
Werken bij de Waag
Onderdeel van De Forensische 

Zorgspecialisten



Film 1

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Y3LbFKI0VYE (Enimen 8 

miles fight)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3LbFKI0VYE


Welkom bij de Waag

De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door 
het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die 
grensoverschrijdend gedrag combineren met een 
psychische stoornis. Ook kan problematisch 
middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen 
behandeling, onderzoek en advies rondom de 4 zorglijnen: 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Agressie en 
Vermogen,Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en 
Jeugd. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We 
werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, 
met cliënten van 12 jaar en ouder.



Wat is forensische zorg?

• Gericht op:

– Actuele veiligheid 

– Recidive vermindering, daarbinnen op stoornissen

• Op vrijwillige basis, maar ook drang en soms dwang: 

– via reclassering (dwang), via politie of SAVE (drang), 

maar altijd gericht op veiligheid en risicovermindering
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Complexe Problematiek

- LVB

- ASS

- ADHD

- Depressieve Stemmingsstoornissen

- PTSS

- Disruptieve, impulsbeheersings- en andere 
gedrags-stoornissen (oppositioneel-opstandig; 
periodiek explosief, normoverschrijdend)

- Kleptomanie



https://www.bing.com/videos/search?q=r

uzie+in+het+verkeer&&view=detail&mid

=83CDC246A561C722D68B83CDC246

A561C722D68B&&FORM=VRDGAR

Film 2

https://www.bing.com/videos/search?q=ruzie+in+het+verkeer&&view=detail&mid=83CDC246A561C722D68B83CDC246A561C722D68B&&FORM=VRDGAR


- Cluster B persoonlijkheidsproblematiek: 

antisociale, borderline, histrionische en 

narcistische pers. stoornissen

- Parafiele stoornissen:

voyeurisme, exhibitionisme, pedofilie, 

seksverslaving (ook via internet)

- Andere problemen die een reden voor zorg zijn

Complexe Problematiek



Behandeling
• Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

• Zorgprogramma Partnermishandeling

• ZP Kindermishandeling (VSV)

• ZP Stalking (in ontw. en in samenwerking met KLPD)

• Agressie en Vermogen

• AR op Maat 24+

– optioneel modulair aanbod voor vermogensdelinquenten

• TOPZORG (in ontwikkeling)

• For FACT (Utrecht)

• Jeugd

• AR op Maat 12 - 16 

• AR op Maat 16 - 23

• ‘Ik pik het niet!’

• FAST 

• SGG Jeugd

• Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

• SGG zorgprogramma 

• Stop it Now

• IPG



Veiligheid

Risicotaxatie rode draad in basistraject

Diagnostiek

Veiligheidsplan

Time Out procedure

Maar ook (!) veiligheid van jezelf en je collega’s door 
samenwerking: ieders belang, ieders 

verantwoordelijkheid



Basistraject

Aanmelding, vrijwillig of justitie

Intake 

Kennismakingsgesprek behandelaar

Risicotaxatie(RT)-fase

Behandelplan(BP)

Behandeling

4-maandelijks Evalueren, 1x per jaar Herhaling BP 

Afsluiting



Kwaliteitsbewaking

Zorgaanbod gebaseerd op ‘RNR’-model:

1) Risk: risiconiveau (hoe hoger het risico, hoe 
intensiever de behandeling

2) Needs: criminogene behoeften (veranderbare 
risicofactoren en problemen van cliënt die rechtstreeks 
samenhangen met het delict)

3) Responsiviteit: interventie moet aansluiten bij de 
leerstijl, motivatie en intellectuele mogelijkheden van
de cliënt



Film 3

https://www.youtube.com/watch?v=eWXwyY

9PYSc

(War of Roses / Divorce)

https://www.youtube.com/watch?v=eWXwyY9PYSc

