
  

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor 
jongeren met een Licht Verstandelijke 
Beperking (NPT-LVB) 

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren met een 
Licht Verstandelijke Beperking (NPT-LVB) richt zich op 
delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking en 
een gemiddeld tot hoog recidiverisico. Door deze jongeren en 
hun netwerk een jaar lang intensief te begeleiden, tracht NPT-
LVB de recidive terug te dringen. De aanpak is erkend door de 
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.  
 
DOELSTELLING 
De algemene einddoelen van de methode NPT-LVB, die voor alle jongeren gelden, 
zijn:  
 

1. Verbetering of aanpassing van alle kenmerken en omstandigheden van de 
jongere die de criminogene factor ‘gedrag, vaardigheden en denkpatronen’ 
in negatieve zin beïnvloeden.  

2. Verbetering van de delictgerelateerde criminogene factor ‘gedrag, 
vaardigheden en denkpatronen’.  

3. Het voorkomen van recidive.  
 
Op het merendeel van de jongeren is één of meer van de volgende specifieke 
einddoelen van toepassing. 
 
1. Omstandigheden in de omgeving die van invloed zijn op de criminogene 

factor ‘vaardigheden, denkpatronen en gedrag’ 
• Het verkrijgen en behouden van huisvesting en werk/opleiding en 

bijpassende vaardigheden. 
• Het verkrijgen en behouden van een ondersteunend netwerk. 

• Geen delinquente vrienden-/kennissenkring, adequaat kunnen omgaan 
met beïnvloeding. 

• Verbetering van communicatievaardigheden en affectieve relaties tussen 
de jongere en zijn ouders. 

• Vaardigheden voor het ontwerpen of bijstellen van huisregels voor de 
jongere en zijn ouders. 

 
2. Vaardigheden, denkpatronen en gedrag 

• Vermindering van de impulsiviteit. 
• Verandering van de sturende rol van antisociale kernovertuigingen naar 

een prosociale kernovertuiging als basis voor gedragsverandering. 
• Vergroten van de probleemoplossende en sociale vaardigheden. 

 
THEORETISCHE ONDERBOUWING 
 
Coping Relapse model 
Voor het in kaart brengen van de invloed van de verschillende factoren samen 
gebruikt de methode NPT-LVB het ‘Coping Relapse model’ (Brown & Zamble, 2002; 
Zamble & Quinsey, 1997). Dit empirisch gevalideerde model om recidive na 
vrijheidsbeneming te voorspellen, is ontwikkeld in het Canadese gevangeniswezen en 
houdt rekening met de cognitieve en emotionele aspecten van delictgedrag. 
 

• Met ‘coping’ wordt het omgaan met dagelijkse problemen en 
gebeurtenissen door de jongere bedoeld. Dat is het domein van de 
criminogene factor ‘vaardigheden, denkpatronen en gedrag’. 

• Het model geeft aan langs welke route terugval (relapse) in de periode 
na het vertrek kan ontstaan. Daarbij komt het leven ‘buiten de muren’ 
in volle omvang terug. 

 
What Works 
Om elke jongere een programma op maat te bieden, wordt gewerkt volgens de 
‘What Works’ beginselen: 
 

• Risicobeginsel: een intensievere interventie naarmate de kans op 
herhaling groter is. 

• Behoeftebeginsel: effectieve strafrechtelijke interventies richten zich 
op beïnvloedbare (dynamische) criminogene behoeften. Dit zijn de 
kenmerken, risicofactoren en problemen van de dader, die rechtstreeks 
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samenhangen met het delinquente gedrag en die te veranderen zijn. 
Denk aan sociale vaardigheden of omgang met delinquente 
leeftijdgenoten. 

• Responsiviteitsbeginsel: er moet een goede 'match' zijn tussen de 
intellectuele en sociale mogelijkheden van de dader, de uitvoerder van 
de interventie, het programma en de methodiek. De uitvoerders moeten 
inschatten wat haalbaar en aanvaardbaar is en wat niet. 

• Beginsel van behandelmodaliteit: meestal spelen bij een dader diverse 
criminogene factoren een rol. Een interventie moet zich dan ook richten 
op verschillende aspecten. Waar nodig worden verschillende 
methodieken gecombineerd. 

• Beginsel van programma-integriteit: effectieve programma's baseren 
zich op theoretische verklaringen van crimineel gedrag, die door middel 
van onderzoek zijn getoetst. Programmaintegriteit houdt in dat het 
programma volledig moet worden uitgevoerd. Het overslaan van 
bepaalde onderdelen verkleint de kans op resultaat. 

• Professionaliteitsbeginsel: de uitvoerders zijn goed opgeleid, goed 
getraind en in staat het programma aan te passen aan individuele 
behoeften en mogelijkheden (responsiviteitsbeginsel). Daarbij worden 
zij door hun organisatie gesteund met intervisie en supervisie. 
 

WERKZAME BESTANDDELEN 
De methode NPT-LVB kiest voor een aanpak vanuit de desistance focused 
Practice. Dat wil zeggen dat is nagegaan welke elementen van invloed zijn op de 
keuze van een jongere om te stoppen met delictgedrag.  
 
Het maken van deze keuze vereist: 
 

 Motivatie en betekenisgeving / identiteitsvorming: Hier spelen interventies 
die zorgen voor een wil tot gedragsverandering en werkelijk betekenisvolle 
ervaringen door de jongere een rol. De relatie die de jongere met de 
interventiewerker heeft, staat daarbij voorop. Naarmate deze de jongere 
meer laat zien dat het hem aan het hart gaat wat de jongere van zijn 
toekomst maakt, en naarmate hij zich tegelijk ook manifesteert als een 
professionele trainer en advocaat voor de jongere, zal de jongere zich meer 
willen inzetten voor zichzelf en voor zijn begeleider. Uitbreiding van dit 
type kapitaal is een voorwaarde om de geformuleerde einddoelen te kunnen 
bereiken. 

 
 Individueel kapitaal: Hierbij gaat het om interventies die de individuele 

competentie versterken. Denk aan vaardigheden en zelfsturing, een afname 
van gedragsproblemen, stress en overbelasting. Tegelijkertijd ontwikkelt de 
jongere een prosociale toekomstvisie, maakt hij plannen en kiest hij welke 
richting hij op wil met zijn leven.  

 
 Sociaal kapitaal: Hierbij gaat het om interventies die het sociaal netwerk en 

de kansen en mogelijkheden voor jongere versterken. Het gaat om het 
versterken van de sociale bindingen en het vergroten van de participatie van 
jongeren. Een jongere raakt meer geïntegreerd in zijn omgeving door naar 
school te gaan, (vrijwilligers)werk te verrichten of lid te worden van een 
sportvereniging en te weten dat hij wordt gewaardeerd door anderen. 
Belangrijk is dat in deze prosociale verbanden zich ook leeftijdsgenoten 
bevinden. Een jongere leert beseffen dat hij door de toename van zijn 
sociaal kapitaal ook meer kwijt zal raken als hij geen prosociale keuzes 
maakt.  
 
 

DOELGROEP EN CONTEXT 
De methode NPT-LVB is gericht op delinquente jongeren van 16 tot en met 23 jaar 
met een IQ van 50-70, of een IQ van 70-85 in combinatie met een beperkt sociaal 
aanpassingsvermogen. De jongeren keren in de samenleving terug na een verblijf van 
minimaal één maand in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), Penitentiaire Inrichting 
(PI) of instelling voor Jeugdzorg Plus/Gesloten Behandeling (GB). Het juridisch kader 
waarin de jongere wordt begeleid kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Bij de 
civielrechtelijke plaatsingen (van jongeren tot en met 17 jaar) moet voor het besluit 
tot vrijheidsbeneming vermeend delinquent gedrag (mede) een rol hebben gespeeld. 
NPT-LVB kan ook worden ingezet bij jongeren bij wie een verblijf in één van 
genoemde instellingen al enige tijd geleden is afgerond. Zij zijn inmiddels 
vrijgekomen. Zij stromen dus niet in vanuit geslotenheid en worden daarom 
buitenstarters genoemd. 
 
PROBLEEMANALYSE 
De verstandelijke beperking van de doelgroep gezien als een statische criminogene 
factor. Het type delict dat we bij jongeren met een LVB zien kenmerkt zich door: 
vermogensdelicten, vernieling, zedendelicten en brandstichting, impulsiviteit, 
beïnvloedbaarheid en delictgedrag in groepsverband. 
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SAMENHANG EN INBEDDING 
De methode NPT combineert het gedachtegoed van de What Works beginselen met 
de Instapmethoden. Onder de Instapmethoden vallen meerdere projecten op het 
gebied van de jeugdzorg: de zogenaamde T-Teams (hulpverlening aan thuisloze 
jongeren), Nieuwe Perspectieven voor first offenders en jongerencrisisteams. Deze 
projecten worden gekenmerkt door een intensieve, persoonlijke (een-op-een) 
benadering met de nadruk op de re-integratie in het natuurlijke netwerk en een 
minimum aan bureaucratie. 
 
TE VERWACHTEN EFFECTEN 

• De jongere beschikt over huisvesting en werk/opleiding en bijpassende 
vaardigheden. 

• De jongere beschikt over een ondersteunend netwerk. 
• De jongere heeft geen delinquente vrienden/kennissenkring en kan 

adequaat omgaan met beïnvloeding. 
• De communicatievaardigheden en affectieve relaties tussen de jongere 

en zijn ouders zijn verbeterd. 
• De jongere en zijn ouders beschikken over vaardigheden voor het 

ontwerpen/bijstellen van huisregels. 
• De jongere vertoont minder impulsief gedrag.  
• De sturende rol van antisociale kernovertuigingen is vervangen door een 

sturende rol van prosociale kernovertuigingen.  
• Vergroten van de probleemoplossende en sociale vaardigheden. 

 
BEWIJS EN ONDERZOEK 
Direct bewijs 
In de Beoordelings- en Evaluatiehandleiding zijn per programmadoel 
meetinstrumenten opgenomen. Aan de hand daarvan kan een programma-evaluatie 
worden uitgevoerd.  
 
Er is nog geen direct bewijs dat de effectiviteit van NPT-LVB aantoont. De 
Universiteit van Amsterdam (prof. P. van der Laan, dr. G.J. Stams) is in 2010 een 
meerjarig effectonderzoek gestart. In 2013 worden hiervan de eerste resultaten 
verwacht.  
 
 
Indirect bewijs  

NPT-LVB is opgebouwd uit verschillende interventiemethoden. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze methoden effectief zijn voor: 

1. De verandering van denkpatronen, vaardigheden en gedrag bij delinquente 
jongvolwassene, en  

2. de transitie van jongvolwassenen na vrijheidsbeneming.  
 

De theoretische handleiding van NPT-LVB onderbouwt de doelen, fasering en 
interventies van NPT-LVB. Hierin worden algemeen werkzame factoren van 
interventies uit de jeugdzorg weergegeven, evenals de werkzame elementen voor 
het terugdringen van delictgedrag en recidive, en het verbeteren van ernstige 
antisociale en delinquente gedragsproblemen. Ook bevat het elementen van 
bewezen effectieve nazorgprogramma's voor delinquente jongvolwassenen uit de 
Verenigde Staten en Australië (re-entry programs). Tevens is aangegeven welke van 
deze effectieve aspecten onderdeel uitmaken van NPT-LVB. 
 
MEETBARE DOELEN 
Op basis van diagnostiek worden de specifieke einddoelen (zie Doelstelling) per 
jongere nader gespecificeerd tot concrete en werkbare subdoelen. Hiervoor moet 
eerst de relatie van het specifieke gedrag en de specifieke vaardigheden en 
denkpatronen van de jongere met het delictgedrag duidelijk worden, evenals de 
specifieke kenmerken en omstandigheden die een relatie hebben met de specifieke 
einddoelen.  
 
De methode NPT-LVB biedt daar gerichte diagnostische aanwijzingen voor. Deze 
staan beschreven in de Managementhandleiding en in de Programmahandleiding. 
 
MEETBARE EFFECTEN 
Er worden diverse onderzoeken aangehaald die aantonen dat de specifieke in NPT-
LVB toegepaste interventies en vormaspecten, succesvol zijn toegepast op de 
doelgroep.  
 
Er is zowel bewijs voor de effectiviteit op de aanpassing van de onderliggende 
dynamische criminogene factoren (programmadoelen) als bewijs voor de afname van 
recidive. De effecten van NPT-LVB worden gemeten met een specifieke set 
vragenlijsten die in de Evaluatiehandleiding uiteen wordt gezet.  
 

• Afname recidive: WODC Recidivemonitor 
• Recidivekans: Savry of LIJ 
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• IQ: WISC (18-) of WAIS  (18+) 
• Sociale redzaamheid en probleemoplossing: SRZ 
• Antisociale denkpatronen: CRIME Pics-II  
• Agressie: BDHI-D 
• Impulsiviteit: Impulsiviteitsschaal van de AVL 
• Gezinsrelaties: PACS en ecogram. 
• Overige criminogene factoren: LIJ. 

 
NEGATIEVE NEVENEFFECTEN 
Er zijn geen negatieve neveneffecten bekend. 
 
EVALUATIE 
Er is een Beoordelings- en Evaluatiehandleiding beschikbaar. 
 
OPZET EN UITVOERBAARHEID 
Fase 0: Voorbereiding door het management team 
Fase 1: Van aanmelding tot vertrek 
Fase 2: Terugkomst en intensieve begeleiding 
Fase 3: Afronding 
 
COMPLEXITEIT 
De implementatie is niet complex, maar vereist wel de nodige investering. De 
aanpak wordt ingevoerd op basis van de managementhandleiding van NPT-LVB. 
Hierbij worden drie aspecten gecombineerd: 

1. Positionering van NPT-LVB in de organisatie en in de keten (Veiligheidshuis), 
inclusief werving van NPT-werkers, een gedragsdeskundige en een 
teamleider.  

2. Training van NPT-LVB medewerkers en hierbij train-de-trainer van de 
teamleider om toekomstige bijscholing te geven.  

3. Geleide casuïstiekbespreking onder leiding van de NPT-LVB trainer 
gedurende één jaar.  
 

RANDVOORWAARDEN  
Fase 1: gedurende 3 maanden 30 uur 
Fase 2: gedurende 6 maanden 120 uur 
Fase 3: gedurende 3 maanden 24 uur 
Fase 4: gedurende 3 maanden 6 uur 
 

Totaal: gedurende 12 maanden 180 uur 
 
In de Opleidingshandleiding staat aan welke kwalificaties het personeel moet 
voldoen. 
 
INSTRUCTIES 
De volgende handleidingen zijn beschikbaar: 

• Theoretische Handleiding 
• Programmahandleiding 
• Werkboek 
• Managementhandleiding 
• Trainingshandleiding/Opleidingshandleiding 
• Beoordelings- en Evaluatiehandleiding 

 
OVERDRAAGBAARHEID 
De methodiek is volledig overdraagbaar vanwege de uitgebreide handleidingen. 
 
KWALITEITSBORGING 
Er is een Beoordelings- en Evaluatiehandleiding beschikbaar. 
 
MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE 
Niet bekend. 


