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Wetenschap zedendelinquenten I

Dé zedendelinquent bestaat niet (Van Wijk, 1999)

↓

Onderverdeling in:

Specialist & Generalist (Van Wijk, 2000)

of

Groepsdader versus Solodader

- type leeftijdgenootmisbruiker

- type kindmisbruiker (Hendriks, 2006)

Op basis van verschillen in onderliggende problematiek wordt door 

Hendriks in zijn proefschrift gepleit voor een gedifferentieerd 

behandelaanbod  



Zedendelinquenten: Subgroepen jongens 

Jan Hendriks
(Promotie-onderzoek UvA, 2006)

Solodaders Groepsdaders

Kind Leeftijdgenoot
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Inventarisatie opdracht
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Wetenschap zedendelinquenten II 

Groepsdader:
Over het algemeen weinig problematiek, wel vertekend beeld van vrouwen en 
seksualiteit
→ Behandeling gericht op vertekend beeld van vrouwen en seksualiteit, 

bijvoorbeeld leerstraf

Solodader leeftijdgenootmisbruiker (verder leeftijdgenootmisbruiker):
Problemen met geweten, mijn en dijn, onmiddellijke behoeftebevrediging 
vergelijkbaar met reguliere delinquente jongeren 
→ behandeling met name gericht op antisociale kenmerken met aandacht 

voor zedenaspect

Solodader kindmisbruiker (verder kindmisbruiker)
Neurotische problemen (te veel controle, overaanpassing,etc), negatief 
zelfbeeld, depressieve kenmerken, gebrekkige sociale vaardigheden, 
gebrekkige seksuele vaardigheden 
→ categorale behandeling gericht op ernstige seksuele problematiek, zeer zorgelijke 

sociaal-emotionele ontwikkeling, verbeteren van sociale vaardigheden en zelfbeeld en 
opdoen van succeservaringen



Kenmerken ‘kindmisbruikers’ 

• Psychopathologie

• Gebrekkige vaardigheden 

• Negatief zelfbeeld

• Neurotisch

• Depressieve klachten

• Vaak slachtoffer van pestgedrag

• Vaak eigen misbruikverleden

• Geringe ego-ontwikkeling

• Ontwikkelingsstoornissen

• Systeem: vaak betrokken

vaak kluwengezinnen
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Risicofactoren voor plegen van delict 
(kindmisbruikers)

• Puur driftmatig reageren

• Sociaal geïsoleerd

• Geen seksuele contacten kunnen/durven leggen met 

leeftijdgenoten

• Oplopende spanning vanwege eigen driften/behoeften die niet 

worden ontladen (tekortschietend ego)
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Aanbod ESP 

- ESP is strafrechtelijk categoraal residentieel behandelaanbod voor
‘kindmisbruikers’

- Klimaat met duidelijk therapeutische aanpak: niet sturend en
veroordelend, eigen keuzes leren maken
Daadwerkelijke problematiek wordt namelijk overdekt door façade   
van aangepast gedrag   

- Ouders nadrukkelijke plaats in behandeling

- Basisbehandeling aangevuld met SoVa (sociale vaardigheidstraining)
en SeVa (seksuele vaardigheidstraining), weekopening en –afsluiting, 
dagevaluatie

- Specifieke behandelmodules zoals:
* Out of the Circle
* Psychofarmaca
* Vaktherapieën
* Individuele gesprekstherapie, psychotherapie
* Systeemtherapie
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Fasering langverblijf

Trajectgedachte:

- Observatie / diagnostiek /oriëntatie

- Motiveren tot (gedrags)verandering intern

kennen/herkennen        (begeleid verlof)

- (Gedrags)verandering intern

erkennen/benoemen/oefenen (eendaags onbegeleid verlof)

- (Gedrags)verandering extern

erkennen/benoemen/oefenen (meerdaags onbegeleid 

verlof)

- (Gedrags)verandering extern

toepassen/handhaven (voorbereiden en uitvoeren

scholings- en trainingsprogramma)
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Behandelaanbod

Basismethodiek JJI (orthopedagogisch klimaat)

• Youturn: - aanleren vaardigheden; gedragstherapeutisch 

onderdeel (competentiemodel)

- cognitieve component (denkfouten en morele 

ontwikkeling)

Specifiek voor de ESP (orthopedagogisch en therapeutisch klimaat):

• Zo weinig mogelijk voorstructureren van gedrag

• Trainen van ‘omgekeerde’ vaardigheden

• Meer nadruk op aanleren van sociale en seksuele vaardigheden 

• Egoversterking

• Aandacht voor onzeker, angstig gedrag (= onderliggende 

problematiek) in de groep
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Bejegening

Therapeutisch klimaat:

• Veilige omgeving bieden

• ‘Er mogen zijn’

• Aansluiten bij mogelijkheden

• Stimuleren van ontwikkeling

Is een daadwerkelijk andere bejegeningswijze dan de meer 
‘directieve’ aanpak bij meer antisociale doelgroep!

-> bewust maken van (nog) onderliggende patronen

-> vragen naar onderliggende motieven (op neutrale, niet 
veroordelende wijze)
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Out of the Circle I

Algemeen doel: 
Terugdringen van seksuele recidive

Subdoelen op basis van criminogene factoren:
1. Nemen van verantwoordelijkheid voor verandering
2. Opstellen en leren toepassen van een terugvalpreventieplan  
3. Bevorderen van gezonde seksuele interesse

a. Gezonde frequentie van fantasie en gedrag
b. Gezonde interesse/voorkeur

4. Bevorderen van prosociale seksuele attituden
5. Bevorderen van het besef van de impact op slachtoffers
6. Vergroten van relationele en sociale vaardigheden
7. Vergroten van zelfcontrole 

a. door aanleren van copingvaardigheden
b. door aanleren van emotieregulatie
c. door aanleren van woede- en stressbeheersing

8. Versterken van een positief zelfbeeld
9. Aandacht voor eigen trauma’s

10. Verbeteren van communicatie binnen het gezin
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Out of the Circle II

Vorm:

CGT  → delictcirkel wordt opgesteld aan de hand van 9 G’s

Opdracht: met welke G’s wordt gewerkt?
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Out of the Circle II

Vorm:

CGT  →  (Voor)Geschiedenis

Gevoeligheden

Gebeurtenis

Gedachten

Gevoelens

(Toenaderings)Gedrag

Goedprater

(Delict)Gedrag

Gevolgen
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Out of the Circle III

Training voor jeugdige plegers van seksueel geweld
- Groepstraining
-20 bijeenkomsten van 1,5 uur door trainer (=gecertificeerde  gedragswetenschapper) 

en cotrainer (=gecertificeerde  groepsleider)
- 10 logboekbijeenkomsten van 1 uur door 2 cotrainers 

Fase 1
Inzicht in eigen seksueel geweldcirkel

↓

Presentatie aan behandelcoördinator en mentor

Fase 2
Bedenken van manieren om uit die cirkel te stappen

+                                                 = terugvalpreventieplan
Bevorderen transfer naar leven van alledag 

↓

Presentatie aan behandelcoördinator en mentor
Presentatie aan ouders/opvoeders
Evt. presentatie aan vervolginstelling
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OPDRACHT

MOGELIJKHEDEN EN MOEILIJKHEDEN
BIJ RESOCIALISATIE
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DISCUSSIE 
EN 

VRAGEN


