugdige, en sociale steun. De
behandelingsomgeving moet zo veel als mogelijk hieraan worden aangepast, of er moet voor een
ander aanbod worden gekozen. Met andere woorden, een interventie moet worden aangeboden in
een stijl en vorm die passen bij het individu, en op een vraaggerichte wijze hieraan worden aangepast
voor zover het integriteitsprincipe (zie 5) dit toelaat.

4

Het professionaliteitbeginsel benadrukt door wie het programma wordt toegepast. Deze

begeleider of behandelaar moet voldoende professioneel zijn om in te kunnen schatten welke
criminogene factoren van de persoon problematisch zijn en welke methoden wel of niet hierbij
aansluiten. Bij het kiezen van programma’ s die door anderen worden uitgevoerd, moet de
aanmelder/verwijzer vast kunnen stellen welke competenties hiervoor vereist zijn, en of de
hulpverleners hieraan voldoen. Hierbij spelen kennis, vaardigheden en houdingsaspecten een rol, die
kunnen worden uitgewerkt in competenties. Een programma kan immers alleen effectief zijn bij een
professionele uitvoering. De professional zal zich toetsbaar, navolgbaar, aanspreekbaar moeten
opstellen. Zijn hierover twijfels, dan heeft het de voorkeur dit programma, of de professional niet in te
schakelen, omdat deze mogelijk -contraproductief -recidive zelfs bevordert.
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5

Het integriteitbeginsel stelt het hoe van de uitvoering aan de orde. Het beginsel benadrukt

dat de gekozen programma’s moeten worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke opzet. Dit
principe is alleen van belang, als eerst aan de eerste drie beginselen is voldaan. Immers, als een
behandeling niet nodig is, zich op de verkeerde doelen richt, niet effectief is, of niet past bij de
jeugdige, dan maakt het ook niet uit of er volgens het boekje wordt gewerkt. Dit principe voorkomt dat
er voor elke persoon een aparte aanpak ontworpen wordt op basis van uitsluitend ervaringskennis van
de professional. Natuurlijk heeft deze de vrijheid om accenten aan te brengen in de methode die hij
hanteert. Het werken op maat, een vraaggerichte houding, het aansluiten bij de responsiviteit van de
justitiabele, inspelen op onvoorziene situaties, zijn anders niet te realiseren. Waar het hier echter om
gaat, is het belang om aan de doelen van het programma vast te houden en de onderdelen van een
methode allemaal, en in de beoogde volgorde uit te voeren. Zó zijn effectieve programma’s ontworpen
en in dié opzet is ook hun effectiviteit gebleken. Wie zich er niet aan houdt, is met een programma dat
aan het afdrijven is: “programme drift”. Het is bijvoorbeeld niet logisch om eerst een arbeidsplaats of
woontraining te vinden voor een persoon met weinig sociale vaardigheden, om daarna pas een
sociale vaardigheidstraining te doen. Het integriteitbeginsel stelt ook de volgende factoren aan de
orde, die voor het terugdringen van recidive belangrijk zijn:
a. De uitvoerder van het programma moet ook rolmodel zijn voor de te behalen doelen.
b. Het programma is theoretisch goed onderbouwd en tot in detail uitgeschreven.
c. Er is voldoende draagvlak en er zijn goede randvoorwaarden voor uitvoering van het programma
binnen de instelling.
d. Het vasthouden aan de beginselen van ‘What Works’ door uitvoerend werkers wordt
aangemoedigd, beloond en bewaakt door de juiste stafleden.
e. Implementatie en uitvoering van het programma worden voortdurend onderzocht.

6

Tenslotte is er het eigen-contextbeginsel, dat aangeeft dat programma’s bij voorkeur in de

natuurlijke omgeving van de persoon plaatsvinden. Het onderling verbinden van de programma’s
met contexten als thuis, school, werk, en vrijetijdsbesteding is hierdoor gemakkelijker. Concrete
vaardigheden (vanuit het responsiviteitsbeginsel belangrijk) kunnen in diverse situaties worden
geleerd en toegepast. Het materiaal is het leven van alledag. Het ‘ligt voor het oprapen’. Dit is voor de
justitiabele zelf de meest relevante context. Dit vergroot de motivatie en de impact van de
programma’s. Leren in de eigen omgeving is effectiever, omdat het dan meer verweven is met de
omstandigheden waarin de problemen, die tot delictgedrag hebben geleid, zijn ontstaan. Dit wil
overigens niet zeggen dat interventies in een residentiële/intramurale setting niet effectief kunnen zijn.
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Bijlage 2: Situationeel Leidinggeven
In deze Bijlage gaan we in op situationeel leidinggeven. Deze methodiek is breed toepasbaar in zowel
de begeleiding van professionals (bijvoorbeeld door coaches) als in de psychosociale hulpverlening.
De methode wordt bij voorbeeld ingezet door coaches en leidinggevenden in het bedrijfsleven, en
door interne werkbegeleiders van de reclassering. In deze tekst gebruiken we de termen begeleider (=
mentor en trajectbegeleider) en deelnemer.

Inleiding
Het denken over leidinggeven is tegenwoordig grotendeels geënt op de theorie van het situationeel
leidinggeven. Deze theorie – en de bijbehorende techniek - is het resultaat van onderzoek naar
effectief leidinggeven. Onder effectief verstaan we hier dat degene die leiding krijgt, zijn taken en
verantwoordelijkheden goed oppakt en daarin niet vastloopt of juist verveling ervaart. Degene die
leiding geeft heeft dit bereikt door een juiste balans tussen controle en overlaten te kiezen, en omdat
hij de juiste mate van sociaal-emotionele ondersteuning biedt. De begeleider probeert dit bij de
deelnemer te bereiken.

Hersey en Blanchard (1988) vatten het resultaat samen van onderzoek naar effectief leidinggeven.
Een eerste belangrijke conclusie uit dit onderzoek is geweest, dat effectiviteit van leidinggeven niet
afhankelijk is van persoonskenmerken. Er is geen eenduidige profielschets van de 'ideale' leider te
maken op basis van bijvoorbeeld zijn mate van dominantie, gevoeligheid en uiterlijke verschijning. Een
tweede belangrijke conclusie is geweest, dat een bepaalde stijl van leidinggeven niet meer of minder
effectief is. Zij onderscheiden de volgende stijlen:
●

Autoritair: de begeleider heeft een grote mate van controle over de doelen, de besluitvorming en de
activiteiten van de deelnemer .

●

Democratisch: duidelijke participatie van de deelnemer in de processen van sturing en
besluitvorming.

●

Permissief / toegeeflijk: de begeleider ontplooit weinig activiteiten: de deelnemer bepaalt in hoge
mate zijn eigen richting.

Bij bestudering van deze stijlen in de praktijk bleek weer, dat niet één van deze stijlen te benoemen
was als ideaal in alle omstandigheden. Elke stijl werkt soms heel goed, maar in een andere situatie
leidt deze niet tot medewerking van de deelnemer.
Uit het onderzoek bleek verder, dat leiderschapsgedrag vooral terug is te voeren op twee
karakteristieken, taakgericht gedrag en persoonsgericht gedrag:
●

De taakgerichte benadering is gericht op het structureren van zaken.

●

De persoonsgerichte benadering is juist meer gericht op sociaal-emotionele en relationele factoren.

Door Hersey en Blanchard zijn beide kenmerken gecombineerd in de theorie van het situationeel
leidinggeven (1988). Zij bouwen voort op de verschillende stijlen van leidinggeven en stellen dat het
van omgevingsfactoren afhangt, welke stijl effectief is op welk moment. In de theorie worden vier
typen van leiderschap uitgewerkt en daarbij de situatie waarin zij het meest effectief zijn.
Omdat geen enkele stijl in alle situaties effectief is, is het belangrijk dat de begeleider met alle stijlen
overweg kan. Natuurlijk is het zo, dat niet iedereen elke stijl even makkelijk kan toepassen: iedereen
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heeft een voorkeursstijl, een stijl die hem het beste ligt. Om ook de beheersing te krijgen over de
andere stijlen is het belangrijk dat de begeleider weet welke stijl zijn voorkeursstijl is en wanneer die
effectief is. Hij kan dan leren om in andere situaties voor een alternatieve stijl te kiezen.
Hersey en Blanchard delen de verschillende stijlen van leidinggeven in met behulp van twee
dimensies die het gedrag van leidinggevenden kenmerken. Deze dimensies zijn 'sturing' en
'ondersteuning'.

Sturing is taakgericht gedrag van de begeleider. Het is de mate waarin de begeleider zich bezighoudt
om rollen te definiëren, zegt wat er gedaan moet worden, en waar, wanneer en (als er meer dan één
persoon aan te pas komt) door wie taken moeten worden verricht als:
•

doelstellingen bepalen,

•

organiseren,

•

tijdslimieten vaststellen,

•

richting geven en

•

controleren.

Ondersteuning is relatiegericht gedrag van de begeleider. Het is de mate waarin de begeleider in
meer dan één richting communicatie onderhoudt, goed luistert, de communicatie bevordert en sociaalemotionele ondersteuning verleent. Kortom:
•

het verlenen van steun,

•

communicatie,

•

samenwerking bevorderen,

•

actief luisteren en

•

relationele feedback geven.

Sturing en ondersteuning zijn herkenbaar in het schema van Vrooland (2011) voor de ‘mindset’ van
begeleiders bij gedragsbeïnvloeding van streetwise deelnemers:

Zonder vertrouwensrelatie is echt contact niet

Streetwise: Wantrouwen is, zeker in het begin, het

mogelijk.

uitgangspunt.

Iemands gedrag boordelen of veroordelen werkt

Streetwise: Kritiek wordt gezien als gebrek aan respect

contraproductief en meestal escalerend.

voor de persoon.

Fouten kunnen toegeven is geen onderdeel van de

Streetwise: Een jongere zoekt constant de grenzen op.

gereedschapskist van de jongere. Geef je in een

En zal willen onderhandelen als ze niet stevig blijken.

corrigerend gesprek niet zelf duidelijke grenzen aan
dan blijft elk succes uit.
De jongere moet begrijpen dat hij als persoon in zijn

Streetwise: Zie beoordelen en veroordelen

waarde wordt gelaten en dat het gesprek uitsluitend
gericht is op zijn gedrag..
Het werkt als je vanuit de positie van de jongere

Streetwise: De jongere verwacht een tegenstander en

probeert te redeneren dan wel hem daar naar vraagt

zal zich schrap zetten of de zaak escaleren: “waar

(wat zeker niet hetzelfde is als empathie: het gaat

bemoei je je mee, ouwe?”

alleen om de positionering in het gesprek).
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Correcties en argumenten moeten kort zijn want elk

Streetwise: Elke associatie leidt tot nieuwe

zijpad kan worden gebruikt om van agendapunt te

onderhandelingsruimte: “Maar toen Machmed zei dat

veranderen.

zijn moeder ziek was mocht hij wel ...”

Vaak kan je niet eisen dat het gedrag acuut wordt

Streetwise: dan zou de jongere toe moeten geven dat

veranderd.

hij fout zat en dat kan hij niet.

Als je je empathisch opstelt wordt je gezien als watje

Streetwise: zie grenzen stellen.

en krijg je niets gedaan.
Je moet zorgen voor een uitweg voor de jongere en

Streetwise: Fouten toegeven kan niet en je eer

een keuzemogelijkheid tot herstel of verbetering

verliezen ook niet.

bieden.
Met behoud van je eer een andere weg of aftocht

Streetwise: Zelf keuzes maken past bij het zelfbeeld

kiezen is wel mogelijk. Als het even kan moet je de

van je eigen weg kunnen gaan

jongere zelf de oplossing laten bedenken..
Maar soms moet je ook platweg en met kracht

Streetwise: Daarbij moet dan wel duidelijk zijn dat de

grenzen stellen.

grens zodanig is bereikt dat concrete maatregelen
(verwijdering, politie bellen) gebruikt zullen worden.

Als een jongere beseft dat hij tegen een overmacht

Streetwise: de betrokkene voelt dat als een publieke

staat kost het geen moeite meer om toe te geven.

vernedering en zal ontploffen

Tenslotte: Het is altijd dodelijk om te proberen
iemands gedrag in groepsverband te corrigeren..

We nemen nu eerst de vier stijlen nader onder de loep, waarna we ze koppelen aan de
omgevingsfactoren. Hersey noemt als omgevingsfactoren vooral de “taakrijpheid” en de motivatie van
de deelnemer. Anders gezegd: Wat kan iemand al wel, wat nog niet, en hoe gemotiveerd is hij om aan
verandering te werken?
In onderstaand schema zijn de stijlen van leiderschap aangegeven. Het eerste schema toont het
gedrag van de begeleider, het tweede de competentie van de deelnemer: zijn bekwaamheid motivatie
en zekerheid (de belangrijkste omgevingsfactor).
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GEDRAG / STIJL VAN DE BEGELEIDER:
Veel
Persoonsgericht:
Ondersteuning
Weinig

COACHEN (S3).

OVERTUIGEN (S2).

Denkbeelden opperen en helpen om
besluiten te nemen

Besluiten toelichten en gelegenheid geven
tot vragen stellen

DELEGEREN (S4).

INSTRUEREN/CORRIGEREN (S1).

Overdragen van de verantwoordelijkheid
voor beslissingen
Weinig

Specifieke instructies geven en toezicht
houden op de prestaties

Taakgericht: Sturing

Weinig sturing
Veel
ondersteuning

Veel sturing

COACHEN

OVERTUIGEN
Besluitvorming: na dialoog/toelichting
neemt begeleider besluit

Besluitvorming: samen of door
deelnemer

Weinig
ondersteuning

Veel

Kernwoorden: aanmoedigen, overleggen,
meewerken, overeenkomen

Kernwoorden: overtuigen, uitleggen,
verhelderen, overreden

Effectief: taak is bekend, deelnemer is
onzeker/niet gemotiveerd (kan wel/wil niet)

Effectief: nieuwe taak, deelnemer heeft er
zin in, maar is wat onzeker (wil wel/kan niet)

DELEGEREN

INSTRUEREN/CORRIGEREN
Besluitvorming: door begeleider

Besluitvorming: deelnemer neemt zelf
besluit
Kernwoorden: delegeren, observeren,
bewaken, verzorgen
Effectief: deelnemer heeft bewezen de
taak goed te kunnen uitvoeren (kan wel/wil
wel)

Kernwoorden: instrueren, loodsen,
dirigeren, opdrachten geven
Effectief: stellen van kaders, noodsituaties
(deelnemer kan niet/wil niet en/of is onzeker)

COMPETENTIE VAN DE DEELNEMER:
hoog

middelmatig

laag

DELEGEREN bij

COACHEN bij

OVERTUIGEN bij

INSTRUEREN/CORRIGEREN bij

bekwaam en
gemotiveerd en zeker

bekwaam en niet
gemotiveerd, enigszins
zeker

onbekwaam en
gemotiveerd,
enigszins zeker

onbekwaam en niet gemotiveerd
of onzeker
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Instrueren en corrigeren (stijl 1)

Deze stijl is van toepassing bij deelnemers die niet bekwaam en niet gemotiveerd of onzeker zijn. We
spreken van instrueren, omdat de begeleider de deelnemer zegt wat hij moet doen en waar, wanneer
en hoe het moet gebeuren. De begeleider moet voorzichtig zijn met de dosering van ondersteunend
gedrag omdat de deelnemer dit kan uitleggen als toegeeflijkheid, slapheid of het belonen van
onvoldoende prestaties !
Deze stijl is vooral van bij de start van de begeleiding, bij de start van nieuwe interventies of
programma’s tijdens de uitvoering, en vooral bij deelnemers die helemaal niet gemotiveerd zijn om
hun gedrag te veranderen. Let op: de deelnemer die niet direct wil meewerken, kan niet alleen
ongemotiveerd zijn, maar ook onzeker. Het is belangrijk dat de begeleider bij de deelnemer peilt,
waarom hij voor een taak, activiteit of afspraak terugdeinst. Ziet hij het belang niet, of durft hij niet?
Sturing:

veel.

Ondersteuning:

weinig.

Besluitvorming:

de begeleider heeft het besluit reeds genomen.

Kernwoorden:

instrueren, loodsen, dirigeren, positioneren, opdracht geven.

Effectief

bij het stellen van kaders en in noodsituaties waar de begeleider snel moet
handelen.

Ineffectief

iemand kent de klus al van haver tot gort.

S1: Instructiegesprek
De begeleider voert een instructiegesprek met deelnemers die aan het begin staan van een activiteit
of taak. Indien de deelnemer niet gemotiveerd is om er aan te beginnen, maar de begeleider acht dit
wel nodig, heeft een instructiegesprek ook het karakter van een opdracht. In dit type gesprek doet de
begeleider niet veel aan ondersteuning. Dat geldt ook, als de deelnemer erg onzeker is. De begeleider
beperkt zich ook dan tot instructie van kleine stappen en laat de deelnemer zo eerst wat aan
zelfvertrouwen winnen. Voorbeeld: De deelnemer wil als kleine zelfstandige gaan werken, maar heeft
geen idee hoe dit aan te pakken. Daardoor onderneemt hij geen stappen en overweegt hij toch maar
in loondienst te blijven, ook al is dat een ongunstige situatie. De begeleider moet hier instrueren: hoe
meld je je aan bij de Kamer van Koophandel?

Voorbereiding:
De begeleider gaat eerst voor zichzelf goed na:
-

Wat de taak / activiteit precies inhoudt.

-

Welk resultaat hij en/of de deelnemer moet bereiken.

-

Welke hulpmiddelen waar aanwezig zijn.

-

Met wie hij moet spreken.

-

Hoe lang de uitvoering kan duren.

-

Wat de betekenis is van de taak / activiteit is voor de organisatie.

-

Welke mogelijkheid er is om de deelnemer de taak / activiteit te demonstreren
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Het gesprek:
Het geven van instructies bestaat uit de volgende stappen:

Opening:
1. Doel: geef eerst aan wat de deelnemer weet en moet doen na dit gesprek / deze instructie.
Dit is een ‘samenvatting vooraf’. Ik ga je nu een aantal dingen uitleggen. Als ik daarmee klaar
ben, dan weet je .....
2. Legitimering: geef kort aan waarom de deelnemer deze informatie krijgt en waarom hij deze
plichten heeft. Ik leg je dit nu uit, omdat .....
3. Procedure: de begeleider geeft aan wat hij in het gesprek gaat doen. Eerst zal ik...., dan zal
ik..., daarna, ... en tenslotte ....
4. Vraag de deelnemer expliciet om een reactie. Is dit duidelijk? Wil je vooraf nog iets zeggen?
5. Toets eerst wat de deelnemer al weet, of kan, zijn basiskennis. Eerst wil ik weten, wat je al
hebt gehoord van / over …. Welke informatie heb je al gehad over … ?
Kern:
6. Geef de informatie / instructies in brokjes, gericht op het gewenste gedrag van de deelnemer,
aansluitend op zijn/haar basiskennis. Toets steeds of de deelnemer het begrijpt en/of zelf kan,
door om herhalingen te vragen of om de deelnemer te vragen het zelf te doen. De vraag “heb
je dit begrepen” is dus onvoldoende.
7. Geef feedback op leermomenten. Signaleer en benadruk dat de deelnemer stappen verder
komt, beloon dit.
8. Herhalen. Geef een herhaling indien nodig
9. Samenvatten. Geef een totaaloverzicht aan het eind
Afsluiting:
10. Terugkoppeling naar het doel zoals tijdens de opening verwoord. Vraag expliciet: Ik verwacht
dat je deze informatie onthoudt en je aan de afspraken houdt. Kun je dat, of is daar meer voor
nodig? Wat?
11. Afspraken over terugkoppeling. Vertel de deelnemer wanneer er opnieuw een (formeel)
gesprek is over de afspraken, het zich (niet) houden aan die afspraken en de gevolgen daarvan.

Valkuilen bij het geven van informatie / instructies:
Geen contact houden, zodat de begeleider niet ziet waar en wanneer de deelnemer afhaakt.
Beginnen bij wat de begeleider zelf interessant of belangrijk vindt, in plaats van wat de
deelnemer aan informatie nodig heeft om zich goed aan afspraken te houden.
Basiskennis van de deelnemer niet peilen.
Jezelf niet voorbereiden (het is voor jou namelijk glashelder).
Schoolmeesterstoontje aanslaan.
De ander het wiel laten uitvinden.
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S1: Correctiegesprek
De begeleider voert een correctiegesprek wanneer de deelnemer zich niet aan een taak of afspraak
heeft gehouden. Een begeleider kan ook een controlerende taak hebben, bijvoorbeeld in de juridische
context. Als bij controle blijkt, dat de deelnemer zich niet aan de afspraak houdt, moet de begeleider
op een zo effectief mogelijke manier ingrijpen. Hij moet de breuk herstellen. Bij een slecht uitgevoerde
correctie, kan hij de breuk vergroten. Het is daarom van groot belang dat de begeleider het gesprek
voert aan de hand van onderstaande stappen, in de aangegeven volgorde. De voorbeelden we die in
onderstaande tekst geven, horen bij een stevige, strenge correctie. De begeleider zwakt ze af als het
gaat om een opdracht of afspraak die de deelnemer zich in samenspraak met de begeleider heeft
gesteld.

Voorbereiding
1.

Informatie verzamelen. Het moet voor de begeleider volkomen duidelijk zijn, dat een correctie
nodig is. Er mag over deze informatie geen enkel misverstand bestaan voordat een
correctiegesprek plaatsvindt. Indien een leerkracht bijvoorbeeld zegt “hij was er vandaag niet”,
dan moet de begeleider ook nagaan, of de deelnemer ook wist waar hij moest zijn en dat hij er
vandaag moest zijn. Blijkt dat niet het geval, dan is er met de instructie van de deelnemer iets mis
gegaan. Het kan zijn, dat de begeleider er tijdens een gesprek met de deelnemer zelf achter komt
dat de deelnemer zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Ook dan moet de correctie pas
volgen als de begeleider echt heeft kunnen vaststellen dat het om een afwijking van de regel /
afspraak gaat.

2.

Nauwkeurig bepalen welke instructie/correctie. De begeleider stelt liefst vooraf vast, welke
instructie / correctie vereist is. Het is niet overtuigend dat tijdens het gesprek zelf te bedenken.

Gesprek:
3.

'Ouverture': de begeleider geeft aan dat er iets nagegaan / gecheckt moet worden, en misschien
gecorrigeerd. Hij biedt structuur door een agenda/aangeven gespreksvolgorde te noemen: “Ik wil
iets met je bespreken dat ik heb gehoord van ......, namelijk..... Ik wil eerst nagaan of het klopt.
Als het klopt, is er een probleem en dan bespreek ik met jou de gevolgen”. Als de deelnemer
meteen ontkent of een excuus heeft: “Ik heb het gehoord en ik kom daar op terug, maar we doen
het op mijn manier, met mijn volgorde.”

4.

Norm/procedure/werkwijze stellen: dit is de bedoeling. “De afspraak die ik met jou gemaakt heb /
de opdracht die ik je heb gegeven was .... “

5.

Afwijking verifiëren: klopt het, dat dit niet klopt? Zijn we het daarover eens? “Wat ik heb gehoord /
gezien / gelezen is echter, dat je........ Dat was niet de afspraak / opdracht, dat ben je met me
eens?”

6.

Belang van de norm aangeven / onderstrepen. “De afspraak / opdracht heb ik niet zo maar
gegeven. Er zit een reden achter, de herhaal ik hier nog eens:.....”

7.

Aangeven dat afwijking niet acceptabel is. “Je hebt je niet aan de afspraak / opdracht gehouden
en dat accepteer ik niet.” “ Ik spreek met jou iets af en jij doet het niet. Dat kan ik niet laten lopen”.
Sommige afwijkingen van de afspraak / opdracht zijn ernstiger van aard. De begeleider moet
deze meteen melden bij de relevante instanties. De begeleider zegt dat op dit moment.
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8.

Gewenste gedragsverandering (en eventueel: gevolgen) aangeven. “Ik wil daarom dat, je het
volgende doet:....” De begeleider herhaalt hier de stappen bij een instructie.

9.

Oorzaken/achtergronden/oplossingen met de deelnemer nagaan. De begeleider doet dit dus pas,
als de nieuwe afspraak (punt 7) al gemaakt is. Het kader moet eerst weer vast liggen, voor er
daarbinnen ruimte is voor discussie. De begeleider kan ook overwegen hier helemaal niet over te
praten. Hij geeft de deelnemer gewoon een nieuwe opdracht en laat het daarbij, met als
ondertoon: “Laat jij het eerst maar zien, dan praten we wel verder”. Dit is een riskante manier van
werken, omdat de begeleider daarmee aangeeft dat zijn ondersteuning afhangt van de wil van de
deelnemer om zich aan de afspraak te houden. De begeleider maakt zich daarmee – paradoxaal
genoeg - afhankelijk van de deelnemer. Het heeft daarom de voorkeur dat de begeleider met de
deelnemer nagaat waarom de afspraak / opdracht mis is gelopen. Hierbij kan de begeleider
motiverende gespreksvoering toepassen.

10. Afsluiten door vertrouwen in de toekomst uit te spreken. Bij een correctiegesprek biedt de
begeleider weinig ondersteuning. Deze afsluiting is wél een ondersteuning. Het vertrouwen dat
de begeleider uitspreekt, moet wel op feiten zijn gebaseerd. Een opmerking als “Ik weet dat je het
kunt”, is zinloos als de begeleider niet kan aangeven waarom hij dat weet.

Tenslotte: Niet elke begeleider die een correctiegesprek moet voeren, vindt dat gemakkelijk.
Sommigen vermijden dit liever. Hofstede, Suurmond en Van Nijnatten (2000) maken hierover de
volgende opmerking:

“Toch is het aan te bevelen geschilpunten te bespreken omdat
1) zo de posities van de partijen worden gevormd,
2) deelnemer en begeleider dan weten wat ze aan elkaar hebben,
3) discussie bijdraagt aan betrokkenheid en participatie van de deelnemer en
4) omdat het een stap kan zijn naar persoonlijk gezag.
Wanneer meningsverschillen niet worden besproken dan blijven ze ondergronds voortbestaan. De
deelnemer lijkt in te stemmen maar het betreft een tijdelijke, oppervlakkige of vage instemming.”

Met het vierde punt (persoonlijk gezag) wordt bedoeld: Een correctiegesprek is ook een middel voor
de begeleider om zich als normatief rolmodel te presenteren.
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Overtuigen (stijl 2)

Deze stijl is van toepassing bij deelnemers die met een taak of vaardigheid enige vorderingen hebben
gemaakt, en enigszins gemotiveerd en zeker van zichzelf zijn. We spreken van overtuigen omdat de
begeleider hier nog steeds duidelijk sturing geeft en richtlijnen verstrekt.
De begeleider gebruikt hier geen stap voor stap instructies meer, maar legt de deelnemer het waarom
uit van een taak of vaardigheid, en licht meer toe over de achtergronden en keuzes daarbij. Hij biedt
ook meer relationele ondersteuning. Zo probeert de begeleider de deelnemer te overtuigen achter de
taak of vaardigheid te gaan staan.
Deze stijl is goed toe te passen wanneer de deelnemer bereid is zijn gedrag of situatie te veranderen
en daarnaast positief reageert op ondersteuning.

Sturing:

veel.

Ondersteuning:

veel.

Besluitvorming:

de begeleider neemt het besluit na een dialoog
en/of toelichting.

Kernwoorden:

overtuigen, uitleggen, verhelderen, overreden.

Effectief:

iemand die een nieuwe taak krijgt, daar zin in heeft, maar toch wat onzeker is
en behoefte heeft aan instructie en ondersteuning

Ineffectief

intensieve begeleiding geven aan iemand die het klappen
van de zweep kent en beslissingen voor hem/haar nemen.

S2: Overtuigingsgesprek
De volgende stappen zijn vereist om deelnemers te begeleiden die hun taak / opdracht enigszins
beheersen, daartoe redelijk gemotiveerd en enigszins zeker van zichzelf zijn. Voorbeeld: de
deelnemer werkt sinds enkele weken als kleine zelfstandige. Hij heeft er zin in, maar is er ook onzeker
over. Gaat het allemaal lukken? De begeleider moet hier overtuigen.
1. De begeleider stelt eerst het kader. Hij geeft (opnieuw) duidelijk aan wat de taak / opdracht is
en wat er moet gebeuren. Hij geeft ook aan waarom hiervoor is gekozen en vraagt de
deelnemer dit (nogmaals) te bevestigen. Dit is nodig, omdat de deelnemer bij een meer ‘open’
start, (“hoe staat het er mee?”), de gelegenheid krijgt aangeboden te klagen, zich terug te
trekken, excuses naar voren te brengen, et cetera.
2. De begeleider laat de deelnemer daarna binnen het kader eventueel stoom afblazen. Als er
problemen/weerstanden naar voren komen, neemt hij die serieus.
a. Niet bagatelliseren (valt wel mee). Het valt namelijk niet mee.
b. Niet ontkennen (dat mag geen punt zijn) Het is namelijk wel een punt.
c.

Maar: het kader ligt vast.
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3. Aanpak: Een combinatie van instructie en ondersteuning.
a. Vragen en doorvragen. Discussie over de taak / opdracht zelf vermijden. Het staat
namelijk vast. De begeleider herhaalt desnoods de verwachtingen.
b. Luisteren en samenvatten
c.

Vaststellen van het kernprobleem (of kernproblemen). De begeleider probeert na te
gaan welke instructies of ondersteuning vereist zijn om de deelnemer verder te
helpen. Ideeën die hij hierover heeft, verifieert hij eerst bij de deelnemer.)

d. De begeleider zoekt samen met de deelnemer naar oplossingen.
e. De begeleider bied ondersteuning aan: “Wat heb je hier voor nodig en hoe ik je daarbij
helpen?”
4. Spreek vertrouwen uit.

De afsluitende opmerking bij het correctiegesprek is ook van toepassing op het overtuigingsgesprek.
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Coachen (stijl 3)
Deze stijl is van toepassing als de deelnemer op een bepaald gebied wel bekwaam is, maar nog
onzeker is, of niet zo gemotiveerd is. Bij deze stijl hoort, dat de begeleider veel overlegt met de
deelnemer. Beiden leveren een aandeel in het richting geven en sturen. De belangrijkste taak van de
begeleider bestaat uit het aanmoedigen van de inbreng en betrokkenheid van de deelnemer.
De hierboven besproken stijlen instrueren, corrigeren en overtuigen hebben nog een sterk taakgericht
karakter. De begeleider “loopt achter de deelnemer aan en duwt hem vooruit”. Bij coachen lopen de
begeleider en de deelnemer samen op. Dit is de beste situatie die de begeleider als leidinggevende
kan bereiken. De deelnemer zit niet langer bij de begeleider “in de klas”, maar zij onderzoeken samen
mogelijkheden, proberen samen alternatieven uit. De begeleider laat onderdelen van taken of
activiteiten aan de deelnemer zelf over (de planning, voorbereiding, uitvoering), maar houdt de vinger
goed aan de pols. Dat past bij de huidige tijd waarin van werknemers/professionals - maar ook
hulpvragers - wordt verwacht dat zij op veel gebieden zelfstandig zijn.
Deze stijl werkt het beste wanneer deelnemers de nodige kennis en bekwaamheid wel heeft voor het
uitvoeren van een taak, maar te weinig zelfvertrouwen bezitten om de volledige verantwoordelijkheid
op zich te nemen. Zij zullen positief reageren op aanmoediging en ondersteuning.

Sturing:

weinig.

Ondersteuning:

veel.

Besluitvorming:

de begeleider en de deelnemer nemen het besluit, of de deelnemer neemt
zelf het besluit na aanmoediging van de begeleider.

Kernwoorden:

overleggen, aanmoedigen, meewerken, overeenkomen.

Effectief

iemand die de taak kent en toch onzeker is aanmoedigen

Ineffectief:

voor een deelnemer die voor een geheel nieuwe taak / project staat een
stimulerend, aanmoedigend verhaal houden

S3: Coachingsgesprek
Coaching is vereist wanneer de deelnemer de taak / activiteit al redelijk tot goed beheerst, maar nog
ondersteuning nodig heeft. De motivatie “zakt wat in”, of er is onzekerheid over de vraag of het
allemaal wel goed gaat. Voorbeeld: De deelnemer woont nu twee maanden zelfstandig en het gaat tot
nu eigenlijk best goed. Hij belt de begeleider op met een vraag om hulp voor iets wat eigenlijk een
kleinigheid is. Op zo’n moment moet de begeleider coachen. Stappen:

1. Beeldvorming
Wat is het probleem?
Van het probleem naar jouw probleem → wat is jouw probleem?
Waarom vind jij het lastig? Waarom kom jij er niet uit? Waarom heb jij geen tijd?
Waarom heb jij geen zin? Waarom heb jij een probleem met die leerkracht / collega?
De begeleider benadrukt: Wat jouw (aandeel in het) probleem is, kun jij ook oplossen.
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2. Oordeelsvorming
De begeleider overlegt met de deelnemer over de vraag: Welke opties heb je om jouw
probleem op te lossen?

3. Besluitvorming
De begeleider laat de deelnemer kiezen: “Welke oplossing kies je?”

Vaardigheden in het S3 gesprek
•

Luisteren

•

Samenvatten

•

Doorvragen

•

Van “autobiografisch” luisteren naar empathisch luisteren: niet gesloten doorvragen naar
feiten, maar reflectief luisteren: gevoel en gedachten van de deelnemer benoemen, zoeken
naar beweegredenen, nieuwsgierig zijn naar de deelnemer.

•

Confronteren: De begeleider mag best aangeven dat een oplossing die de deelnemer voorstelt
niet haalbaar is, dat hij voor de gemakkelijkste weg kiest, et cetera.

Vermijden:
•

Oplossingen slijten

•

Adviseren

•

Oordelen

De deelnemer die al zo competent is dat hij kan worden gecoached, heeft hier niets aan. Het
ondermijnt het zelfvertrouwen van de deelnemer wanneer de begeleider (ongevraagd) eigen ideeën
naar voren schuift. De boodschap is immers: jij hebt toch nog hulp nodig op dit gebied.
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Delegeren (stijl 4)

Deze stijl is van toepassing als de begeleider een poging doet een deelnemer met een hoog niveau
van bekwaamheid te beïnvloeden. De deelnemer is bovendien gemotiveerd en zeker van zijn zaak.
We spreken van delegeren, omdat de begeleider de verantwoordelijkheid voor het nemen en
uitvoeren van besluiten aan de deelnemer overdraagt.
Deze stijl werkt goed wanneer een deelnemer op een bepaald gebied ook tot resultaten komt als hij
zijn eigen gang kan gaan.
Sturing:

weinig.

Ondersteuning:

weinig (!!).

Besluitvorming:

de deelnemer neemt zelf het besluit.

Kernwoorden:

delegeren, observeren, bewaken, verzorgen.

Effectief

een deelnemer die bewezen heeft een taak goed te kunnen uitvoeren zijn
gang laten gaan

Ineffectief

een deelnemer de pas in begeleiding is, aan laten modderen

S4: delegeren
Delegeren is mogelijk wanneer de deelnemer een taak of activiteit helemaal beheerst en hiervoor
voldoende motivatie en zelfvertrouwen heeft. Delegeren betekent echter niet dat de begeleider geen
zicht meer houdt op het functioneren van de deelnemer op dat gebied. Ook delegeren is een vorm van
leiding geven. Er is nog steeds een kader waarbinnen de deelnemer (zelfstandig) functioneert.
Voorbeeld: De deelnemer werkt sinds vijf maanden als kleine zelfstandige. De begeleider heeft de
afgelopen maanden samen met hem hard gewerkt aan dit doel. De begeleider heeft hier als
begeleider geen taak meer. Het doel is behaald, of er is geen enkele twijfel dat de deelnemer ook de
laatste stappen gaat zetten. Bemoeienis is niet nodig, de deelnemer weet de weg als er toch iets
mocht voorvallen.

De 7 stappen bij het delegeren
1.

De begeleider maakt de deelnemer duidelijk dàt hij delegeert. Hij markeert dit moment (en
benoemt het uiteraard als een stap voorwaarts. Delegeren is een beloning voor de
deelnemer!). Ik ga dit aan jou overlaten

2.

Welke taak / wat moet de deelnemer bereiken? De begeleider herhaalt hier nog eens
wat de oorspronkelijk taak / doelstelling was, die hij aan de deelnemer delegeert. Dit zijn nu de
voorwaarden waaronder hij delegeert: “Ik hoef hier verder als begeleider geen aandacht aan te
besteden, als je op de volgende weg voortgaat: ...... “

3.

Waarom dit moment? De begeleider benadrukt de competentie van de deelnemer. “Je kunt
het en je bent ook gemotiveerd.”

4.

Welke verantwoordelijkheden krijgt de deelnemer? De begeleider noemt hier exact, wat de
deelnemer voortaan zelf kan besluiten, ondernemen, of het betreffende gebied. “Ik hoef niet
meer in je kast te kijken. Ik vertrouw daar nu op.”
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5.

Geef de beperkingen aan. “Ik weet dat de anderen in je groep geen gemakkelijke lui zijn. Er
zijn een paar conflicten geweest, die we hebben besproken. Je weet hoe je het moet
aanpakken. Dat is nog wel een zaak van ons. Voordat ik mijn begeleiding kan stoppen, wil ik
hier zicht op houden. Ik kom daar dus ook nog 1 keer op terug”.

6.

Regel de terugkoppeling over de voortgang / vooruitgang. Er moet ruimte voor coaching
blijven! “Als er iets is: je weet me te vinden. En zoals ik al zei, ik kom er zelf over een tijd ook
op terug”.

7.

De begeleider vertelt anderen wat hij aan de deelnemer gedelegeerd heeft.
“Ik wil voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Ik vertel dus ook aan de anderen in de groep
wat ik net met je heb afgesproken.”
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Bijlage 3: Motiverende gesprekstechnieken
Onvrijwillige transactie

We kunnen de deelname aan De Vinkebrug opvatten als een onvrijwillige transactie.
Transactie: Zowel deelnemer als de mentor en trajectbegeleider zullen proberen zoveel mogelijk van
hun eigen doelen te bereiken.
Onvrijwillig: zij doen dat in een wettelijke (gedwongen) context en een context waarin de professionele
normen van de mentor/trajectbegeleider en de normen uit de leefwerelden van de deelnemer, zijn
cultuur, familie, buurt een rol spelen. Bij aanvang van het contact kan de mentor/trajectbegeleider een
deelnemer bijna altijd in twee opzichten niet als een vrijwillige klant beschouwen:
1. hij is toegewezen, formeel door de rechter of OvJ of reclassering gestuurd en
2. hij is door anderen onder druk gezet om zijn problemen te erkennen, erover te praten en zijn gedrag
te veranderen.
Hierbij is er machtsongelijkheid: de mentor/trajectbegeleider heeft meer macht om zijn doelen te
bereiken dan de deelnemer.
Juist omdat de mentor/trajectbegeleider meer macht heeft, kan de ‘schuld’ voor het weigeren van de
deelnemer om aan De Vinkebrug mee te doen en zich aan de regels te houden, niet meer bij (alleen)
de deelnemer worden gelegd. Het gedwongen kader draagt daar ook aan bij. De
mentor/trajectbegeleider kan vanuit deze kijk weerstand ook niet langer opvatten als statische
eigenschap, een persoonlijkheidskenmerk van alleen de deelnemer. En – in het verlengde hiervan - is
dus ook motivatie om mee te doen ook niet ‘iets’ wat de deelnemer ‘heeft of niet heeft’. Motivatie is
een kenmerk van de interactie en niet van de deelnemer! Motivatie is een dynamischer begrip. De
deelnemer kan overtuigd raken van de argumenten van de mentor/trajectbegeleider, of had alleen nog
een zetje nodig. Het is dan de kwaliteit van zijn inbreng in de interactie, die de doorslag geeft.
Motivatie

De deelnemers aan De Vinkebrug staan onder druk. Als er sancties mogelijk zijn, hebben zij vrijheid
verloren en er is bovendien de ‘lotscontrole’: als je niet meewerkt, beslissen anderen (nog meer) voor
jou (Trotter 1999). De motivatie van de deelnemer om te veranderen is door deze druk vrijwel altijd
extern – de deelnemer voegt zich, omdat anderen dat willen, niet omdat hij dat zelf zo graag wil – of
de motivatie is afwezig en de deelnemer werkt tegen of vlucht weg. De motivatie is bij aanvang zelden
intern: de deelnemer doet mee, omdat hij dat zelf wil.
Motivatie

Intern: zelf willen

Extern: wens van anderen /
omstandigheden

Intrinsiek:

Ik wil het zelf en het kan een
positieve beleving van mijzelf
opleveren.

Ik doe het omdat anderen, of de
omstandigheden dit van mij verlangen. Het
kan een positieve beleving van mijzelf
opleveren.

Ik wil het zelf en het kan me iets uit
de buitenwereld opleveren.

Ik doe het omdat anderen, of de
omstandigheden dit van mij verlangen. Het
kan me iets uit de buitenwereld opleveren.

innerlijke winst
Extrinsiek:
uiterlijke winst
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De motivatie van de deelnemer is naast extern, doorgaans ook extrinsiek: Hij doet mee, omdat hem
dat iets oplevert in buitenwereld (zoals een tevreden begeleider, of een volledige uitkering). De
motivatie is bij aanvang zelden intrinsiek: De deelnemer doet niet mee omdat hij zich daar zelf innerlijk
beter, bekwamer, sterker door wil voelen. Een interne en intrinsieke motivatie is prachtig, maar de
begeleider mag daar zeker bij aanvang van de begeleiding bij de deelnemer absoluut niet van uitgaan.
Een deelnemer die extern en extrinsiek gemotiveerd is, biedt al een prima startpunt.
In deze situatie – de deelnemer is niet of nauwelijks intern en intrinsiek gemotiveerd – moet de
begeleider aan het werk. Eigenlijk staat de begeleider dus ook onder druk. Hij moet zijn werk doen
met iemand die zich gestuurd, gedwongen of overvallen voelt, en die lang niet altijd bereid is om te
spreken over zijn problemen, laat staan mee te denken over mogelijkheden tot verandering. En dat is
nu juist de agenda van de begeleider.
Als de deelnemer niet wil praten of onjuiste informatie geeft, of niet meewerkt, is de begeleider
veroordeeld tot het trekken van conclusies op basis van (alleen) andere bronnen: het dossier, eigen
indrukken, gesprekken met anderen. Het gevaar bestaat dan, dat het plan niet goed past bij de zorgen
en krachten van de deelnemer. Bovendien is er minder kans dat de deelnemer gemotiveerd is om met
het plan in zee te gaan, omdat zij er zelf niet bij betrokken zijn geweest. Het is hun plan niet.
Er zijn echTer ook openingen: Het is kader gedwongen, de begeleider kan dat niet ontkennen of
wegmoffelen. Het is echter wel mogelijk samen verandering aan te brengen in a) hoe vervelend de
deelnemer het kader vindt, en b) hoe het kader hen beperkt in het willen veranderen. Het gevoel
vrijheid verloren te hebben is immers subjectief en dat geldt ook voor de subjectieve beleving van de
lotscontrole. Aan het feit van de maatregel valt (in de eerste contacten) niet te tornen, maar de
begeleider kan er gaandeweg het contact aan bijdragen dat dit gegeven niet zo op de voorgrond blijft.
Hoe de begeleider hieraan kan werken, is het onderwerp van deze Bijlage.
Basisstrategieën

Hoewel het dossier en intakeformulier hierover al enige informatie bevatten, zijn de eerste gesprekken
toch de belangrijkste informatiebron om de motivatie bij de deelnemer te peilen en te veranderen. In
deze gesprekken moet de begeleider ook de thema’s bespreken waarover het dossier nog geen
informatie geeft of die verhelderd moeten worden. De begeleider kan beide zaken combineren, maar
daartoe is wel vereist dat hij eerst de volgende basisstrategie toepast. Let op: de motivatie van de
deelnemer kan per onderwerp verschillen.

1. Eerst peilen van interne motivatie
Als de begeleider bemerkt dat de deelnemer in het gesprek over een onderwerp wil praten, de
problemen niet ontkent, of zelfs aangeeft dat hij de huidige situatie wil veranderen, kan hij de interne
motivatie (verder) peilen. De deelnemer twijfelt in dat geval over veranderen– hij is ambivalent, weegt
de voor- en nadelen tegen elkaar af – of hij wil echt veranderen en heeft wellicht al een concreet beeld
bij de situatie die na de verandering zal ontstaan. In deze situatie kan de begeleider de techniek van
motiverende gespreksvoering gebruiken, die we verderop bespreken. De begeleider moet rekenen op
sociaal wenselijke antwoorden van sommige deelnemers bij het toepassen van motiverende
gespreksvoering. Een deelnemer immers kan ook, calculerend, doen alsof hij erg gemotiveerd is,
bijvoorbeeld om gevangenisstraf of verdere bemoeienis van ‘de kinderbescherming’ te ontlopen.
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Motiverende gespreksvoering ‘prikt’ hier doorheen, en ook uit het dossier kan blijken dat de deelnemer
al mislukte begeleidingen achter de rug heeft. Dit moet de begeleider dan meewegen en in het
gesprek aan de orde stellen.

2. Werken met de grenzen van motiveren
Als de deelnemer weinig toeschietelijk is, ontkent, contact vermijdt, anderen beschuldigt, verbaal
agressief is, of anderszins laat blijken ‘geen zin te hebben’ in een gesprek over de zorgen waarover
47

de begeleider wil spreken , kan de begeleider het beste het volgende doen: Wél altijd eerst kort
proberen te peilen of de deelnemer intern gemotiveerd is om te veranderen, maar bij het uitblijven van
een reactie overstappen op het volgende: De begeleider informeert de deelnemer over de situatie
waarin hij zich nu bevindt en legt hen uit wat de (vrijwel) onvermijdelijke gevolgen kunnen zijn van een
halsstarrige, tegenwerkende, of vermijdende houding. Zeker als het hier een ernstige zorg over
veiligheid betreft, is het noodzakelijk hier de grens te trekken. De deelnemer krijgt het slechte scenario
voorgeschoteld en krijgt daarmee de keuze. De begeleider peilt hiermee de gevoeligheid bij de
deelnemer voor externe motivatie: willen veranderen, omdat anderen dat willen.

Er is hier vaak nog geen wilsbesluit om te veranderen, soms niet eens van nadenken over
veranderen. Soms het ook calculeren: meedoen om erger te voorkomen. Toch kan dit als startpunt
voor verdere motivering voldoende zijn. Op basis van externe motivatie kan de deelnemer (later) toch
nieuw gedrag aanleren en hier ook een interne motivatie voor ontwikkelen (ik doe het omdat ik het zelf
wil). Choy, Pont en Doreleijers (2003) voegen hieraan toe, dat het ‘moeten’ voor de deelnemer ook
een oplossing kan zijn voor het “dilemma van niet willen en niet kunnen”. Zij stellen dat de meeste
mensen eigenlijk wel willen veranderen, maar dat het voor hen te krenkend kan zijn om te erkennen
dat zij dat eigenlijk niet kunnen. Om deze krenking niet te ervaren, kiezen zij er hardnekkig voor niet te
willen (ook al willen zij eigenlijk wel). De oplossing uit dit dilemma is, dat de deelnemer “gewoon
moet”. Zij hebben een excuus (ook richting vrienden): Ik kan gaan werken aan het kunnen, omdat het
moet.

In de daarop volgende contacten blijft de begeleider de interne motivatie van de deelnemer peilen, en
hij houdt vast aan de afspraken of voorwaarden, maar hij voegt daar ook twee dingen aan toe:
A. Hij bekrachtigt (beloont) elke vorm van prosociaal gedrag. Als de deelnemer bijvoorbeeld op tijd op
een afspraak verschijnt, is dat wellicht (nog) extern gemotiveerd. De begeleider beloont dat ook
extern: “Ik ben als begeleider tevreden over jou”. Maar hij voegt daar altijd aan toe: “Jij mag je er
ook tevreden over voelen. Ik heb hier respect voor.” De begeleider verbindt zo de externe
motivatie van de deelnemer aan een interne motivatie.
B. Ten tweede identificeert de begeleider elke vorm van prosociaal gedrag en elke zelfmotiverende
uitspraak (zie verderop) van de deelnemer en benoemt dit.

Langs deze twee wegen wakkert de begeleider de ambivalentie van de deelnemer (die eerst aangeeft
helemaal niet te twijfelen aan niet veranderen), verder aan. De begeleider houdt de deelnemer strak

47

De deelnemer bevindt zich in het stadium van voorbeschouwing – zie verder in deze paragraaf.
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aan de afspraken, maar geeft hem tegelijk de boodschap mee, dat er ook voordelen aan wel
veranderen zijn verbonden.

3. Het inschatten en beïnvloeden van de interne motivatie
Motivatie is geen kenmerk dat statisch is en dat de begeleider in het dossier kan "lezen" of als vast
kenmerk bij de deelnemer kan observeren. Motivatie is dynamisch, veranderbaar. De begeleider moet
in de interactie met de deelnemer vaststellen of zij uitspraken doen die wijzen op het nadenken over,
een verlangen naar, of een reeds genomen besluit tot verandering, om het anders te willen doen. De
begeleider moet technieken gebruiken die deze uitspraken uitlokken. Wanneer de begeleider dat niet
doet, doet de deelnemer deze uitspraken ook niet. Wanneer de begeleider deze technieken niet goed
toepast, neemt de motivatie zelf verder af.
De specifieke technieken waarover we het hier hebben zijn gebaseerd op de uitgangspunten van
Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) (Rollnick & Miller, 2014):
▪

Alle motivatie tot verandering komt vanuit de deelnemer en wordt niet van buitenaf opgelegd.

▪

Motivatie is geen vaststaande eigenschap van de deelnemer maar een wisselend product van de
interactie tussen deelnemer en begeleider.

▪

Het is de taak van de deelnemer en niet van de begeleider om uitdrukking te geven aan en een
oplossing te zoeken voor de eigen ambivalentie.

▪

Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie om iemands ambivalentie op te lossen.

▪

De stijl en de sfeer zijn over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.

▪

De begeleider is directief in het bijstaan van de deelnemer, die de eigen ambivalenties onderzoekt
en oplost.

▪

De verhouding is meer een partnership dan een rolverdeling als tussen deskundige en onwetende.

Voor een goede inschatting van de motivatie van de deelnemer is vereist dat begeleider het gesprek
op basis van deze uitgangspunten voert. De begeleider gaat tijdens het toepassen van deze
uitgangspunten na of de deelnemer tijdens het gesprek zelf tot zelfmotiverende uitspraken komt, of
dat de begeleider deze hem/haar tijdens het gesprek heeft kunnen ontlokken. Het gaat hierbij om
uitspraken over:
▪

Zelfwaardering. Dit is de belangrijkste uitspraak, de hoeksteen van verandering: ik ben in staat en
ik ben het waard om te veranderen.

▪

Bezorgdheid over het eigen gedrag (en de gevolgen daarvan).

▪

Eigen competenties/krachten/mogelijkheden van de deelnemer.

▪

Kennis over problemen en oplossingen bij de deelnemer.

▪

Verlangen om te veranderen bij de deelnemer.

Niet elke deelnemer zal deze uitspraken doen. Dit is sterk afhankelijk van de fase van
gedragsverandering waar de deelnemer zich in bevindt. Motiverende gespreksvoering is gebaseerd
op het zes-fasen model voor gedragsverandering van Prochaska en Diclemente (1986, 1992):
1)

Voorbeschouwing. De deelnemer denkt in deze fase niet na, of wil niet nadenken, over zijn
problemen, zorgen en krachten. Dit blijkt uit een of meer van de volgende gedragingen (verzet):
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a)

In discussie gaan met de begeleider. De deelnemer daagt de begeleider uit, door middel
van: Zeggen dat het niet klopt wat de begeleider zegt. De autoriteit en/of expertise van de
begeleider in twijfel trekken. Verbale agressie

b)

Onderbreken van de begeleider: Er dwars doorheen praten of afbreken/afkappen van de
begeleider

c)

Afwijzen: de deelnemer laat merken dat hij niet over problemen wil nadenken, wil
meewerken, verantwoordelijkheid wil nemen of naar advies wil luisteren, door middel van:
Anderen de schuld geven; het oneens zijn (‘ja, maar…’); zichzelf vrijpleiten; excuses
aandragen; zeggen dat problemen of gevaren hem niet raken (onkwetsbaarheid);
minimaliseren; relativeren van problemen en gevaren; pessimisme / moedeloze houding;
aarzelen; twijfelen aan het nut van…; weigeren

d)

Negeren: de deelnemer let niet op; de deelnemer geeft geen antwoord; de deelnemer
geeft inhoudsloze antwoorden geven of antwoorden die niet passen bij de vraag; of de
deelnemer gaat over iets anders praten, trekt zijn pet over zijn gezicht.

e)

Tegenwerken: Saboteren of verwaarlozen van het werken aan de taken.

De begeleider zaait als reactie hierop twijfel. Hij probeert het gevoel bij de deelnemer te vergroten
over de problemen en het niet willen meedoen. Hierbij gaat de begeleider geen strijd aan en hij ‘dreigt’
de deelnemer niet. Immers: Alleen als hij niet dreigt, kan de begeleider concluderen dat er bij deze
deelnemer echt geen bereidheid tot verandering is. Wel geeft hij duidelijke informatie over de
gevolgen van het huidige gedrag.
Zoals eerder aangegeven, dient de begeleider hier maar even bij stil te staan en gezien de tijd over te
stappen op het ontwikkelen van externe motivatie.
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2)

Overpeinzing /beschouwing: De deelnemer denkt wel na over de gevolgen van zijn gedrag. Hij
gaat hierover het gesprek wel aan, maar kan ook nog calculeren: Wat levert ander gedrag me
op? Waarom zou ik hier iets aan veranderen? De begeleider laat de deelnemer deze balans zien,
bijvoorbeeld op een flap of stuk papier, en probeert deze te laten doorslaan. Hij vergroot voor de
deelnemer de winst van veranderen en de risico’s van niet veranderen, en hij probeert bij de
deelnemer zelfmotiverende uitspraken te ontlokken. Meer niet: forceren, paaien, dreigen of
anderszins weerstand oproepen op dit moment is nutteloos. De begeleider moet tijdig stoppen en
de ambivalentie laten waar hij hoort: bij de deelnemer.

3)

Beslissing: de deelnemer besluit tot verandering. Hij zegt te willen veranderen. Hij wil meedoen
aan hulp of zorg. Hij heeft er een concrete voorstelling van. Het is wel nodig om na te gaan of dit
calculerend gedrag van de deelnemer is. De begeleider kan daartoe bijvoorbeeld navragen of de
deelnemer zich al heeft geïnformeerd over een behandeling, zich er een voorstelling van heeft
gemaakt, of zelfs al stappen heeft voorbereid.

4)

Actieve verandering: de deelnemer werkt actief mee bij het in kaart brengen van de problemen,
sterke kanten en het nagaan van mogelijkheden om gedrag te veranderen. De begeleider helpt
de deelnemer hierbij. De deelnemer is gemotiveerd voor gedragsinterventies. Hij calculeert niet
meer.

5)

Consolidatie (volharding, behoud). De begeleider helpt de deelnemer terugval aan te zien komen
en strategieën klaar te hebben in geval dat nodig is.

6)

Terugval (of definitieve verandering). De begeleider ondersteunt de deelnemer opnieuw door het
proces te gaan en helpt voorkomen dat zij worden gedemoraliseerd door de terugval. De
begeleider beschuldigt of veroordeelt niet. Voor deelnemers die herhaaldelijk met de
kinderrechter in aanmerking komen is dit belangrijk. Beschuldigen of veroordelen zullen zeker
niet leiden tot motivatie bij de deelnemer om alsnog tot verandering te komen.

In elke fase van gedragsverandering zijn de volgende basistechnieken van groot belang:
▪

Luister reflectief, vermijdt ‘roadblocks’ die bij de deelnemer de weerstand verhogen. (R)

▪

Stel open vragen (O). Vuistregel: nooit meer dan 2 gesloten vragen na elkaar!

▪

Ondersteun, bevestig (B)

▪

Geef samenvattingen (S)

Samengevat: ROBS.

Concrete gesprekthema’s

Om zelfmotiverende uitspraken te ontlokken en ambivalentie te vergroten kan de begeleider gericht
over iets gaan praten, al naar gelang de mogelijkheden die de deelnemer en de tijd die beschikbaar is:
▪

Positieve en negatieve kanten van het gedrag waar zorgen over zijn.
Dit thema is vooral belang in fase 2, Overpeinzing: de deelnemer denkt in deze fase wel na over
zijn gedrag en is er ambivalent over. Door de voor- en nadelen openlijk te bespreken voorkomt de
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begeleider dat hij het gedrag labelt als een probleem terwijl de deelnemer het niet alleen of
uitsluitend als een probleem ziet. Een dergelijke labeling vergroot de weerstand bij de deelnemer
alleen maar, het leidt tot discussies over de vraag of het nu een probleem is of niet. Meestal
worden deelnemers immers geconfronteerd met de eis dat zij moeten veranderen, zelden wordt
hen gevraagd te vertellen wat het voordeel van hun gedrag is. Het nagaan van de positieve
kanten van het zorgelijk gedrag kan heel vruchtbaar zijn en is voor de deelnemer vaak verassend.
Dit verlaagt weerstand en kan makkelijker leiden tot een inventarisatie van hetgeen inderdaad wel
een probleem is.
De begeleider neemt eerst alle goede dingen (de voordelen) van het zorgelijke gedrag met de
deelnemer door. De negatieve kanten komen nog niet ter sprake. Na een samenvatting van de
positieve kanten, stapt de begeleider over op de meer negatieve kanten. Hij bespreekt deze tot in
detail, waarbij de begeleider naar zo veel mogelijk (gedrags-) voorbeelden vraagt. Bijvoorbeeld:
“Je zegt dat het slaan van je zoon hem heeft beïnvloed. Vertel me eens over een keer wanneer
dat gebeurde”.
De volgende tabel kan bij dit gesprek behulpzaam zijn:

Voordelen

Nadelen

Zorgelijk gedrag / slechte pad
Gewenst gedrag / goede pad

Nadat dit gebied geheel is verkend, vat de begeleider opnieuw samen en hij benadrukt hierbij alle
eventuele zelfmotiverende uitspraken van de deelnemer. De kern is hier, de negatieve kanten niet
als een probleem te benoemen. De begeleider mag zeker de norm wel benoemen (“De wet zegt
dat ….. niet mag. / Het weekprogramma zegt dat …. ”) Maar de conclusie dat het zorgelijke
gedrag een probleem is, moet de deelnemer zelf trekken.
▪

Balans Opmaken.
De begeleider vraagt de deelnemer aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van wel
veranderen. Daarna vraagt hij hem te vergelijken met de voor- en nadelen van niet veranderen.
Daarna vraagt de begeleider de deelnemer welke van de twee het meest overeenkomt met zijn
idealen, maar daarbij goed te kijken naar zijn voorkeur voor ervaringen (“Dat zijn je idealen, maar
zijn dat ook de dingen die je leuk vindt om te doen in het leven?”). De begeleider kan de
deelnemer uitleggen dat hij kan kiezen uit verschillende levensstijlen en daarmee voor een deel
kunnen bepalen wie zij willen worden.

▪

Dossiergegevens.
De begeleider vertelt de deelnemer wat hij al weet vanuit de dossiers. Door deze informatie voor
te leggen, maar niet als ‘bewijs van een probleem’, kan de begeleider nagaan wat de deelnemer
wel en niet problematisch vindt aan zijn situatie. Deelnemers kunnen dan zeggen dat zij ‘het wel
aankunnen’ (bijvoorbeeld relatieproblemen, of alcoholgebruik). Dit duidt op de fase van
voorbeschouwing. De begeleider kan de deelnemer dan vragen of het goed is dat informatie geeft
over de gevolgen van doorgaan op de huidige voet, en uitleggen dat er een grens is aan ‘het wel
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aankunnen’. Er komen dan al gauw verschillen naar voren tussen de informatie van de deelnemer
en de informatie van de begeleider (dossiergegevens, testresultaten, gevolgen van ‘zo doorgaan’).
De begeleider kan deze, met behulp van ROBS, verder verkennen met de deelnemer. Daarbij is
de rolverdeling dat de begeleider informatie geeft, en de deelnemer hieraan betekenis/waarde
toekent.
▪

Eerdere zorg- of hulpverleningservaringen en ervaringen met maatregelen.
Het is belangrijk dat de begeleider met de deelnemer nagaat wat er in het verleden al is gedaan in
het kader van zorg, hulp en eventuele maatregelen, en met welk resultaat. Als hulpmiddel geven
we hier een aantal thema’s waaruit de begeleider kan afleiden hoe de ervaringen van de
deelnemer tot nu toe zijn. Elke keer als bij de bespreking van een van deze thema’s blijkt dat de
deelnemer hier niet of nauwelijks informatie over kan geven, of uit dossierinformatie blijkt een
48

negatief resultaat, duidt dit op een niet succesvolle aanpak in het verleden :
1. Kent de deelnemer de inhoud nog van eerdere begeleiding en hulp?
2. Welke vaardigheden heft de deelnemer in de vroegere begeleiding geleerd?
3. In hoeverre heeft de deelnemer zich in het verleden opengesteld voor de begeleiding /
behandeling (niet passief ondergaan)?
4. Hoeveel vertrouwen heeft de deelnemer in begeleiding en hulp in het algemeen?
5. Welke kennis vanuit begeleiding en hulp heeft de deelnemer opgedaan?
6. Is er bij de deelnemer begrip over (oorzaken van) zorgelijk gedrag ontstaan?
7. Woonde deelnemer alle sessies bij vroegere hulp en begeleiding bij? Onttrok hij zich er niet
aan? Participeerde hij, zette hij zich in, engageerde hij zich echt?
9. Was de vroeger hulp en begeleiding geschikt en op maat voor deze deelnemer?
▪

Vooruitblikken.
De begeleider vraagt de deelnemer twee keer in de toekomst te kijken. Eerst de toekomst als hij
op dezelfde weg doorgaat als nu, zonder ook maar enige verandering. Waar sta je dan, over 5, of
10 jaar? De tweede toekomst is de toekomst als – met de nadruk op als – de deelnemer zou
besluiten zijn gedrag te veranderen. Hoe zou de toekomst er dan uitzien? De kunst is nu om niet
de een toekomst tegen de andere uit te spelen, maar alleen de informatie naar de oppervlakte te
krijgen en de deelnemer te vragen op deze beide beelden commentaar te geven.

▪

Twintig Seconden.
De 20-seconden interventie is gericht op situaties waarin de begeleider erg weinig tijd heeft en
een (mogelijk) weerbarstige deelnemer spreekt. De begeleider geeft in (ongeveer) 20 seconden
een korte en directe boodschap en laat vervolgens het besluit aan de deelnemer. Dit is de enige
vorm waarbij de deelnemer ook een direct advies aangereikt krijgt. De tijdsdruk is hier debet aan.
In de boodschap verpakt de begeleider altijd 5 elementen:
-

48

feedback

Serin & Kennedy (1997)
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-

eigen verantwoordelijkheid

-

keuzemenu

-

empathie

-

eigen kracht en regie

Een voorbeeld:
“Dus, Barry, even kort nu. Je hebt nu voor de vierde keer gevochten in de groep, daarom
hebben we dit gesprek (feedback). Ik maak me er wel zorgen over dat je volgens mij nog niet
denkt aan stoppen met vechten, dan weglopen en dan ziekmelden (feedback). Als je het mij
vraagt zou je andere manieren moeten kiezen om je mening te laten horen (advies). Je weet
dat die er zijn, ik heb je daarover verteld (keuzemenu) en ik denk dat je daarvan kan profiteren
(eigen kracht en regie). Maar de keuze is echt aan jou (eigen verantwoordelijkheid). Ik weet
dat je dit heel moeilijk vindt (empathie), maar ik ga niet voor jou beslissen. Wat zeg je er van,
Barry?
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Bijlage 4: Opleiding en competenties van de mentoren en trajectbegeleiders
NB: in bijlage 9 is een overzicht opgenomen van competenties en gedrag door mentoren
Mentor

Minimaal hbo werk en denkniveau.
Competenties:
Mentoren hebben bij voorkeur een achtergrond als (onder)officier bij de marine. Zij worden geselecteerd
op het vermogen om te kunnen gaan met de doelgroep. De deelnemers zullen namelijk
verzetsreacties vertonen en de mentoren zullen daar professioneel op moeten reageren door in
gesprek te gaan over deze gedragingen (Menger, 2009). De mentoren worden daarom geselecteerd
op competenties om daar mee om te gaan en ontvangen opleiding en training om deze competenties
te versterken.
Deze selectie vindt plaats op basis van ervaringen met betrokkene in het verleden.
-

Zij kunnen resultaatgericht handelen aan de hand van SMART- doelstellingen
Zij hebben uitstekende communicatieve vaardigheden en kunnen ook communiceren op niveau van
de deelnemers
Zij kunnen goed samenwerken met zowel collega’s als deelnemers
Zij handelen klantgericht en houden ten alle tijden het doel voor ogen
Zij kunnen probleem oplossend handelen
Zij kunnen goed plannen en organiseren

Opleiding:
1. Als (onder)officier bij de marine:
-

Situationeel leidinggeven

2. Door Stichting Herstelling:
-

De werkmeester opleiding (basiscursus mentoren: bestaat uit zes expertmeetings)

3. Door Stichting Herstelling of derden:
-

Motiverende bejegening (zie ook bijlage 3)
De-escalerend werken
Psychopathologie (zie bijlage 10)
Alcohol- en drugsgebruik: herkennen van symptomen
Risicotaxatie- en management

Trajectbegeleider

Minimaal hbo werk en denk niveau
Competenties
-

Affiniteit met de doelgroep
Goede communicatieve vaardigheden, ook bij ernstig grensoverschrijdend/aggressief gedrag
Zelfstandig kunnen werken binnen de gestelde kaders.
Kunnen signaleren van knelpunten
Rijbewijs
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-

Kennis van de keten (zorg en straf)

Opleiding (training ontwikkeld en aangeboden voor en door Stichting Herstelling)
-

Motiverende bejegening (zie ook bijlage 3)
De-escalerend werken
Psychopathologie (zie bijlage 10)
Alcohol- en drugsgebruik: herkennen van symptomen
Risicotaxatie- en management
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Bijlage 5: Huisregels Traject De Vinkebrug
Versie Den Helder, 1.6

Algemeen
1. Bij het betreden van dit terrein gaat u akkoord met de hier geldende huisregels
2. Houd u zich niet aan deze regels dan behouden wij het recht om u te verwijderen uit dit traject. Dit
zal gevolgen hebben op uw privéomstandigheden.
3. Wij behouden het recht om deze regels te wijzigen, verwijderen of toe te voegen. Een en ander in
overleg en met een bekendmaking hierover.
4. Op dit terrein of op een daarmee verband houdende omgeving worden aanwijzingen van
personeel opgevolgd.
5. Op dit terrein wordt uitsluitend de Nederlandse taal gevoerd
6. U dient zich altijd aan de ARBO-wet te houden tijdens alle werkzaamheden die u hier verricht. De
mentoren zullen hier op toezien en indien nodig u hierop aanspreken.
7. Op het terrein of in een verband houdende omgeving is het gebruik van mobiele telefoons niet
toegestaan, deze worden aan het begin van de dag bij de mentoren ingeleverd. U bent bereikbaar
op het 06- nummer van uw mentor en mag dit ook gebruiken in geval dit nodig blijkt.
Werkdag
8. Een werkdag begint om 0800 uur op station Den Helder Zuid. Aanvang werkzaamheden is om
0900 uur. De werkdag eindigt om 1600 uur op station Den Helder Zuid.
9. U komt niet met eigen vervoer naar het traject.
10. Als u te laat arriveert voor aanvang werkzaamheden wacht u op de daarvoor aangewezen plek op
het personeelslid die u naar de groep zal begeleiden. U gaat niet op het erf ronddwalen.
11. Vakantiedagen dienen te worden opgenomen in de door uw klantmanager aangegeven periodes
en zijn niet overdraagbaar naar een nieuwe boekperiode. U behoudt hiermee wel het recht op 2
snipperdagen / bijzonder verlof (e. e. a in overleg)
Werkkleding
12. Bij aankomst op de locatie gaat een ieder zich omkleden in werkkleding
13. Uw werkkleding is altijd representatief, u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Tevens dient u de
door het personeel verstrekte kleding te dragen tijdens uw werkzaamheden. Ook het dragen of
uitbrengen van clubkleding, als in motorclubs, bloods of crips enz. is niet toegestaan. Tijdens het
sporten worden uitsluitend sportspullen gedragen.
14. Werkkleding word alleen gedragen op de voorgeschreven wijze, niet op een hippe manier.
15. Sieraden, piercing, oorbellen enz, worden begin van de dag ingeleverd bij de mentoren.
16. Op dit terrein zijn hoofddeksels alleen toegestaan bij werkzaamheden waarbij uw haardracht een
gevaar kan vormen voor uw eigen veiligheid of die van een ander, of bij strenge winterse
weersomstandigheden.
Veiligheid
17. Personeel van De Vinkebrug kan en mag ten alle tijden een routinecontrole uitvoeren in uw locker
en persoonlijke bezittingen en/of werkkleding.
18. U gaat akkoord met videobewaking en registratie welke wij gebruiken om uw en onze veiligheid te
waarborgen
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19. Slag-/steek-/vuurwapens of ander wapens welke de intentie dragen om andere te verwonden of
schade toe te brengen, zijn ten strengste verboden. Bij het aantreffen van een of meerdere van
voorgenoemde voorwerpen doen wij direct aangifte bij de politie.
20. Soft en / of harddrugs zijn ten strengste verboden, alsmede het gebruik of het voorhanden hebben
van zwak of sterk alcoholische dranken
21. Bij verdenking van bezit, verhandelen, voorhanden hebben of gebruik van soft of harddrugs stemt
u bij het betreden van dit terrein in met een eventuele visitatie.
22. Roken is alleen toegestaan op de daar toe aangewezen rookplekken. Deze bevinden zich bij de
asbakken. Binnen is het altijd verboden te roken.
23. Diefstal, vernielingen, vandalisme en/ of andere strafbare feiten melden wij bij de politie.
Gedrag
24. U bent zelf verantwoordelijk voor uw daden en werk
25. U heeft respect voor andere personen, bezittingen van andere en eigendommen van anderen.
Geef respect, krijg respect!
26. Dieren en alle andere levensvormen blijven altijd ongeschonden.
27. U gaat altijd bewust om met het milieu. Volg hiervoor altijd de instructies op van het personeel.
28. Racisme, discriminatie of aanzetten daartoe is verboden, bij uiting van een van voorgenoemde
feiten kunnen wij aangifte doen.
29. Seksuele en / of aanverwanten opmerkingen over geslacht of geaardheid worden niet getolereerd.
30. Seksuele intimidaties en / of andere vormen hiervan worden aangegeven bij de politie.
31. Elke andere vorm van intimidatie of bedreigingen melden wij bij de autoriteit en zal invloed kunnen
uitoefenen op uw privéomstandigheden
Voor akkoord, handtekening kandidaat:

Naam kandidaat: ………………………………………………………..

Den Helder, dd …………………………20…

Locatie: ......................
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Bijlage 6: Werkinstrument De Vinkebrug: toelichting bij de beoordelingssystematiek van de
deelnemers De Vinkebrug
Inleiding

Bij De Vinkebrug wordt elke deelnemer elke week door de mentor beoordeeld met het eigen
werkinstrument. Door middel van de beoordelingen kan, gedurende het traject, op elk gewenst
moment gerapporteerd worden wat de ontwikkelingen zijn van de deelnemer.
De beoordeling is het product wat de mentor levert aan de trajectbegeleider. Door middel van de
beoordelingen worden de individuele leerdoelen bepaald en aangepast.
Middels de beoordeling wordt het voor alle betrokkenen duidelijk wat de leerdoelen zijn en of die al
dan niet zijn gerealiseerd.

Doelen

De doelen in de beoordelingssystematiek zijn gelijk aan de subdoelen van de methode. Enkele
subdoelen zijn samengevoegd voor een bondig overzicht. Tussen haken is de verwijzing opgenomen
naar het corresponderende subdoel (overzicht in paragraaf 2.3.2):
1. Basiscompetenties voor reguliere re-integratietrajecten of scholingstrajecten:
1A. Sociaal (werkhouding):
o

Zelfsturing (subdoel 1.1)

o

Aanvaarden van leiding/gezag (subdoel 1.2)

o

Houden aan gedrags- en huisregels (subdoel 1.3)

1B. Technisch (werkvaardigheden):
o

Eenvoudige werkzaamheden uitvoeren (subdoel 1.4)

o

Portfolio met behaalde diploma’s en certificaten (subdoel 1.5)

2. Dagritme (subdoel 2.1)
3. Probleembesef en blijvende motivatie (subdoel 2.2); Besef van krachten en mogelijkheden
(subdoel 2.3)
4. Vermindering criminogene / belemmerende factoren:
4A: Denkpatronen, vaardigheden en gedrag (subdoel 2.4); Prosociale houding (subdoel 2.5)
4B: Verbetering van persoonlijk functioneren (subdoel 2.6)
o

Middelengebruik

o

Verstandelijke beperking

o

Psychiatrische problematiek

o

Lichamelijke fitheid

4C: Sociaal-materieel (subdoel 2.7)
o

Schulden

o

Relaties

o

Overig (bv. wonen, verzekering)
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De beoordelingspunten binnen deze gebieden moeten gezien worden als subdoelen: de kleine stapjes
om het eindresultaat te realiseren.

Afstemming mentor en trajectbegeleider

De mentor en trajectbegeleider hebben, vanuit hun functie, ieder hun eigen verantwoordelijkheid om
te zorgen dat de deelnemer zijn traject succesvol afrondt.
Het einddoel is individueel en kan per deelnemer verschillend zijn (de ene deelnemer zal, naast het
ontwikkelen van een goede werkhouding, voorbereid worden op een specifiek regulier traject, terwijl
een ander uitstroomt naar een totaal andere richting (bijv. de sociale werkvoorziening)
Wanneer een deelnemer onvoldoende betrokken is bij zijn eigen traject kan dit negatieve invloed
hebben op de motivatie. Door de beoordelingen regelmatig met de deelnemer door te spreken kun je
inzichtelijk maken aan welke subdoelen er in een bepaalde periode gewerkt moet worden. Het biedt
ook de mogelijkheid om de deelnemer inzicht te geven in de zaken die wel goed gaan; dit kan met
betrekking tot de motivatie nog belangrijker zijn dan alleen maar te praten over wat nog afgeleerd of
aangeleerd moet worden.
Door het consequent invullen van de beoordelingen met het werkinstrument ontstaat een beter inzicht
in de nog te realiseren en de reeds gerealiseerde leerdoelen, dit biedt duidelijkheid naar alle
betrokkenen.

Voorwaarden voor een goede beoordeling:
•

Consequent

De beoordelingen moeten tijdig (wekelijks) en op dezelfde wijze (slecht is slecht en goed is goed)
gedaan worden. Het mag met betrekking tot de beoordeling niet uit maken bij welke mentor een
deelnemer zit.
•

Transparant

Het moet voor iedereen, maar met name voor de deelnemer, duidelijk zijn wat er beoordeeld
wordt en waarom.
•

Objectief

De beoordeling moet waarheidsgetrouw worden uitgevoerd dit betekent onafhankelijk van persoon
(deelnemer) of invloeden van buitenaf (wensen van externe partijen).

De beoordeling: het toekennen van een waardering

Het werkinstrument kent vijf beoordelingsmogelijkheden:

-Dit wordt ingevuld als de deelnemer vier beoordelingen op rij een min heeft gescoord. Er mag
dan vanuit worden gegaan dat dit beoordeelde gedrag moeilijk of zelfs geheel niet is te beïnvloeden.
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Op het moment dat het merendeel van de beoordelingspunten op deze manier gewaardeerd wordt
kan geconcludeerd worden dat De Vinkebrug niet het geschikte traject is voor de deelnemer.

Het vertoonde gedrag voldoet (nog) niet aan de gestelde eisen.

+Dit is een neutrale beoordeling, en kan alleen worden ingevuld als het gedrag (nog) niet te beoordelen
is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een eerste beoordeling, als een deelnemer nieuw bij een
mentor is geplaatst.

+
Deze beoordeling geldt als het gedrag van de deelnemer voldoet aan de gestelde eisen.

++
Dit wordt ingevuld als de deelnemer vier beoordelingen op rij een plus heeft gescoord;
Je mag er dan vanuit gaan dat de deelnemer het gewenste gedrag of vaardigheid zich eigen heeft
gemaakt. Op het moment dat het merendeel van de beoordelingspunten op deze manier
gewaardeerd wordt is de deelnemer klaar om uit te stromen.

Verwerking van de beoordelingen
Op de administratie worden de beoordelingen verwerkt. Als de beoordelingen zijn verwerkt worden
deze vertaald in een grafiek. De trajectbegeleider is verantwoordelijk dat de grafiek eens per twee
weken bij de mentor komt, die deze weer in de deelnemersmap stopt.

Grafiek
De grafiek die uit het werkinstrument voorkomt biedt de mogelijkheid om in een oogopslag te zien hoe
de deelnemer zich heeft ontwikkeld.
Door binnen de grafiek een onderscheid te maken in de gemiddelde en laagste waarde op een
bepaald moment, is in een oogopslag te zien waar de nadruk dient te liggen binnen het traject.
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Bijlage 7:

Instrument Leefgebieden

Delictgeschiedenis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Politiecontacten
Veroordeling (tijdlijn, typen en ernst delicten, patroon)
Reclasseringstoezicht
Detentie
Gedragsinterventies / behandeling (type, afronding)
Slachtoffers en herstelbemiddeling

Opleiding
1. Gevolgde en wel/niet afgeronde opleiding
2. Leerproblemen
3. Wensen en mogelijkheden
Werk
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidsverleden
Conflicten, ontslag
Arbeids(on)geschikheid
Re-integratietrajecten (type, afronding)
Wensen en mogelijkheden

Denkpatronen, vaardigheden, gedrag, houding en motivatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antisociaal gedrag en prosociaal gedrag
Antisociale en prosociale opvattingen, houding
Sociale vaardigheden
Aanspreekbaarheid op gedrag / veiligheid voor anderen
Probleembesef en motivatie voor verandering
Besef van sterke kanten

Verslaving
1.
2.
3.
4.

Type middelen
Ernst: invloed op gezondheid en dagelijks functioneren
Relatie met criminaliteit
Behandeling (type, afronding)

Beperkingen / stoornissen
1.
2.
3.
4.
5.

Verstandelijk
Psychisch (diagnose met bron en datum vermelden)
Hanteerbaarheid (ook binnen De Vinkebrug)
Veiligheid voor anderen
Behandeling (type, afronding)
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Schulden
1. Bron van schulden (ook eventueel straatschulden / criminele schulden)
2. Beheersbaarheid
3. Afspraken met schuldeisers en plan van aanpak
Gezins- en leefsituatie: steun en conflicten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partner en eventuele kinderen / zorgtaken
Ouders, broers en zussen, bredere familie
Sociaal netwerk
Aanwezigheid en aanpak van huiselijk geweld in jeugd deelnemer en in het heden
Criminaliteit en werkloosheid in gezin, familie en netwerk
Belangrijkste mensen in het netwerk: betrokken en bereid om te helpen

Huisvesting
1. Woon en verblijfplaats (vast, tijdelijk)
2. Beheersbaarheid / spanningen
3. Relaties met eventuele professionele opvang
Gezondheid/fitheid
1. Algemene gezondheid en klachten
2. Hanteerbaarheid van gezondheidsklachten (ook binnen traject De Vinkebrug)
3. Behandeling (type, afronding)
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Bijlage 8:

Format jaarlijkse kwaliteitstoetsing

Jaarlijks wordt in een toetsing/audit bij de uitvoerder van methode De Vinkebrug aan de hand van
onderstaande aandachtspunten nagegaan in hoeverre het programma op hoofdlijnen voldoet aan
de beschrijving in deze programmahandleiding.
Vervolgens wordt minstens één intervisie bijeenkomst van directie, trajectbegeleiders, mentoren en
NIFP besteed aan de bespreking van deze aandachtspunten (bij uitvoering van methode De
Vinkebrug door een andere uitvoerder dan Stichting Herstelling, is de directie van Stichting
Herstelling hierbij aanwezig).

Aandachtspunten kwaliteitstoetsing:
In de audits wordt een vergelijking gemaakt tussen papier en praktijk op de volgende aspecten:
•

Kenmerken doelgroep

•

Uitvoering programma: 365 dagen open, huisbezoeken, snel handelen, beslissingen bij
regelovertredingen, onderbouwing sancties en dossieropbouw

•

Bejegening deelnemers (mentor, trajectbegeleider): voldoende tijd en op juiste wijze?

•

Verhouding werken versus leren/sport

•

Samenwerking partners, specifiek de inzet van het NIFP

•

Analyse negatieve uitstroom

•

Werkomgeving op locatie (netheid, orde, structuur, arbo-proof)

De audits vinden plaats op basis van interviews, agenda-checks en dossier-checks.
De intervisie heeft betrekking op besprekingen van (1) trajectbegeleider met directeur
(tweewekelijks); en (2) bredere teambesprekingen van directie, mentoren, trajectbegeleiders en
NIFP.
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Bijlage 9:

Overzicht competenties (onder)officieren marine

COMPETENTIE:

OMSCHRIJVING:

GEDRAG:

1. Samenwerken

•

Actieve bijdrage leveren aan
een gezamenlijk resultaat of
probleemoplossing, ook
wanneer de samenwerking een
onderwerp betreft dat niet
direct van persoonlijk belang is.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om samen te
werken, mede door het vertonen
van voorbeeldgedrag.

2. Integriteit

•

Handhaven van algemeen
aanvaarde sociale en ethische
normen in activiteiten die met
de functie te maken hebben.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om persoonlijke
verantwoordelijkheid voor het eigen
handelen te nemen en eerlijk en
respectvol om te gaan met
vertrouwelijke informatie en de
persoonlijke waarde van anderen,
mede door het vertonen van
voorbeeldgedrag.

3. Stressbestendigheid

•

Effectief blijven presteren
onder tijdsdruk, bij tegenslag,
teleurstelling of tegenspel.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om onder druk
effectief prestaties te blijven
leveren. Vertoont voorbeeldgedrag
door bij tegenslagen en conflicten
richting te geven en steun te zijn
voor anderen in zijn/haar directe
werkomgeving.

4. Discipline

•

Zich voegen naar het beleid en
de procedures van de
organisatie. Bij onduidelijkheid
of veranderingen bevestiging
zoeken bij de juiste autoriteit.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om hun wijze van
werken in overeenstemming te laten
zijn met het beleid en de
procedures van de organisatie en
bij onduidelijkheid of veranderingen
bevestiging te zoeken bij de juiste
autoriteit, mede door het vertonen
van voorbeeldgedrag.

5. Vasthoudendheid

•

Bij een bepaald actieplan of
opvatting blijven totdat het
beoogde doel bereikt is of
ophoudt redelijkerwijze
bereikbaar te zijn.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving bij hun eenmaal
voorgenomen plan te blijven en
helpt hen met argumenten en
acties, mede door het vertonen van
voorbeeldgedrag.

6. Aanpassingsvermogen

•

Doelmatig blijven handelen
door zich aan te passen aan
veranderde omstandigheden,
taken, verantwoordelijkheden
en/of mensen.

•

7. Impact

•

Een vertrouwenwekkende
eerste indruk op anderen
maken en deze weten te
handhaven.

•

8. Initiatief

•

Kansen signaleren en ernaar
handelen. Liever uit zichzelf
beginnen dan passief
afwachten.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving effectief om te gaan
met veranderende omstandigheden.
Vertoont voorbeeldgedrag door
eigen gedrag aan te passen aan
veranderende doelen van eigen
organisatie(onderdeel).
Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving tot het boeien en
beïnvloeden van anderen, mede
door het vertonen van
voorbeeldgedrag.
Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving zelfstandig acties te
ondernemen. Vertoont
voorbeeldgedrag door acties te
ondernemen die in eigen
organisatieonderdeel zichtbaar zijn.
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9. Prestatiemotivatie

•

Stellen van hoge eisen aan het
eigen werk en daarnaar
handelen. Laten zien niet
tevreden te zijn met een
gemiddelde prestatie.

•

10. Overtuigingskracht

•

Proberen anderen te
overtuigen van een bepaald
standpunt en trachten
instemming te verkrijgen door
gebruik te maken van de juiste
argumenten en methode.

•

Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om hoge eisen te
stellen aan hun eigen werk en
prestaties steeds te verbeteren,
mede door het vertonen van
voorbeeldgedrag.
Stimuleert anderen in de directe
werkomgeving om beter te
argumenteren. Vertoont
voorbeeldgedrag door zich in
anderen in de directe
werkomgeving te verdiepen en
zijn/haar argumentatie daarop af te
stemmen.
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Bijlage 10:

Cursus Psychopathologie – herkennen van psychiatrisch ziektebeeld

Een 1-daagse cursus waarin wordt ingegaan op:
•

Begrippen t.a.v. het medisch psychiatrisch profiel;

•

Ziekteverschijnselen;

•

Diagnostiek en classificatie;

•

Organisch bepaalde stoornissen, schizofrenie en andere psychosen, stemmingsstoornissen,
angst-, dissociatieve-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissenStoornissen en psychische
functies;

•

Informatie over stoornissen in het bewustzijn, het geheugen, het waarnemen, het denken, de
stemming, het affect en de wil.
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