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METHODIEKONTWIKKELING

.               

Visie op 

behandeling 

in het 

forensisch veld.



INHOUD PRESENTATIE WAAIERMODEL©

 Uitleg kern van Het Waaiermodel©: 

Kansen voor CGT in context van diverse behandeldomeinen

 Vertaalslag naar de praktijk:

Het WAT en HOE van CGT binnen de behandeldomeinen van het Waaiermodel©

 Generalisatie naar ambulante zorg bij jeugd en volwassenen

Thema-fasen en CGT in kleurdomeinen



HET WAAIERMODEL,

EEN 2-ASSIG ORDENINGSMODEL



KERN VAN HET WAAIERMODEL



WAT DE CONTEXT KAN DOEN……..



WAT KLEUREN KUNNEN DOEN:…………….



KLEUREN ALS CONTEXT

In het waaiermodel worden CGT-interventies 

geplaatst in een kleurrijke context:

Domeinen geven zin aan het handelen

CGT zorgt voor methodisch handelen binnen de domeinen 

gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.



AS I KLEURDOMEINEN

Blauw

Pedagogisch basisklimaat 

Pedagogische invalshoek

Rood 

Specifieke behandeling van stoornissen en achterstanden 

(belemmeringen/hindernissen) om te kunnen  groeien 

Groen

Contextuele aanpak, systemische invalshoek

Geel 

Samenwerken met het professionele netwerk waaronder school

Paars 

Richt zich op het ontwikkelen van motivatie die noodzakelijk is om te kunnen 

profiteren van het behandelaanbod



THEMA-FASEN ALS CONTEXT

In het waaiermodel worden CGT-interventies 

geplaatst in een kleurrijke context:

Fasen helpen bij het focussen van het handelen

CGT zorgt voor methodisch handelen binnen de thema-fasen 

gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
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Het Perspectief 
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AS II: THEMA-FASEN



HET WAAIERMODEL IN

RESIDENTIËLE HULPVERLENING?
Congres van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ, 28 maart 

2012) behandeling kan  beter buiten de muren plaats vinden

 mortificatieproces’

 ‘deviancy training’

 geen effectieve intramurale interventies

5 jaar later

Reactie vd Helm e.a.:

De hardnekkige mythe dat ‘niks werkt’ in de gesloten jeugdzorg: aanbevelingen voor professionals.

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51 (11), 470-480

© Garant | ISSN 2211-6273 | november 2012

v. Laarhoven: 

Het Waaiermodel ©, Kansen voor topklinische zorg in de residentiële behandelaanpak.

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56 (7-8), 168-180

© Garant | ISSN 2211-6273 | november2017



DE KLEURDOMEINEN

 WAT en WAAROM: 

De kleurdomeinen 

 HOE en met WELKE MIDDELEN?: 

CGT ingekaderd in de 5 kleuren



GROEN: 
HET DOMEIN VAN HET OUDERLIJK STEUNNETWERK



OUDERS ZIJN IN DE BEHANDELING

 Cliënt

 Co-therapeut

Pleidooi voor ‘family-centerd care’

http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html

Patient- and family-centered care is working "with" patients and families, rather than just doing "to" or 

"for" them.

http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html


CGT IN GROEN

Genoeg input voor  

voor 

gedachterapporten 

bij de ouders en de 

jongere zelf

Wat gebeurde er

Wat dachten jullie?

Hoe voelde jullie je?

Wat deden jullie toen?

Welke gevolgen zijn er?



BLAUW: 

HET DOMEIN VAN HET (PED)AGOGISCH HANDELEN

Pijler 1

Sturing

Pijler 2

Sensitiviteit

Pijler 3

Monitoring

Pijler 4

Sfeer

Skinner, Johnson en Snyder (2005) die drie onderliggende opvoeddimensies onderscheidden: structuur (versus chaos), 

responsiviteit (versus afstandelijkheid) en controle op basis van autonomie-ondersteuning (versus controle op basis van 

drukuitoefening). 

Gezond leefklimaat (Van der Helm, 2012;  Van der Helm & Hanrath, 2011)

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/residentiele-jeugdhulp/het-pedagogisch-leefklimaat/kenmerken-van-een-goed-

pedagogisch-klimaat
- Goede/liefdevolle verzorging

- Gezond psycho-hygiënisch klimaat

- Activiteiten

- Rituelen



5G-SCHEMA IN BLAUW



STURING

Competentiegericht werken: 

Vaardigheden 

aanleren, 

feedback en 

kansen creëren 



STURING: DAGELIJKSE ROUTINE: 

NORMALISEREN DAGELIJKS LEVEN
DAGELIJKSE ROUTINE:  

 TIJDS

TIP 

TREFWO

ORD 

GEBEURTENIS VAARDIGHEDEN 
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Pictogrammen 

voor 

betekenis-

verlening



SENSITIVITEIT

Focus op de G1: Klimaat van aandacht en interesse:

Kijken door de bril van……



HET KWADRANTEN MODEL
G.KOCKEN, 2012



MONITORING

Cognities wijzigen:

Monitoring is iets 

anders dan:

- Controleren

- Bespioneren

- Beperken

Hoe win je het vertrouwen bij zo veel 

opgespaard ‘wantrouwen’?



SFEER

 Liefdevolle zorg

 Psycho-hygiënisch klimaat

 Activiteiten

 Rituelen



CGT-TECHNIEKEN VOOR REFLECTIE

 ABC-schema

 Wat ging er mis: 

Bezinningskaart

 Wat ging er goed: Trots kaart!



PAARS: HET DOMEIN VAN COMMITMENT

Pijler 1 Autonomie Pijler 2 Self-efficacy Pijler 3 Verbinding

Drie psychologische basisbehoeften die in verband kunnen worden gezien met (intrinsieke) motivatie

(Deci & Ryan, 2000)



ZELFBESCHIKKING ALS KERN

Werken op basis van de 3 pijlers:

 Autonomie

 Self-efficacy

 Relatie

CGT: 

Leer ze 

nadenken over 

zichzelf:

Socratische 

dialoog.



ROOD: HET (SOCIO-)THERAPEUTISCH DOMEIN

LICHTROOD DONKERROOD

Specialistische bejegening

Specialistische aanpak

Complementaire aanpak

- Psycho-therapeutische

behandeling

- Evidence-based programma’s

en/of of klinische interventies



CGT IN LICHTROOD 

SPECIALISTISCHE BEJEGENING

Gemarkeerde dialoog 

G. Kocken, interne publicatie Lijn 5

Psycho-

educatie

CGTinterventies die zijn afgestemd op de pathologie:

Aanpassing van de bejegening samen met toename inzicht in 

specifieke behoeften reduceren (gedrags-)problemen 



CGT EN LICHTROOD 

SPECIALISTISCHE AANPAK

CGTinterventies die zijn afgestemd op de pathologie:

Aangrijpingspunten voor verandering zijn:

G2, G3 en G4

G2: Gedachten wijzigen van helpend naar niet-helpend (cognitieve herstructurering)

G3: Gevoelens herkennen en beïnvloeden

G4: Aanleren nieuwe vaardigheden, adequaat copinggedrag



CGT IN LICHTROOD:

COMPLEMENTAIRE AANPAK

 Plan maken in therapie

 Oefenen op de groep

 Overleg tussen jongere en diens ouders met  

groepsbegeleiding/therapeut.

32



PERMEABILITEIT

lichtrood donkerrood 

 

 

 

Figuur 1. Katalysator behandelsucces  

Terugkoppeling

Gezamenlijke planvoering

Toepassen in de praktijk

Generalisatie



GEEL: 

HET DOMEIN VAN HET PROFESSIONELE NETWERK

Informatie-uitwisseling Heldere besluitvorming Afstemming

In de praktijk van de behandeling van complexe vraagstukken is nog al te vaak sprake van tegengestelde 

krachtenvelden, communicatie- en afstemmingsproblemen (Van de Mortel & Valenkamp, 2011).

http://www.ipes-nederland.nl/page/homepage

http://www.ipes-nederland.nl/page/homepage


DREAM 



EVEN VOORSTELLEN:

FRANCIEN ENGELHARD

Kartrekker 

Waaierproject 

Lijn5-UU

Junior docent UU

Gz-psycholoog 

Lijn5



INNOVATIEPLANNEN LIJN5 DRIEHUIS

5 uitdagingen

1 Diverse methodieken voor de aanpak op de behandelgroep integreren 

(Competentiemodel, Communicatieve Dialoog en NVR)

2 Meer engagement van de jongeren voor het BHP.

3 Therapeutisch aanbod op het terrein of bij de GGZ dichter naar de 

behandelgroep halen; minder versnippering

4 Ambulant begeleiders van de ouders dichter bij de behandelgroep halen

5 Meer regie bij de samenwerking met andere professionals in de zorg: 

Klinisch leiderschap. 



GROEN: CGT MET OUDERS 

Wat doen we in groen:

Pedagogisch domein:

• Gebruiksaanwijzing voor elkaar maken: 

Do’s en Don’ts

• Driehoeks gesprek

Presenteren wat er op de groep gedaan is

En hier hebben we nog veel werk te 

verrichten



CASUS GREGORY: 

HOE CGT IN HET PEDAGOGISCH DOMEIN HELPT

Jonge adolescent – LVB

inmiddels jarenlang in behandeling en volwassen geworden. 

Psychotische ontregeling in puberteit

Angstig en wantrouwende gedachten en recidiverend somber stemming 

Ernstig gemis aan social steunnetwerk

Hardnekkig kerngedachten: 

“Ik kan het toch niet”

“Ik kan beter in bed blijven liggen

dan mislukt het ook niet.”

“Anderen zijn niet te vertrouwen,

ik hou ze best buiten”.



STURING: WAT GAAT ER ELKE KEER WEER MIS? 

De Bezinningskaart: het 

GGGG schema!



SENSITIVITEIT: PROBLEEM OPLOSSEN

Een overzicht! 

 

Op de volgende bladzijde staat een overzicht.  

 

Als je dat invult, zie je hoe je van ontspannen via irritatie 

naar een beetje boos gaat en uiteindelijk super kwaad eindigt.    

                                                 

Voorkomen dat je super kwaad wordt! 

 

Als je weet hoe je kan herkennen dat je gespannen en druk in 

je hoofd bent en je weet dat je daarna snel een beetje boos 

en super kwaad wordt, kan je oefenen om weer rustig te 

worden. 

Probleem oplossen 

Wanneer je gespannen bent, is er altijd een oorzaak: een 

reden waardoor je zo gespannen en druk bent geworden. Het 

is belangrijk de reden te vinden zodat je het probleem kan 

oplossen. 

 

Probleem oplossen 

 

 

 

 

 

Wanneer je druk in je hoofd bent, helpt het iets te doen. 

Iedereen is wel eens druk in zijn hoofd en gespannen. 

Zoek uit wat anderen doen om rustig te worden: 

Naam Wat doet hij/zij om rustig te worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENSITIVITEIT: PROBLEEM OPLOSSEN

Het ‘uitpluizen’ 

kan beginnen…

Uitbreiden 

coping



SFEER: TROTSKAARTEN!

Kijken naar waar de jongere 

goed in is, competentie 

vergrotend.

Focus:

Van algemeen……..

Met de neus op de feiten…

1. Wat kun je dus allemaal?

2. Wat kon je vandaag laten 

zien?

3. Wie zag het ook?

4.  Hoe merkte je dat?

G2:

Zelfbeeld

Competentiebeleving

Focus op ‘kwaliteiten’



CGT IN PAARS?

Binnen Lijn5 nog het meest in ontwikkeling!

We komen van ver

Overtuiging van een begeleider:

“Pubers zijn moeilijk te motiveren, 

als ze er ook LVB is 

denk ik echt niet dat het gaat 

lukken”



CASUS JORIS
CGT IN DE WENDING MOTIVEREN TOT BEHANDELING

“Het boeit allemaal toch niet,

ik ben hier omdat ik anders gesloten word geplaatst. 

Ik heb geen hulp nodig

en jullie zoeken het allemaal lekker uit. 

Ik zit mijn tijd wel uit.”

Joris, 16 jaar– LVB – schoolverzuim

Al jaren loyaliteits problemen na scheiding ouders. 

Blowt – blijkt na opname – dagelijks – cannabis afhankelijk is sterk.



PAARS: HULPMIDDELEN BIJ DE DRIE PIJLERS:

Waaierkaart T
oolkit J

ongeren 
  

 

 

Paars, 
motivatiecyclus, b

asisa
anpak 

 

Werkblad 

 Levenslijn
 

 

Hoe zie
t je

 leven eruit a
ls je

 … jaar oud bent? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Van 

jong 

 

Naar 

oud 

 



PAARS: VOOR WIE DOE JE HET?

Familie

Vrienden

School/werk



PAARS: SMART-DOELEN

 

S 
Specifiek: Wat gaan we precies doen? 

 

M 
Meetbaar: hoeveel gaan we doen? 

 

A 
Acceptabel: is er draagvlak voor wat we doen? 

 

R 
Realistisch: kan het wat we willen en doen? 

 

T 
Tijdgebonden: wanneer zijn we klaar? 

 

 
 

Mijn SMART-doel: 
 
 
 
 
 



CASUS SVEN
CGT IN DE ACTIEVE PARTICIPATIE



Waarom is een gemarkeerde Dialoog noodzakelijk?

Hoe bevorder je een veilige inschatting van de leersituatie (SIV)?

Hoe bevorder je het ‘stoppen denken doen’ (EF)?

Hoe bevorder je het geloof in het eigen kunnen (SE)?

SPECIALISTISCHE BEJEGENING

GEMARKEERDE DIALOOG. G.KOCKEN



SPECIALISTISCHE AANPAK:

G2: WIJZIGEN DENKFOUTEN



SPECIALISTISCHE AANPAK: 

G3: GEVOELENS BEÏNVLOEDEN



SPECIALISTISCHE AANPAK: 

G4: AANLEREN VAARDIGHEDEN



CASUS ILONA
CGT IN PIJLER 3 VAN ROOD: COMPLEMENTAIRE AANPAK

De complementaire aanpak:

 Plan maken in therapie

 Oefenen op de groep

 Wekelijks overleg tussen Ilona, ouders, 
groepsbegeleiding en therapeut om voortgang te 
bespreken: Wat gaat er goed!

Na 10 maanden residentiele opname en 4 maanden 

ambulante nazorg is Ilona relatief klachten vrij: 

❖opstaan tot ontbijten kan in 1 uur, 

❖schoolgang is hervat en er is een 

❖vaste verkering



VEELZIJDIGE TOEPASSING VAN HET WAAIERMODEL©

 Ambulant 

 Volwassenen

 Soort hulp:

 Verslavingszorg

 Psychiatrische kliniek

 LVB

Visie:

De behandeling ‘compleet’ maken door te werken op de 5 kleurdomeinen.

Vertaalslag:

in de kleurdomeinen vormen pijlers de aanknopingspunten voor het handelen.

HOE en MET WELKE 

MIDDELEN: 

CGT in alle kleuren……



THEMA-FASEN

      

     

 

   

     

 

  

De jongere is gewend in de hoop 

dat deze zich zo veel mogelijk 

‘veilig’ zal voelen gedurende de 

tijd dat hij/zij in Lijn5 verblijft. 

De jongere/diens ouders willen 

aan de slag gaan. Ze tonen zich 

gemotiveerd voor het 

behandelaanbod waar zowel de 

jongere als de ouders in gaan 

participeren. 

De problemen op het gebied van 

psychopathologie, die het 

gezonde psychosociaal 

functioneren in

de weg staan, worden 

gereduceerd. 

De jongere/ en diens ouders 

committeren zich aan de 

plannen voor de 

vervolgplaatsing. Zij staan open 

voor het – ambulante-

vervolgtraject dat terugval moet 

voorkomen en doorontwikkeling 

van het functioneren moet 

borgen.

De jongere is voldoende 

toegerust om de volgende stap 

te nemen en neemt 

verantwoordelijkheid voor het 

(ambulante) vervolgtraject dat 

voortgang van de behandeling 

moet borgen en terugval moet 

voorkomen. 



WAAIERMETHODIEK IN LIJN5………………..

Mooie momenten:

Ouder

“Nu ik snap dat we eerst door

de Schok heen moeten begrijp ik 

veel beter waarom iedereen zo 

verdrietig is de hele tijd thuis.” “We 

zien nu ook dat iedereen eerst even 

moet wennen voordat we gaan kiezen 

voor een juiste behandeling in rood”



WAAIERMETHODIEK IN LIJN5………………..

Lastiger dan gedacht:

Ouder

“Het schiet allemaal niet op, de 

therapie laat op zich wachten en 

ondertussen zit mijn kind maar 

op die groep”

Dus:

Investeren in ‘perspectief’: Doelen in 

groen en rood

Dus: Voor de integriteit van de uitvoering: 

Investeren in doorontwikkeling en 

gebruiksvriendelijk maken van materiaal

Dus: 

Zorg voor programma’s in 

lichtrood.



EVALUATIE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS 

NA BASISTRAINING

De Waaiermethodiek:

Mooi middel en overzichtelijk. 

Helpend: Via dit model wordt inzichtelijker wat onze zorg allemaal inhoudt en hoe op elkaar af te 

stemmen. 

Door dit ordeningsmodel kan er eenduidiger gewerkt gaan worden, tevens is toetsen van onze zorg beter 

mogelijk. Het geeft veel inzichten. 

Kleurdomeinen:

De uitleg van de  kleuren van fases en pijlers zijn helpend en duidelijk.

Thema-fasen:

Het werken in fases is fijn want dat biedt gelijk een doel voor het kind en is inzichtelijk.



BETER IN JE VEL MET HET WAAIERMODEL..??

Het is mooi dat de Waaier zelf ingericht kan worden en dat daarmee 

maatwerk mogelijk is. Doordat de mappen pas geleidelijk worden 

gevuld worden ze meer ‘eigen’. Het werken met De Waaiermethodiek 

op onze leefgroep zal ons ‘ding’ worden. 

Er wordt ‘uitgelicht’ wat we al doen en dat werkt motiverend. Ik heb 

er zin in om ermee aan de gang te gaan. Gedurende de behandeling 

kunnen aan he hand van de Waaier de vragen worden gesteld: “Waar 

staan we, wat willen we en wat is nu handig?” Het levert 

‘interventietaal’ op. Je leert om meer na te denken over de fase 

waarin een jongere zit en wat daarbij kan helpen..



WIJ ZIJN BENIEUWD

Zorgt het Waaiermodel voor:

 Inspiratie

Creativiteit

 Innovatie

Etc. etc. 

Bij het handelen van de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker?

Laat het ons weten…
c.m.a.vanlaarhoven@uu.nl

mailto:c.m.a.vanlaarhoven@uu.nl
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