
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het 

verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke 

veroordeling of gedragsmaatregel 

Interventie: Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Meisjes en jongens  

 Van 12 tot 18 jaar 

 De jeugdigen/opvoeder(s) hebben een IQ van 85 of hoger 

 Bij de jeugdigen is sprake van matige tot ernstige externaliserende gedragspatronen 

 Er kan sprake zijn van middelenmisbruik 

 Het probleemgedrag kenmerkt zich door: weglopen, gedragsproblemen op school, 

bedreigingen en gewelddadigheden, vooral in huiselijke sfeer. 

 

OLG is een gezinsinterventie die is ontwikkeld voor gezinnen met jeugdigen die matig tot 

ernstige gedragsproblemen vertonen. Het probleemgedrag is vooral externaliserend van 

aard en is gerelateerd aan verstoorde relaties in het gezin. 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Jeugdigen met een ‘matig’ recidiverisico 

 Zij hebben meer dan een halfjaar twee of meer van de volgende gedragingen 

(gedragsproblemen) vertoond: ernstig en volhardend liegen, verbale en/of fysieke 

agressie, herhaaldelijk weglopen en gedragsproblemen op school (agressie of 

spijbelen) 

 Daarnaast spelen de criminogene risicofactoren ‘problematische en verstoorde 

gezinsrelaties’ en ‘(ernstige) opvoedingsonmacht bij ouders/opvoeders’ een grote rol 

 Om de problematiek te meten wordt gebruikgemaakt van de RAF-GGZ jeugd 



(Risicotaxatie instrument voor de ambulante setting (score: matig en matig tot hoog 

voor algemeen recidiverisico en een matig of hoge score op het domein gezin) 

 Daarnaast worden voor het meten van de problematiek twee schalen van de CBCL 

ingezet. De jeugdige is voor het programma geïndiceerd als hij/zij op de schaal 

agressief gedrag en/of op de schaal normoverschrijdend gedrag qua score uitkomt in 

het ‘grensgebied’ of het ‘klinische gebied’.  

  

3. Onderscheidend vermogen:  

 

Om de volgende redenen kan OLG te verkiezen zijn boven ander aanbod: 

 Het programma wordt aangeboden door gedragsdeskundigen die ervaring hebben in 

het ambulant aanbieden van forensische zorg. Deze gedragsdeskundigen hebben 

daarnaast een uitgebreide opleiding aangeboden gekregen specifiek gericht op het 

kunnen aanbieden van OLG  

 De behandeling is voornamelijk gericht op de gedragsproblemen en delictgedrag, 

maar houdt ook rekening met eventuele psychiatrische stoornissen 

 Het betreft een relatief kortdurend programma voor de ernst van de problematiek 

 De interventie is uitstekend geschikt is voor gezinnen die graag ervaringen willen 

delen met andere gezinnen die in dezelfde situatie verkeren. Er wordt namelijk zowel 

groepsgericht (met andere ouders) als alleen met het gezin gewerkt. Bovendien biedt 

OLG ook mogelijkheden voor het behandelen van trauma’s die in het gezin een rol 

spelen 

 Er wordt gewerkt aan het ‘neutraliseren’ van de gevolgen van pijnlijke 

gebeurtenissen in een gezin.  

 

4. Toeleiding:  

 

Toepassing in het volgende kader valt binnen de reikwijdte van de landelijke afspraken: 

 Strafrechtelijk kader: bij schorsing, als bijzondere voorwaarde bij vonnis, in kader van 

een jeugdreclasseringsmaatregel, in kader van STP/Proefverlof of als transactie in 

kader van leerplichtwet 

 

  



Levering van de zorg 
 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Zo spoedig mogelijk (als er geen wachtlijst is, binnen een week) na aanmelding, 

wordt er gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt onder andere 

onderzocht of er contra-indicaties zijn voor het ondergaan van een ambulante 

behandeling.  

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 Als de levering van zorg niet direct van start kan gaan, omdat de start van de 

groepsbehandeling nog enkele weken op zich la.at wachten, begint de jeugdige en 

het gezin al eerder met OLG-coaching sessies en het toepassen van 

veiligheidsmanagement. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Als er bij cliënten sprake is van urgentie, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen, 

hebben zij voorrang op cliënten zonder urgentie. Dit betekent dat het 

behandelcontact dezelfde week start.  

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

De interventie heeft primair het doel om recidive van delictgedrag te voorkomen of terug te 

dringen. Dit door oppositionele en/of antisociale gedragsproblemen te verminderen door het 

herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van 

opvoedingscompetenties. Er wordt concreet gewerkt aan de volgende subdoelen:  

 

Voor de jongere: 

Cognitieve vaardigheden: 

 De jongere heeft minder cognitieve vervormingen gerelateerd aan agressie en 

conflicthantering 

 De jongere beschikt over meer copingvaardigheden, in het bijzonder 

oplossingsvaardigheden in omgaan met lastige (thuis)situaties 

 De verandermotivatie om het probleemgedrag aan te pakken is bij de jongere 

verbeterd. 

Sociale vaardigheden: 

 De jongere vertoont minder agressief gedrag 

 De jongere kan beter communiceren met zijn opvoeder(s) 

 De jongere beschikt over meer vaardigheden om conflicten die zich thuis voordoen 

adequaat op te lossen 



 De jongere kan beter met autoriteiten en regels omgaan. 

 

Voor de ouder(s)/opvoeder(s): 

 De motivatie om aan de problemen te werken, is bij de opvoeder(s) verbeterd 

 Opvoeder(s) beschikken over meer copingvaardigheden, in het bijzonder over meer 

oplossingsvaardigheden in het omgaan met hun kind 

 De opvoedingscompetentie van opvoeder(s) is verbeterd, ze hebben meer gezag, 

maar tonen ook (meer) begrip 

 Opvoeder(s) kunnen beter communiceren met hun kind 

 Opvoeder(s) beschikken over meer vaardigheden om conflicten met hun kind 

adequaat op te lossen. 

 

Er bestaat een onderzoeksdesign, waarin beschreven wordt welke instrumenten (RAF-GGZ, 

UCL, CBCL, YSR, V-LIG, OBVL, GVL, BIB) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling 

te evalueren. Alle genoemde programmadoelen worden aan de hand van de genoemde 

instrumenten gemeten door afname van een nul- en eindmeting.  

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 OLG bestaat uit een: 

o beginfase (intake) gericht op motivatie, diagnostiek en indicatiestelling  

o een behandelfase bestaand uit groepssessies en individuele coachingsessies 

met het gezin 

o nazorg.  

 Het is niet mogelijk om van te voren precies aan te geven hoe lang de behandeling 

zal duren, dit hangt immers af van de ernst van de problematiek, de kans op recidive 

en het leertempo van de jeugdige en de opvoeder(s). Grofweg kan worden gesteld 

dat de minimale behandelduur drie maanden beslaat (zonder nazorg) en de 

maximale behandelduur ca. 8 maanden. Het minimum aanbod bestaat uit een 

intake, motivatie- en indicatiegesprekken, zes groepssessies, zes individuele 

gesprekken met het gezin en nazorg 

 Bij de intake worden meestal twee gesprekken gevoerd. Deze indicatiegesprekken 

worden tevens gebruikt voor het toepassen van veiligheidsmanagement en om de 

criminogene risicodomeinen te inventariseren en het risico op recidive in te schatten 

 In de behandelfase verlopen de groepssessies en de individuele sessies parallel. Een 

gezin kan in de behandelfase verschillende individuele coaching-cyclussen 

ondergaan. Een individuele coaching-cyclus voor een gezin bestaat uit vier fases. Hier 

wordt in de regel vier tot zes sessies over gedaan. De individuele gesprekken kunnen 

worden verlengd met een maximum van 24 sessies.  

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 OLG bestaat uit een serie groepsbijeenkomsten met meerdere gezinnen (multi-

family group) waarin vaardigheden worden getraind door het aanbieden van theorie, 



filmmateriaal en oefeningen (rollenspelen). Het eerste uur van deze groepsbijeen-

komsten zitten alle opvoeder(s) en jeugdigen bij elkaar. Het tweede uur volgen de 

opvoeder(s) en jeugdigen in groepsverband een apart programma. Parallel aan dit 

aanbod, maar ook daarna vinden er met elk gezin aparte coachingsbijeenkomsten 

plaats  

 Tijdens de individuele sessies worden de geleerde vaardigheden toegespitst op de 

specifieke behoeften van het gezin. Er wordt dan ook gewerkt aan het toepassen en 

onderhouden van het opgestelde gedragscontract voor alle gezinsleden.  

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Het betreft ambulante forensische zorg. Aan het begin van de behandeling wordt 

gezamenlijk een behandelplan en gedragscontract opgesteld. Er kan niet vooraf 

worden afgesproken hoe lang de behandeling zal duren. De eerder beschreven 

doelen worden in het behandelplan opgenomen, naast persoonlijke doelen van het 

gezin. Er wordt van het gezin verwacht om twee keer in de week naar een 

bijeenkomst te komen 

 OLG is primair gericht op het verminderen van de gedragsproblemen bij de jeugdige. 

Er wordt via psycho-educatie uitleg gegeven over de achtergronden van het 

probleemgedrag van jongeren en de wijze waarop ouders en kinderen in een 

negatieve interactiecirkel terecht kunnen komen en elkaar op de kast jagen. Er wordt 

gewerkt aan het leren signaleren van de eigen rode knoppen (triggers) en die van de 

overige gezinsleden, maar ook om af te leren op de rode knop van een ander te 

drukken. Er is aandacht voor het verbeteren van de sfeer in huis door genegenheid 

en betrokkenheid te herstellen. Met behulp van het zeven stappen model, 

feedbackloops, oefeningen uit het werkboek, rollenspellen, filmfragmenten, 

praktische tips, positieve bekrachtiging en huiswerkopdrachten worden 

basisvaardigheden aangeleerd die helpen om de gedragsproblemen te verminderen 

en de onderlinge communicatie te verbeteren. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Er zal samengewerkt worden met andere zorginstellingen indien van toepassing. Het 

betreft dan vooral overdacht en afstemming.  

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 De behandeling zal voor een groot deel plaatsvinden op het terrein van een 

ambulante behandelinstelling. Voor de groepsbijeenkomsten is een behandelruimte 

nodig die groot genoeg is om de gezinnen te ontvangen en om oefeningen 

(rollenspelen) te kunnen doen. Daarnaast dient er een DVD-speler aanwezig te zijn of 

beamer voor het kunnen vertonen van filmfragmenten 



 Een deel van de individuele coachingsessies kan ook bij de jeugdige thuis 

plaatsvinden 

 In een enkel geval kan de behandeling residentiëel (in geslotenheid) worden gestart 

waarbij de behandeling daarna in de reguliere ambulante setting wordt voortgezet. 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 Niet van toepassing. 

 

Personele inzet 

 
15. Professionals:  

 

 OLG-behandelaren zijn in de regel GZ-psychologen en orthopedagogen 

(psychologische beroepen), psychotherapeuten of Klinisch psychologen. De OLG-

behandelaren hebben daarnaast ook een specifieke OLG-opleiding in Amerika 

gevolgd 

 De expertise wordt onderhouden door het verplicht volgen van supervisies die 

begeleid worden vanuit de VS. Daarnaast wordt er jaarlijks een booster van vier 

dagen aangeboden.  

 

16. Onderscheidend vermogen personeel:  

 

 Instellingen die OLG aanbieden beschikken over (zeer) hoog opgeleid personeel. De 

behandelaars zijn voor een groot deel expert in het werken binnen de forensische 

zorg en hebben naast hun academische basis opleiding allerlei aanvullende 

opleidingen gevolgd. Dit betekent enerzijds dat het personeel kennis heeft van de 

forensische doelgroep (qua delictgedrag en eventuele stoornissen) en anderzijds 

specialist is in het toepassen van de OLG-interventie. Bovendien is het mogelijk 

gebruik te maken van de expertise van een multidisciplinair team.  

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Het personeel is niet permanent beschikbaar. Cliënten kunnen terecht tijdens 

kantooruren en avondspreekuren.  

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Gezinnen met matige problemen kunnen volstaan met zes groepsbijeenkomsten met 

andere gezinnen en zes afzonderlijke coaching-bijeenkomsten met het gezin. Als de 

problematiek zwaarder is of de behandeling residentieel (in geslotenheid) is gestart, 



kan het aantal coachings-bijeenkomsten oplopen tot maximaal 24 

 Afronding van het programma vindt plaats als de programmadoelen zijn behaald en 

het gezin tevreden is met het resultaat. Dit wordt bepaald door de uitkomst van 

evaluatiegesprekken en evaluatieformulieren. De beslissing wordt vervolgens nog 

getoetst aan de hand van de uitkomst van de ROM-instrumenten  

 Na afronding van de behandelfase, volgt de nazorgfase. 

 

19. Nazorg:  

 

 De nazorgfase duurt minimaal twee maanden en wordt qua intensiteit afgestemd of 

het recidiverisico. Pas daarna volgt ‘ontslag’  

 Nazorg bestaat, afhankelijk van de ernst van de problematiek, uit face to face 

contacten, telefonische gesprekken en mailcontact 

 Er vindt altijd een terugkomsessie plaats in groepsverband.  

 

20. Communicatie:  

 

 Vooraf aan de nazorgfase en tijdens afsluiting vindt afstemming/overdracht plaats 

met gezin, jeugdige, verwijzer c.q. begeleidende instelling. Daarbij wordt aan hen 

een actief terugvalpreventieplan overhandigd.  

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit: 

  

 Meten van resultaten van een gedragsinterventie is integraal onderdeel van de 

uitvoering van de gedragsinterventie. Deze structurele meting van resultaten wordt 

gedaan in de vorm van een Routine Outcome Monitoring (ROM). De 

behandelinstelling kijkt hierbij in het algemeen naar de tevredenheid van de cliënten 

en de effectiviteit van de behandeling.  

 Voor het evalueren van OLG wordt daarnaast ook gewerkt met specifieke 

instrumenten (UCL, OBVL, CBCL, YSR, GVL, V-LIG) om te toetsen of er positieve 

veranderingen hebben plaatsgevonden. Bovendien vindt jaarlijks procesonderzoek 

plaats met ondersteuning van studenten. Er wordt dan bekeken of het programma 

wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Als de uitkomsten aanleiding geven tot het 

verbeteren van het aanbod, zal hiertoe worden overgaan.  

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Klachten worden systematisch geïnventariseerd en geanalyseerd door een interne 

klachtencommissie van de instelling. Zij maken deel uit van de management-

rapportage per kwartaal waar aan de klachten verbeteracties gekoppeld zijn. Voorts 

maakt een klachtencommissie jaarlijks een rapportage die vraagt om een reactie van 

het management en, indien relevant, aanpassing van beleid.  



 
23. Transformatie:  

 

 De instelling is continu gericht op het verbeteren van kwaliteit en heeft als doel om 

de veiligheid van de jongere en de samenleving te verbeteren, recidive maar ook 

afstraffing via detentie of uithuisplaatsing van jeugdigen te voorkomen. De 

doelgroep (maar ook de samenleving in verband met kostenbesparing) heeft baat bij 

het aanbieden van specialistische zorg, maar niet langer dan noodzakelijk 

 Om ervoor te zorgen dat de programma’s effectief zijn, ontwikkelen, verbeteren en 

onderzoeken we zorgprogramma’s en laten deze ter beoordeling toetsen aan de 

eisen van de Erkenningscommissie. We realiseren samenwerking met andere 

instellingen om kennis en kunde te bundelen en het behandelaanbod nog meer te 

verbeteren. We bieden geen specialistische zorg aan jeugdigen die hier geen baat bij 

hebben of als een goedkoper alternatief voorhanden is dat ook effectief is. 

 

 


