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VOORWOORD  

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de opleiding Kinder- en 

Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. In het kader van een nieuw, langlopend 

onderzoek naar EQUIP vormt dit onderzoek de eerste stap in de beoordeling van de 

programma-integriteit van EQUIP in Nederland. Het doel van huidig onderzoek is het 

operationaliseren en het meten van de integriteit van de implementatie van het EQUIP 

programma bij de bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen binnen 

instellingen in Nederland. Het was een grote uitdaging om een observatie-instrument te 

ontwikkelen en deze in de praktijk te beproeven binnen diverse instellingen in Nederland. 

Gezien de vernieuwende resultaten kan ik met trots terugkijken op de afgelopen maanden.   

 Een woord van dank gaat uit naar de instellingen die hun medewerking hebben verleend 

aan dit onderzoek, in het bijzonder naar de EQUIP trainers bij wie de observaties in de groepen 

mogelijk is geweest. Tevens gaat mijn dank uit naar Prof. dr. D. Brugman voor zijn 

inspirerende invalshoeken, kritische blik en motiverende gesprekken, en MSc. P.E. Helmond 

voor haar medewerking en enthousiasme. Ik wil ook mijn medestudenten Daniëlle en Anne-

Carlijn bedanken voor de steun, het vertrouwen en de prettige samenwerking. 

  

Lotje den Boon 

Juni 2008 
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 ABSTRACT 

Research on the EQUIP program shows that this cognitive behavioral intervention is 

more effective in the United States than it is in the Netherlands (Leeman, Gibbs & Füller, 

1993; Nas, 2005). This difference in effectiveness could possibly be explained by the quality of 

implementation of EQUIP in the Netherlands (Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 

2008). The aim of this pilot study is to examine the integrity of the implementation of EQUIP 

during the meetings for anger management and cognitive distortions at facilities in the 

Netherlands. An observation instrument, two questionnaires and an evaluation list have been 

developed. A total of eight selectively chosen EQUIP meetings were observed at the Forensic 

Centrum Teylingereind (N=7) and De Waag (N=1). The quality of implementation can be 

determined by different aspects of program integrity like content, purpose, conditions, target 

group, intensity and structure.  

 Results show that the Dutch version of the EQUIP handbook (FC Teylingereind, 2006) 

contains an average of 79.64 % of the total original implementation guidelines of the American 

handbooks (Gibbs, Potter & Goldstein, 1995; Potter, Gibbs & Goldstein, 2001). On average 

39.98 % of the implementation criteria were present per observed meeting. Observers rated 

also how these criteria were applied during the EQUIP meetings on a 3-point Likert scale  (1= 

weak, 2= moderate, 3= well). Observers’ average appraisal was 1.93. The average appraisal per 

meeting of the EQUIP trainer who also evaluated the meeting on a 3-point Likert scale was 

2.30. In addition, evaluation findings showed that the content and quality of the intervention 

showed shortcomings on nearly all aspects of program integrity. 

 Limitations of the present study are the relatively small and self-selected sample. 

Recommendations are given concerning the improvement of the implementation of EQUIP in 

the Netherlands and concerning the further development of the observation-instrument. 

Follow-up studies should examine the influence of program integrity on the effects of EQUIP.  
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INLEIDING 

Antisociaal gedrag bij jongeren vormt een groot maatschappelijk probleem. In 

Westerse landen is de mate van antisociaal gedrag door adolescenten de laatste vijftig jaar 

sterk toegenomen, met een afnemende trend in de laatste tien jaar (McDowall & Loftin, 

2005). Antisociaal gedrag wordt gedefinieerd als gedrag waarbij schade wordt toegebracht 

aan anderen door de overtreding van belangrijke sociale of morele normen en omvat ook 

agressief en delinquent gedrag (Barriga, Morrison, Liau & Gibbs, 2001). Jongens vertonen 

meer antisociaal gedrag dan meisjes en uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de 

adolescenten in de leeftijd van elf tot en met zestien jaar externaliserend probleemgedrag 

vertoont (Vollebergh e.a., 2006). Antisociaal gedrag in de jeugd blijkt in vele gevallen te 

resulteren in chronisch antisociaal gedrag later (Brugman, 2008). Door middel van effectieve 

interventieprogramma’s wordt beoogd antisociaal gedrag te voorkomen of te verminderen 

(Van der Laan, Bussbach & Bijleveld, 2007).   

Bij adolescenten komt antisociaal gedrag vaak voort uit bepaalde tekortkomingen of 

vertekeningen bij het interpreteren van sociale gebeurtenissen van de betrokken personen 

(Brugman, 2008). Cognitieve vertekeningen, ook wel denkfouten genoemd, zijn onjuiste 

manieren om aan de eigen ervaring een betekenis te verlenen en hebben een zelfbeschermende 

functie. Zij komen voort uit eigenbelang en dienen het zelfbeeld te beschermen en eventuele 

schuldgevoelens te onderdrukken (Barriga e.a., 2001). De samenhang tussen cognitieve 

vertekeningen en antisociaal gedrag is herhaaldelijk in onderzoek vastgelegd. Het blijkt dat 

wanneer er meer denkfouten worden gemaakt er meer delinquent gedrag wordt vertoond 

(Barriga e.a., 2001; Brugman, Bink, Nas & Van den Bos, 2007; Nas, Brugman & Koops, 2006; 

Liau, Barriga & Gibbs, 1998).  

EQUIP is een interventieprogramma gericht op afname van antisociaal gedrag en 

wordt ingezet binnen justitiële jeugdinstellingen, ambulante settings en op scholen. In het 

EQUIP programma wordt zowel gedragsmatig als cognitief geïntervenieerd (Gibbs, Potter & 

Goldstein, 1995; Goldstein, Glick & Gibbs, 1998). Met behulp van het EQUIP programma 

leren jongeren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen denken en doen. Hoewel er 

onderzoek is verricht naar de effectiviteit van EQUIP, is nog weinig aandacht besteed aan de 

manier waarop het programma in de praktijk wordt geïmplementeerd, oftewel de programma-

integriteit. Programma-integriteit kan worden gedefinieerd als het uitvoeren van een 

programma zoals bedoeld en gepland en kan gerelateerd worden aan de effectiviteit van een 

interventie (Landenberger & Lipsey, 2005; Van der Laan, 2004). In huidig onderzoek staat 

het operationaliseren en het meten van de programma-integriteit van EQUIP centraal. In het 
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kader van dit onderzoek zal specifiek gekeken worden naar de EQUIP bijeenkomsten van 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen.  

 

Interventieprogramma EQUIP 

Antisociaal gedrag bij jeugdige delinquenten lijkt stabiel en antisociale jongeren 

hebben vaak weinig kansen, vaardigheden en middelen om op een sociaal aanvaardbare wijze 

in de samenleving te functioneren (Leblanc & Loeber, 1993, in: Nas, 2005). In Nederland is 

er een tendens te zien dat steeds meer jeugdinrichtingen gaan werken met of op zoek zijn naar 

een interventieprogramma om het antisociale gedrag van hun cliënten te verminderen (Nas, 

2005). Een interventie met dit doel als uitgangspunt is de cognitieve gedragsinterventie 

EQUIP, ofwel ‘Equipping Youth to Help One Another Training Program’ ontwikkeld door 

Gibbs e.a. (1995). Het EQUIP programma is gebaseerd op een wederzijdse-hulp benadering 

waarmee beoogd wordt dat jongeren verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen 

denken en handelen (Gibbs e.a., 1995). EQUIP is een voorbeeld van een multi-componenten 

programma gericht op het aanleren van hulpvaardigheden door middel van een peergroep 

benadering. 

Het peergroep interventiegedeelte van het EQUIP programma is gebaseerd op het  

‘Positive Peer Culture’ (PPC) model van Vorrath en Brendtro (1985, in: Nas e.a., 2006). Het 

uitgangspunt van het PPC model is het stimuleren van positieve interacties tussen jongeren en 

het aansporen van jongeren elkaar te helpen. In antisociale jongerenculturen ligt vaak de 

nadruk op negatief en schadelijk gedrag. De visie van PPC is dat jongeren door het bieden van 

hulp geholpen worden met hun eigen probleem (Nas, 2005). De peergroep interventie werd 

populair toen duidelijk werd dat de invloed van leeftijdgenoten binnen een residentiële setting 

meer effect had dan de behandeling door volwassenen (Brendtro & Wasmund, 1989, in: Nas, 

2005; Lyman e.a., 1989, in: Nas, 2005). Onderzoek naar de PPC wijst uit dat dergelijke 

interventies een positieve invloed hebben schoolprestaties, morele ontwikkeling, 

zelfwaardering en pro-sociale waarden en houdingen. De PPC heeft een negatief effect met 

betrekking tot de afname van recidiveren (Brendtro & Wasmund, 1989, in: Nas, 2005). 

In het EQUIP programma met behulp van EQUIP bijeenkomsten en wederzijdse 

hulpbijeenkomsten beoogd een negatieve groepscultuur te transformeren naar een positieve 

groepscultuur. Er wordt verondersteld dat de ontwikkeling van een groep in vier fasen 

verdeeld kan worden. De eerste fase is de vormende fase, waarbij de groepsleden hun 

omgeving en het programma aftasten en zich onzeker voelen. De tweede fase is de opstandige 

fase, waarin jongeren zich openlijk tegen het programma verzetten. Ten derde is er de 
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normerende fase, waarin jongeren zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid en de 

groep niet willen afvallen. Tot slot is er de fase van de positieve peercultuur, waarin de groep 

sterk is en wederzijdse zorg voor elkaar centraal staat. Dit is de fase waar naar toe wordt 

gewerkt. Een groep onverantwoordelijke, antisociale jongeren zullen deze fasen niet kunnen 

doorlopen zonder hulp van de trainer en de technieken en activiteiten die de groep aanleren en 

uitoefenen (Gibbs e.a., 1995; Nas, 2005). 

Omdat een peergroep benadering niet volstaat in het tegen gaan van een negatieve 

peerdruk, stellen Gibbs e.a. (1995) dat er aandacht besteed moet worden aan de 

hulpvaardigheidtekorten van antisociale jongeren. Het EQUIP-leerplan voor het aanleren van 

vaardigheden om anderen hulp te kunnen bieden is gebaseerd op ‘Aggression Replacement 

Training’ (ART) van Goldstein en Glick (1987, in: Nas e.a., 2006). De ART is uit meerdere 

evaluatiestudies succesvol gebleken (Goldstein & Glick, 2001, in: Brugman, 2008; Gundersen 

& Svartdal, 2005, in: Brugman, 2008). Gibbs, Potter, Barriga en Liau (1996; Gibbs e.a., 1995) 

definiëren de beperkingen in het bieden van hulp in de drie D’s: ‘delay’, ‘distortions’ en 

‘deficiencies’. Deze termen staan voor achterstand in de morele ontwikkeling, verstoringen 

van de sociale informatieverwerking en tekortkomingen in de sociale vaardigheden (Gibbs 

e.a., 1996). De EQUIP bijeenkomsten zijn bedoeld om de jongeren te equiperen met 

vaardigheden en hebben betrekking op de hulpvaardigheidtekorten van antisociale jongeren 

die vertegenwoordigd zijn in drie programmacomponenten, namelijk morele ontwikkeling, 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen en sociale vaardigheden. Door middel van 

wederzijdse hulptechnieken, de ‘vragen, niet vertellen’ techniek en het verrichten van 

activiteiten voor het opbouwen van vertrouwen, wordt getracht een positieve peercultuur te 

creëren (Gibbs e.a., 1995). 

Naast het aanleren van vaardigheden voorziet het EQUIP programma de jongeren en 

begeleiders in een gemeenschappelijke taal, waardoor onverantwoordelijke gedragingen 

(probleemnamen) en overtuigingen (cognitieve vertekeningen) onderwerp van gesprek zijn en 

gecorrigeerd kunnen worden. Er worden twaalf probleemnamen besproken die problemen 

bevatten waar jongeren mee te maken hebben, zoals het hebben van een autoriteitsprobleem, 

stelen, liegen en een laag zelfbeeld (Vorrath & Brendtro, 1985, in: Gibbs e.a., 1995). De 

cognitieve vertekeningen worden in de volgende paragraaf besproken. 

 

EQUIP  bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Zoals beschreven is de implementatie van het EQUIP programma opgebouwd uit 

wederzijdse hulpbijeenkomsten en EQUIP bijeenkomsten. De programmacomponent morele 
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ontwikkeling speelt in op de achterstand in de morele ontwikkeling die door Gibbs (1991) 

gedefinieerd wordt als “het volharden in een aanzienlijke mate van ‘ik-gerichtheid’ na de 

vroege kindertijd, ofwel ‘egocentrische bias’ en een onvolwassen niveau van moreel 

oordelen”. Het moreel oordelen van delinquenten blijkt minder volwassen te zijn dan dat van 

niet-delinquenten (Stams, Brugman, Dékovic & Van Rosmalen, 2005, in: Nas e.a., 2006). 

Volgens Gibbs (1991) hoeft een achterstand in moreel oordelen niet tot ernstig antisociaal 

gedrag te leiden, tenzij bepaalde defensieve processen een rol gaan spelen. Deze defensieve 

processen, ook wel cognitieve vertekeningen of denkfouten genoemd, kunnen het moreel 

oordeel loskoppelen van het dagelijks gedrag (Nas e.a., 2006). De component sociale 

vaardigheden heeft betrekking op de tekortkomingen in de sociale vaardigheden. De 

vaardigheden worden door Gibbs e.a. (1995) gedefinieerd als harmonisch, opbouwend gedrag 

in moeilijke interpersoonlijke situaties. De sociale vaardigheden komen voort uit de 

‘Skillstreaming approach’ (Goldstein, Sprafkin, Gershaw & Klein, 1980, in: Gibbs, e.a., 

1995) en de ART (Goldstein e.a., 1987, in: Gibbs, e.a., 1995). De vaardigheden worden 

aangeleerd in vier fasen, namelijk ‘modeling’, oefenen, feedback en verfijning (Nas e.a., 

2006).  

De component woedebeheersing en cognitieve vertekeningen staat in dit onderzoek 

centraal en wordt verder uitgewerkt. Dit component heeft betrekking op verstoringen van de 

sociale informatieverwerking en richt zich op het aanvullen van tekorten in zelfbeheersing, 

het beïnvloeden van cognitieve vertekeningen en agressief gedrag. Agressief gedrag wordt 

onderverdeeld in reactieve agressie, oftewel agressie als gevolg van provocatie door anderen, 

en in proactieve agressie, oftewel agressie als doelgericht gedrag om iets te krijgen of om te 

domineren (Gibbs e.a., 1995). De sociale informatieverwerkingstheorie (SIP) onderscheidt zes 

cognitieve stappen voordat een persoon overgaat tot bepaalde gedragingen. Deze stappen 

bestaan uit het coderen van sociale prikkels, interpreteren van de prikkels, bepalen van de 

doelstelling, bepalen van gedragsalternatieven, evalueren van gedragsalternatieven en tot slot 

het bepalen van de reactie. Verstoringen in deze stappen kan leiden tot antisociaal gedrag 

(Crick & Dodge, 1994, in: Nas, 2005). Vaardigheden voor het herstel van cognitieve tekorten 

dienen de ‘arousal’ van agressie te verminderen en zo de tijdwinst te geven die nodig is om de 

sociale vaardigheden uit te voeren die op zo’n moment nodig zijn (Gibbs e.a., 1995; Mos & 

Verdam, 2006). Cognitieve vertekeningen of denkfouten zijn onjuiste of vooringenomen 

manieren om sociale gedragingen en gebeurtenissen te interpreteren en komen voort uit 

eigenbelang. Cognitieve vertekeningen dienen het zelfbeeld te beschermen en eventuele 

schuldgevoelens te onderdrukken (Barriga e.a., 2001; Brugman e.a., 2007). Er worden vier 
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categorieën denkfouten onderscheiden, namelijk egocentrisme, anderen de schuld geven, 

goedpraten/verkeerd benoemen en uitgaan van het ergste (Barriga e.a., 2001). Deze 

denkfouten kunnen worden ingedeeld in primaire en secundaire denkfouten. Egocentrisme is 

een primaire denkfout, het reflecteert een egocentrische neiging. De andere drie zijn 

secundaire denkfouten, die als functie hebben om gevoelens van empathie en schuld te 

neutraliseren, waardoor schade aan het zelfbeeld wordt voorkomen (Barriga e.a., 2001).  

De denkfout egocentrisme houdt in dat er veel waarde wordt gehecht aan de eigen 

standpunten, waarden, behoeften, gevoelens en wensen. De terechte standpunten van anderen, 

of zelfs het eigenbelang op langere termijn, worden nauwelijks in overweging genomen of 

worden zelfs volledig genegeerd. Uit onderzoek van Damon (1977 in: Gibbs, e.a., 1996) blijkt 

dat delinquente jongeren een hoge mate van egocentrisme laten zien. De denkfout uitgaan van 

het ergste houdt in dat er ongegrond gedacht wordt dat anderen vijandige bedoelingen hebben. 

De adolescent gaat van het ergst mogelijke scenario uit in een sociale situatie, alsof deze 

onvermijdelijk is. Tevens gaat de adolescent, die deze denkfout maakt, ervan uit dat 

verbetering van zichzelf of anderen niet mogelijk is. Deze denkfout kan bijvoorbeeld leiden 

tot depressieve stemmingen of denken dat een vechtpartij onvermijdelijk is (Liau e.a., 1998). 

De denkfout goedpraten/verkeerd benoemen houdt in dat de ernst van de overtreding wordt 

verkleind. Antisociaal gedrag wordt goedgepraat, tot op een niveau dat het zelfs wenselijk kan 

worden gemaakt in sommige situaties (Liau e.a., 1998). De vierde denkfout, anderen de 

schuld geven, is de schuld voor de eigen schadelijke acties onterecht bij anderen leggen, of 

wijten aan een tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid. Anderen de schuld geven kan er toe 

leiden dat het slachtoffer als een schuldige gezien wordt (Liau e.a., 1998). 

Cognitieve vertekeningen worden gezien als een belangrijke factor in het begrijpen, 

voorspellen en behandelen van antisociaal gedrag (Liau e.a., 1998). Het EQUIP programma 

legt de nadruk op cognitieve vertekeningen waardoor de sociale informatieverwerkingstheorie 

en de theorie over morele ontwikkeling met elkaar in verbinding komen te staan. Door het 

herkennen en corrigeren van denkfouten wordt het mogelijk dat latent aanwezige morele 

argumenten invloed hebben op de informatieverwerkingsstappen (Mos & Verdam, 2006). Uit 

onderzoek van Nas e.a. (2006) is gebleken dat het EQUIP programma positieve effecten heeft 

op de reductie van denkfouten bij antisociale jongeren.  

 

Effectstudies 

Het EQUIP programma is een cognitieve gedragsinterventie gericht op het aanleren 

van vaardigheden via de peergroep. Uit onderzoek komen interventies met een cognitief 
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bestandsdeel en een gedragstherapeutische basis als meest effectief naar voren (Landenberger 

& Lipsey, 2005; Nas, 2005). Landenberger en Lipsey (2005) stellen dat cognitieve 

gedragstherapieën tevens een positief effect hebben op recidive van delinquente jongeren. De 

programma elementen individuele aandacht, boosheid controle en cognitieve herstructurering 

leveren volgens Landenberger en Lipsey (2005) de grootste bijdrage aan de effectiviteit.  

Er is zowel in Nederland als in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van het EQUIP programma. In de Verenigde Staten is het EQUIP programma in 

verschillende instellingen voor antisociale jongeren geïmplementeerd. Er is slechts één 

evaluatieonderzoek verricht door Leeman e.a. (1993). In het onderzoek van Leeman e.a. 

(1993) zijn twee groepen delinquente jongens tussen de 15 en 18 jaar oud met elkaar 

vergeleken op moreel oordelen en sociale vaardigheden. De participanten werden aselect aan 

één van de twee groepen toegewezen en de EQUIP groep kwam vijf keer per week bijeen, 

gedurende één à anderhalf uur. De jongeren van de EQUIP groep waren beter te handhaven 

dan de jongeren van de controlegroep. De resultaten wezen uit dat het programma positieve 

effecten heeft op het recidiveren van delinquente jongeren. Zes maanden na vrijlating bleek 

15 % van de EQUIP groep te zijn gerecidiveerd, terwijl op dat moment  29,7 % van de 

controlegroep recidiveerde. Twaalf maanden na vrijlating bleef de recidive van de EQUIP 

groep gelijk, maar de recidive van de controlegroep was toegenomen tot 40,5 %. Uit 

onderzoek van Leeman e.a. (1993) bleek dat de sociale vaardigheden van de EQUIP groep 

positief waren gestimuleerd door het programma, maar dit was niet gevonden voor de morele 

ontwikkeling. De effecten met betrekking tot de sociale informatieverwerking zijn niet 

onderzocht. 

In Nederland hebben Nas e.a. (2006) onderzoek verricht naar de effectiviteit van het 

EQUIP programma. Er is onderzocht of met behulp van het EQUIP programma de 

achterstand in moreel oordelen, de afwijkingen in sociale informatieverwerking en de 

beperkingen in sociale vaardigheden van opgenomen delinquente jongeren afnamen. Er werd 

een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd onder jongens in een zwaar beveiligde 

jeugdinrichting. Delinquente jongeren die het EQUIP programma volgden vormden de 

experimentele groep en delinquente jongeren uit andere instellingen vormden de 

controlegroep. De jongeren werden niet random toegewezen aan de groepen. Nas e.a. (2006) 

vonden, net als Leeman e.a. (1993), geen verschil in de ontwikkeling van moreel oordelen van 

de EQUIP groep ten opzichte van de controlegroep. Er zijn evenmin effecten gevonden voor 

de verbetering van sociale vaardigheden, in tegenstelling tot de bevinding van Leeman e.a. 

(1993). Wel liet de EQUIP groep in vergelijking met de controle groep een grotere afname 
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zien van denkfouten en dit effect werd gevonden bij egocentrisme, goedpraten/verkeerd 

benoemen en anderen de schuld geven. Er werd geen effect gevonden voor de denkfout 

uitgaan van het ergste. Er is in het onderzoek van Nas e.a. (2006) geen effect op vermindering 

van recidive aangetoond (Brugman, Bink, Nas en Van den Bos, 2007). 

Bij het vergelijken van de onderzoeksresultaten van Leeman e.a. (1993) met Nas e.a. 

(2006) kan gesteld worden dat het EQUIP programma in de Verenigde Staten effectiever is 

dan het EQUIP programma in Nederland, gekeken naar recidive en sociale vaardigheden. Er 

zijn echter kanttekeningen te plaatsen bij deze vergelijking. Een mogelijke verklaring voor de 

afwezigheid van effecten betreffende de sociale vaardigheden in Nederland zou kunnen zijn 

dat de toepassing van EQUIP in het onderzoek van Leeman e.a. (1993) krachtiger was dan in 

het onderzoek van Nas e.a. (2006). Een andere mogelijke verklaring is dat het gebruikte 

instrument om sociale vaardigheden te meten onvoldoende valide is voor de Nederlandse 

situatie. Men kan de resultaten van de implementatie van EQUIP in een Nederlandse 

inrichting niet goed vergelijken met die van de inrichtingen in de VS, omdat de voorwaarden 

en de context waaronder de deelnemers in het programma participeren erg verschillen 

(Brugman, 2007). Beperkingen van het onderzoek van Nas e.a. (2006) zijn enerzijds de 

implementatie van het programma en anderzijds het onderzoeksontwerp. Het EQUIP 

programma kon in de context van het onderzoek niet volledig worden geïmplementeerd; de 

bijeenkomsten werden maximaal driemaal per week gehouden in plaats van vijfmaal. Met 

betrekking tot het onderzoeksopzet werd opgemerkt dat het aantal deelnemers vrij klein was 

en de uitval tamelijk hoog vanwege overplaatsing of vrijlating (Nas e.a., 2006).  

Naast de onderzoeksbeperkingen kan het verschil in effectiviteit ook veroorzaakt 

worden door andere factoren, zoals de manier waarop een programma wordt 

geïmplementeerd. In de ‘Wat Werkt’ benadering zijn richtlijnen opgenomen voor een 

effectieve uitvoering van interventieprogramma’s, welke in de volgende paragraaf worden 

toegelicht. 

 

EQUIP en de ‘Wat Werkt’ benadering 

De Wat Werkt benadering omvat een aantal evidence-based eisen waaraan een 

interventie moet voldoen om delictgedrag te kunnen verminderen. Interventies die voldoen 

aan de Wat Werkt benadering zouden een grotere kans op succes in de vorm van 

recidivevermindering hebben dan andere vormen van interventie. Er staan zes beginselen 

centraal, namelijk het risicobeginsel, behoeftebeginsel, responsiviteitsbeginsel, 

behandelmodaliteit, professionaliteit en tot slot het beginsel van programma-integriteit 
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(Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendrau, & Cullen, 1990; Laan & Slotboom, 2002). Deze 

beginselen zullen hieronder worden besproken en gerelateerd worden aan het EQUIP 

programma. 

Ten eerste houdt het risicobeginsel in dat de intensiteit van de interventie afgestemd 

dient te worden op de recidivekans en de schadekans. Er wordt in het EQUIP programma 

geen rekening gehouden met dit beginsel, omdat de plaatsing van de jongere de frequentie 

bepaalt van de gegeven EQUIP bijeenkomsten. Het EQUIP programma is bovendien een 

standaardprotocol. Het is echter wel een belangrijk aandachtspunt, omdat een intensieve 

interventie averechts kan werken als er een geringe kans op recidive bestaat (Nas, 2005).  

Het behoeftebeginsel houdt in dat de interventie gericht moet zijn op het gedrag dat 

aan de basis ligt van het probleem. Het EQUIP programma is een standaardprotocol, maar er 

zijn wel mogelijkheden om individuele problemen te bespreken en hierin worden de jongeren 

ook gestimuleerd (Nas, 2005). 

Het responsiviteitsbeginsel houdt in dat de inhoud van de interventie moet aansluiten 

bij de capaciteiten van de jongere. In het EQUIP programma wordt rekening gehouden met 

wat een jongere kan en indien nodig zal meer aandacht worden gegeven en extra uitleg 

plaatsvinden (Nas, 2005).  

Het beginsel van behandelmodaliteit heeft betrekking op de multi-modaliteit van een 

programma. Een combinatie van de volgende onderdelen zou in een interventie aanwezig 

moeten zijn: het aanleren van vaardigheden, psychotherapie, medicatie, onderwijs, 

begeleiding en behandeling van het gezin en nazorg (Boendermaker, 1999, in: Nas, 2005). 

Het EQUIP programma voldoet niet volledig aan dit beginsel. Het EQUIP programma heeft 

de peer cultuur als uitgangspunt, echter is het gedeeltelijk multi-theoretisch. In de methodiek 

van EQUIP worden vaardigheden aangeleerd gericht op praktisch sociaal probleem oplossen, 

cognitieve vaardigheden en het stimuleren van morele ontwikkeling. Het ouder of gezin 

component is niet in het programma opgenomen, wel kan deze vorm van zorg in de toekomst 

binnen de instelling plaats gaan vinden (Nas, 2005).  

Het professionaliteitbeginsel houdt in dat de behandelaar behoeften en methoden op 

elkaar af kan stemmen. Voor EQUIP geldt dat men de interventie probeert aan te passen aan 

de groep en de individuele hulpvraag (Nas, 2005).  

Tot slot heeft het beginsel van programma-integriteit betrekking op het uitvoeren van 

een programma zoals het oorspronkelijk bedoeld wordt (Van der Laan, 2004). Dit beginsel zal 

in de volgende paragraaf nader worden toegelicht.  
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Programma-integriteit  

In onderzoek naar de manier waarop een interventie in de praktijk wordt 

geïmplementeerd, staat programma-integriteit centraal. Volgens de Wat Werkt benadering 

heeft het integriteitbeginsel betrekking op de ontwikkeling, opzet en uitvoering van een 

interventie, zoals het bedoeld wordt (Andrews e.a., 1990; Van der Laan, 2004; Van der Laan 

& Slotboom, 2002). Volgens het beginsel van programma-integriteit dienen interventies 

gebaseerd te zijn op getoetste theorieën. Doelen moeten duidelijk omschreven zijn en volgens 

een vooropgezet plan worden uitgevoerd. Activiteiten en methodieken die voortkomen uit 

impulsiviteit en intuïtie van de trainers richten zich wellicht op niet-criminogene factoren en 

zijn daarmee minder effectief. Op theoretische basis is een stelsel van activiteiten ontwikkeld 

en elke afzonderlijke activiteit wordt verondersteld bij te dragen aan de bestrijding van het 

criminele gedrag. Het achterwege laten van één of meerdere onderdelen kan de effectiviteit 

van de interventie terugbrengen. Nazorg is belangrijk om terugval in de criminaliteit te 

voorkomen (Van der Laan, 2004).  

Een afname van programma-integriteit kan leiden tot een afname in de effectiviteit van 

een interventie, omdat de kwaliteit van programma implementatie van invloed is op de 

uitkomsten van de interventie (Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 2008; 

Landenberger & Lipsey, 2005). Han en Weiss (2005) stellen dat goed geïmplementeerde 

programma’s sterkere effecten bereiken dan programma’s met een lagere 

implementatiekwaliteit. Bij een hoge programma-integriteit kan worden aangenomen dat een 

significante gedragsverandering, of een gebrek daaraan, toegeschreven kan worden aan de 

interventie en niet aan een verandering van andere factoren. De generaliseerbaarheid van de 

interventie naar andere settings wordt hierdoor vergroot (Dane & Schneider, 1998).  

Dane en Schneider (1998) beschrijven vijf aspecten van programma implementatie, 

namelijk vasthouding aan de implementatie richtlijnen, blootstelling aan het programma, 

kwaliteit van programma uitvoering, responsiviteit en programma differentiatie. Durlak en 

DuPre (2008) voegen hier nog drie aspecten aan toe, namelijk het monitoren van het 

programma door middel van controlegroepen, het programmabereik en aanpassingen en 

veranderingen in het originele programma. Durlak en DuPre (2008) stellen dat de kwaliteit 

van implementatie bepaald kan worden aan de hand van verschillende aspecten van 

programma-integriteit. Hierbij is het onrealistisch om een perfecte of bijna perfecte 

implementatie te verwachten. Positieve resultaten zijn vaak behaald bij een uitvoering van 

rond de zestig procent van het oorspronkelijke programma (Durlak & DuPre, 2008). 

Goldstein en Glick (2001) noemen een viertal andere aspecten die betrekking hebben op 
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programma-integriteit. Zij stellen dat de planning van een interventieprogramma en het 

trainen, monitoren en supervisie van het programma belangrijke basiselementen zijn van 

programma-integriteit. Het is van belang dat de betrokken partijen een participerende rol 

hebben bij de planning van een programma en er een goede communicatie tussen de partijen 

bestaat. Volgens Goldstein en Glick (2001) is het essentieel om toekomstige trainers te 

voorzien van een handleiding, waarin de implementatie van een programma wordt beschreven 

op een begrijpelijke, stapsgewijze en duidelijke manier. Wanneer een programma 

geïmplementeerd wordt, dient dit regelmatig gemonitored te worden en dienen de trainers 

feedback te ontvangen. Goldstein en Glick (2001) stellen dat de motivatie van zowel de 

trainers als van de jongeren een grote invloed heeft op programma implementatie. In huidig 

onderzoek zal met name gekeken worden naar de aspecten inhoud, kwaliteit van de inhoud, 

doelstelling, voorwaarden, doelgroep, intensiteit en opbouw van programma-integriteit. 

Gibbs e.a. (1995; Potter e.a., 2001) hebben aanwijzingen opgesteld voor de 

implementatie van het EQUIP programma. In Nederland worden EQUIP trainers opgeleid aan 

het Forensisch Centrum Teylingereind door middel van een driedaagse cursus (FC 

Teylingereind, 2006). Er wordt gebruik gemaakt van een eigen ontworpen handleiding die 

richtlijnen voor implementatie bevat (FC Teylingereind, 2006). De integriteit van de 

implementatie van het EQUIP programma is nog niet eerder systematisch beoordeeld. 

Verschillen in effectiviteit van EQUIP en recidivevermindering tussen de Verenigde Staten en 

Nederland kunnen mogelijk te wijten zijn aan de programma-integriteit van de implementatie 

van EQUIP in Nederland. De effecten worden niet consistent gerepliceerd en het programma 

is in Nederland nog niet succesvol in het verminderen van recidive. Wellicht kunnen de 

beperkte effecten toegeschreven worden aan de kwaliteit van de implementatie van het 

programma in Nederland (Brugman e.a., 2007).  

 

Huidig onderzoek  

In dit onderzoek wordt gekeken naar de integriteit van de implementatie van het 

interventieprogramma EQUIP in Nederland. De programma-integriteit zal vastgesteld worden 

aan de hand van een nieuw ontwikkeld observatie-instrument, beoogt om een beeld te geven 

van de implementatie van EQUIP bij de bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve 

vertekeningen. In dit onderzoek wordt er met behulp van het observatie-instrument gekeken 

naar de aspecten inhoud en de kwaliteit van de inhoud van programma-integriteit. Met behulp 

van vragenlijsten wordt gekeken naar de aspecten doelstelling, voorwaarden, doelgroep, 

intensiteit en opbouw van de implementatie van het EQUIP programma. Het instrument zal 
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grotendeels ontwikkeld worden op basis van de richtlijnen voor programma implementatie die 

opgesteld zijn door Gibbs e.a. (1995; Potter e.a., 2001). De vraag die in dit onderzoek centraal 

staat is: Wat is de integriteit van de implementatie van het peerhulp interventieprogramma 

EQUIP bij de bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen, bij 

instellingen in Nederland?  

Dit onderzoek vormt de eerste stap in de beoordeling van de programma-integriteit 

van EQUIP in Nederland. Het belang van dit observatieonderzoek is dat er met behulp van 

criteria geobserveerd zal worden naar de manier waarop het EQUIP programma wordt 

uitgevoerd. Aan de hand van het ontwikkelde observatie-instrument wordt het mogelijk om 

EQUIP trainers feedback te geven op hun implementatie, met als mogelijk resultaat een 

verhoging van de kwaliteit van de interventie. 

 

METHODE 

Huidig onderzoek betreft een observatieonderzoek. Het is een beschrijvend onderzoek 

waarin de ontwikkeling van het observatie-instrument centraal staat. Met behulp van een 

observatieonderzoek kunnen de gegevens systematisch verzameld worden (Van de Sande, 

1999). Tevens wordt het observatie-instrument in de praktijk toegepast. In het kader van dit 

thesisonderzoek wordt alleen de component woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

uitgewerkt. Voor een uitwerking van de componenten morele ontwikkeling en sociale 

vaardigheden wordt respectievelijk verwezen naar het thesisonderzoek van Blok (2008) en 

Blom (2008).  

 

Steekproefbeschrijving 

Voor dit onderzoek hebben twee instellingen aangegeven te willen participeren, 

namelijk De Waag Flevoland (ambulant) en Forensisch Centrum (FC) Teylingereind 

(residentieel). De instellingen zijn selectief gekozen op basis van bereidheid en 

verbondenheid met de Universiteit Utrecht. De keuze tot medewerking lag bij de instellingen 

en trainers zelf. 

Het Forensisch Centrum Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting waar 

zowel opvang- als behandelgroepen zitten. De jeugdinrichting heeft tien jongensgroepen en 

twee meidengroepen. Iedere leefgroep bestaat uit twaalf jongeren en krijgt  in groepen van zes 

jongeren, drie uur per week EQUIP. De Waag Flevoland is een ambulante instelling, waar 

éénmaal per week EQUIP wordt gegeven. Op het moment van onderzoek was er één groep 

die twee jongens telde.  
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Bij De Waag en Teylingereind hebben in totaal acht observaties plaatsgevonden. De 

onderzoeksgroep bestaat uit 16 trainers, waarvan 9 mannen en 8 vrouwen. Leeftijd, opleiding 

en werkervaring van de trainers zijn onbekend. In dit onderzoek is alleen bij jongensgroepen 

geobserveerd. Het gemiddelde aantal jongens in een groep betreft 4.75, de grootte van de 

groepen varieert van minimaal 1 tot maximaal 6 jongens.  

De coördinator van Teylingereind heeft op basis van de programma componenten 

(morele ontwikkeling, sociale vaardigheden en woedebeheersing/cognitieve vertekeningen) 

de bijeenkomsten en/of de groepen geselecteerd voor observatie. De selectie wordt gemaakt 

vanwege organisatorische factoren en de mate van bedreiging voor de groep bij observatie.  

Omdat het onderzoek een coproductie vormt met twee medestudenten voorkomt de selectie 

van programma componenten een scheve verdeling in de data verzameling. Bij Teylingereind 

zijn in totaal zeven bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

geobserveerd, namelijk bijeenkomst 2: ‘De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid, controle 

over lichaam en geest en kwaadheid verminderen’; bijeenkomst 4 (driemaal): ‘Meer 

technieken om kwaadheid te verminderen: Ontspannen’; bijeenkomst 5: ‘Krachtige in-jezelf-

praten technieken om kwaadheid te verminderen, denk vooraf na over de gevolgen en DAP’; 

bijeenkomst 6 (tweemaal):‘Constructieve gevolgen’. De observaties vonden plaats bij 

verschillende trainers en verschillende groepen, waarvan één groep driemaal geobserveerd is 

bij dezelfde (docent) Equip trainer. Sommige bijeenkomsten zijn meerdere malen 

geobserveerd. Drie observaties zijn uitgevoerd door twee observatoren, de overige observaties 

zijn door één persoon uitgevoerd. 

Bij De Waag wordt geen selectie gemaakt van de groepen en trainers die gevolgd 

worden. Op het moment van onderzoek was er één vaste trainer en één groep. Er is één 

bijeenkomst van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen geobserveerd, namelijk 

bijeenkomst 10: ‘Meer correcties van verstoorde zelfbeelden; totaaloverzicht’. De Waag 

hanteert de EQUIP handleiding uitgegeven door Teylingereind (2006). De observatie is 

uitgevoerd door twee observatoren die onafhankelijk van elkaar werkten. 

 

Instrumenten 

Er is in Nederland nog geen onderzoek verricht naar de integriteit van de 

implementatie van het EQUIP programma bij de bijeenkomsten van woedebeheersing en 

cognitieve vertekeningen. Er is een literatuurstudie gedaan naar het interventieprogramma 

EQUIP en belangrijke aspecten rondom dit programma. Op basis van deze literatuurstudie is 
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een observatie-instrument ontwikkeld, twee vragenlijsten en een evaluatielijst. De 

ontwikkeling van deze instrumenten wordt hieronder besproken. 

 

Observatie-instrument: Voor huidig onderzoek is een observatie-instrument ontwikkeld, zodat 

de aspecten inhoud en de kwaliteit van de inhoud van de integriteit van de implementatie van 

de EQUIP bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen gemeten kunnen 

worden. Het observatie-instrument bevat tien observatieformulieren, van elke bijeenkomst 

één. Ieder formulier bevat bijeenkomstspecifieke criteria waaraan een EQUIP bijeenkomst 

moet voldoen. Het aantal criteria op de observatieformulieren verschilt per bijeenkomst 

(minimaal 7 en maximaal 27 criteria). Deze criteria zijn gebaseerd op implementatie 

aanwijzingen uit hoofdstuk 4 van het Amerikaanse EQUIP programma boek van Gibbs e.a. 

(1995, blz. 103-164) en de criteria zijn aangevuld met de implementatiegids door Potter e.a. 

(2001). Na het uitwerken van de criteria zijn de criteria geherformuleerd tot observeerbare 

gedragingen. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn: ‘Uitleg over de techniek zachtjes en 

langzaam tot 10 tellen’ en ‘Relateren van destructieve gevolgen aan jij-uitspraken en 

positievere gevolgen aan ik-uitspraken’. De formulering gaat er hoofdzakelijk van uit dat het 

gedrag wordt verricht door de trainer van de EQUIP bijeenkomst. Eventuele extra 

aanwijzingen, mogelijkheden en voorbeelden die door de auteurs gekenmerkt worden als 

optioneel, zijn niet in het observatieformulier opgenomen.  

Voor het observatieformulier is gekozen voor het noteren van de aan- en afwezigheid 

van criteria, daarbij is een beoordeling van de kwaliteit van het uitvoeren van het criterium 

bijgevoegd. De beoordeling bestaat uit zwak (1) , matig (2) en goed (3). Afhankelijk van de 

situatie wordt de beoordeling in het observatieformulier bepaald aan de hand van de volgende 

vier punten: Volgorde, frequentie, responsiviteit en intensiteit. Wanneer niet aan deze punten 

voldaan wordt zal de beoordeling lager uitvallen. Op het observatieformulier kan tevens 

aangegeven worden in hoeverre de bijeenkomst ‘in handen was’ van de jongeren en of de drie 

persoonlijkheidstypen (eisend, vriendelijk en stimulerend) naar voren kwamen bij de EQUIP 

trainer. Het uitgangspunt van EQUIP is dat jongeren elkaar motiveren en helpen. Daarom is 

het gedurende een bijeenkomst van belang dat de les geleid wordt door de groep. De drie 

persoonlijkheidskenmerken zijn van belang om de orde te handhaven, een positieve sfeer te 

creëren en jongeren te stimuleren tijdens de bijeenkomst. Voor een uitgebreide hantering van 

het instrument wordt verwezen naar bijlage 4A. 
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Voor de volledigheid wordt er bovenaan het observatieformulier gevraagd naar de 

datum, groep, instelling, trainer, observator en wordt de begin- en eindtijd genoteerd. De 

definitieve versie van het instrument is in bijlage 4 opgenomen. 

De interobservator betrouwbaarheid van het zelfgeconstrueerde observatie-instrument 

is vastgesteld aan de hand van vier observaties waar twee observatoren aanwezig waren. Er is 

een berekening uitgevoerd om te kijken naar de betrouwbaarheid van het scoren van het 

aantal aanwezige criteria en er is een berekening uitgevoerd om te kijken naar de 

betrouwbaarheid van de beoordelingen. Voor het berekenen van de interobservator 

betrouwbaarheid tussen twee observatoren met betrekking tot de aanwezigheid van criteria, is 

gebruik gemaakt van Cohens’s kappa. Cohen’s kappa corrigeert voor kans (Van de Sande, 

1999). Voor de interobservator betrouwbaarheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van 

de beoordelingen gegeven over de kwaliteit van de aanwezige criteria is gebruik gemaakt van 

Spearman betrouwbaarheidscorrelatie (rho), vanwege het ordinale meetniveau en het beperkt 

aantal observaties. In tabel 1 worden de interobservator betrouwbaarheden weergegeven bij 

De Waag en Teylingereind.  

 

Tabel 1: Interobservator betrouwbaarheid bij De Waag en Teylingereind  

Instelling Cohen’s kappa (criteria) Spearman’s rho (beoordeling) 

 

Teylingereind .84 .925 *  

Teylingereind  .90 .624 ** 

Teylingereind  1.00 .791 

De Waag  1.00 .904 ** 

*   p <.01 

** p <.05 

 

Uit de tabel is af te lezen dat de Cohen’s Kappa betrouwbaarheidscorrelatie ruim 

voldoende is met een gemiddelde kappa van .94  (κ = .84 tot κ =1.00). Dit wijst op een 

overeenstemming in het observeren van de aan- of afwezigheid van criteria zoals gescoord 

door beide observatoren. De Spearman betrouwbaarheidscorrelatie bedraagt gemiddeld .81 

(rho= .624  tot rho=.925) en is bij drie van de vier observaties significant. Dit wijst op een 

overeenkomst van de beoordelingen van de criteria zoals gescoord door beide observatoren. 

 

Evaluatielijst:  Naast de observatieformulieren is er een evaluatielijst ontwikkeld voor de 

trainer (zie bijlage 7). De evaluatielijst is een aanvulling op de observatie en is een vertaling 

van de evaluatielijst uit de implementatiegids van Potter e.a. (2001). Met behulp van de 
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evaluatielijst wordt een indruk verkregen van de beoordeling van de trainers over de 

betreffende bijeenkomst. De evaluatielijst bevat 14 vragen. Voorbeelden van vragen zijn: 

‘Waren alle groepsleden betrokken en geïnteresseerd?’ en ‘Heeft u zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de “vraag, niet vertellen” techniek?’.  Voor de antwoordcategorieën wordt 

verwezen naar bijlage 7.  

 

Vragenlijst EQUIP trainer en coördinator: Tot slot zijn er twee vragenlijsten ontwikkeld, 

namelijk een vragenlijst voor de EQUIP trainer en een vragenlijst voor de coördinator van de 

instelling (zie bijlagen 5 en 6). De vragenlijst voor de EQUIP trainer is ontwikkeld om de 

integriteit van de implementatie te meten op punten die niet in één bijeenkomst geobserveerd 

kunnen worden, maar wel van belang zijn voor de programma integriteit volgens Gibbs e.a. 

(1995). De vragenlijst voor de coördinator is ontwikkeld om zicht te krijgen in de organisatie 

rondom het interventieprogramma. In het kader van programma-integriteit wordt gekeken 

naar de aspecten doelstelling, voorwaarden, doelgroep, intensiteit en opbouw. Beide 

vragenlijsten zijn gebaseerd op de implementatie aanwijzingen uit het EQUIP 

programmaboek (Gibbs e.a., 1995, blz. 211-235). De aanwijzingen zijn gericht op het verloop 

van de interventie, de groepsleiders en de EQUIP groep. De vragenlijst voor de coördinator 

bevat 18 vragen. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Hebben alle EQUIP trainers een officiële 

EQUIP training gevolgd?’ en ‘Hoe vaak wordt een EQUIP bijeenkomst per week gegeven per 

groep?’ De vragenlijst voor de EQUIP trainer bevat 9 vragen. Voorbeelden van vragen zijn: 

‘Wordt er wel eens tijd van Wederzijdse hulpbijeenkomsten gebruikt voor het 

afronden/inhalen van EQUIP bijeenkomsten?’ en ‘Hoe beschrijft u uw rol bij de EQUIP 

bijeenkomsten en waarom?’. Voor de antwoordcategorieën wordt verwezen naar bijlagen 5 en 

6.  

 

Onderzoeksprocedure  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er een observatie-instrument 

ontwikkeld en zijn er observaties uitgevoerd. Op basis van de literatuur is een observatie-

instrument ontwikkeld voor de EQUIP bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve 

vertekeningen. Daarnaast zijn er vragenlijsten en een evaluatielijst ontwikkeld.  

Het observatie-instrument bestaat uit tien observatieformulieren die de tien 

bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen representeren. Naast de 

observatieformulieren worden opmerkingformulieren gebruikt. Na iedere bijeenkomst wordt 

er een vragenlijst en een evaluatielijst ingevuld door de EQUIP trainer(s). De coördinator van 
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een instelling vult eenmalig een vragenlijst in. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

aanname dat de observator toeschouwer is van dat wat gebeurt tijdens de EQUIP bijeenkomst 

en niet deelneemt aan de EQUIP bijeenkomst. De observatie vindt plaats in een klaslokaal of 

in de leefruimte van de jongeren. De trainers worden voor de aanvang van de bijeenkomst 

ingelicht over het observatieonderzoek, waarbij vermeld wordt dat het onderzoek een pilot 

studie betreft. De trainers krijgen de mogelijkheid de observator te introduceren, of de 

observatoren introduceren zichzelf. Er wordt een korte toelichting gegeven op de observatie, 

waarbij benadrukt wordt dat de observatie betrekking heeft op de implementatie van de 

EQUIP bijeenkomst door de trainer(s) en dat de observatie geen betrekking heeft op de 

jongeren. De trainers krijgen de mogelijkheid om de geobserveerde bijeenkomst kort na te 

bespreken.  

De vragenlijsten zullen gebruikt worden om een beeld te krijgen van de manier waarop 

trainers het EQUIP programma uitvoeren en de visie van de coördinatoren op de 

implementatie van EQUIP binnen de betreffende instelling. De scores op de vragenlijsten 

zullen gerelateerd worden aan de programma-integriteit van EQUIP. De evaluatielijsten 

worden gebruik om een beeld te krijgen van de beoordeling van de trainers over de 

betreffende bijeenkomst. De scores op de evaluatielijsten zullen gerelateerd worden aan de 

scores op de observatieformulieren.   

 

RESULTATEN 

Beschrijvende statistieken 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat is de integriteit van de 

implementatie van het peerhulp interventieprogramma EQUIP bij de bijeenkomsten van 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen, bij instellingen in Nederland? Voor het 

beantwoorden van deze vraagstelling zal allereerst gekeken worden naar het verschil in 

implementatie aanwijzingen van de EQUIP handboeken tussen de Verenigde Staten (Gibbs 

e.a., 1995; Potter e.a., 2001) en Nederland (FC Teylingereind, 2006). Vervolgens worden 

berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de observatieformulieren en de evaluatielijsten. 

Tot slot worden de uitkomsten van de vragenlijsten gepresenteerd en wordt een overzicht 

gegeven van de observaties.  

 

Verenigde Staten versus Nederland: Het EQUIP programma wordt in Nederland 

geïmplementeerd aan de hand van een EQUIP handleiding (FC Teylingereind, 2006). Op 

basis van aanwijzingen voor de trainer uit het EQUIP programmaboek van Gibbs e.a. (1995) 
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en de implementatiegids van Potter e.a. (2001) is een vergelijking gemaakt met de 

aanwijzingen voor de trainer uit de EQUIP handleiding (FC Teylingereind, 2006). In bijlage 

2B staan alle punten die behandeld moeten worden tijdens de tien bijeenkomsten van 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen en in bijlage 3 is een tabel weergegeven die het 

percentage overeenkomst per bijeenkomst weergeeft. Gemiddeld is 79.64 procent van de 

implementatie aanwijzingen terug te vinden in de Nederlandse handleiding. Percentages 

variëren van 66.67 % tot 100.00 %. Gekeken naar de geobserveerde bijeenkomsten blijkt 

gemiddeld 79.93 procent van de implementatie aanwijzingen terug te vinden in de 

Nederlandse handleiding. De percentages variëren van 66.67 % tot  95.00 % (tabel 2, kolom 

‘implementatie overeenkomst VS versus NL in %’). 

De percentages geven aan dat er een aantal implementatie aanwijzingen in de 

Nederlandse handleiding ‘ontbreken’. Deze aanwijzingen hebben met name betrekking op: 

Het belonen van de groepsleden, groepsdiscussies en besprekingen, het uitleggen en het 

benadrukken van het belang van de technieken en vaardigheden, het terugkoppelen en het 

herhalen van onderwerpen uit voorgaande bijeenkomsten, het afsluiten van de bijeenkomst 

met een eindconclusie en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst en tot slot aanwijzingen 

die betrekking hebben op het gebruik van het dagelijkse zelfhulplogboek.  

 

Analyse met behulp van de observatieformulieren en evaluatielijsten: Gedurende het 

observeren van de EQUIP bijeenkomsten is de aanwezigheid van criteria geobserveerd, wat 

betrekking heeft op het aspect inhoud van de programma-integriteit. Tabel 2 representeert een 

totaaloverzicht van de gegevens die verkregen zijn uit de observaties en de door de trainers 

ingevulde evaluatielijsten bij Teylingereind en De Waag. Uit de tabel is af te lezen dat er in 

totaal acht keer geobserveerd is bij vijf verschillende bijeenkomsten. De gemiddelde tijdsduur 

per bijeenkomst is 48.75 minuten (minimaal 30 en maximaal 60 minuten). Er zijn in totaal zes 

verschillende groepen geobserveerd, waaronder één groep driemaal. In totaal hebben vier 

verschillende observatoren geobserveerd.  

 De observatieformulieren bevatten een aantal criteria die niet in de Nederlandse 

handleiding (FC Teylingereind, 2006) opgenomen zijn, maar wel in de Amerikaanse 

handboeken (Gibbs e.a., 1995; Potter e.a., 2001). Aangenomen wordt dat de trainers alleen op 

de hoogte zijn van de criteria die uitgevoerd moeten worden volgens de Nederlandse 

handleiding. Er zijn percentages berekend die voor de criteria corrigeren die niet in de 

Nederlandse handleiding opgenomen zijn. Deze percentages worden per geobserveerde 

bijeenkomst weergegeven in de kolom ‘aanwezigheid criteria (NL)’. Het gemiddelde 
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percentage aanwezige criteria bedraagt 40.35 procent. De percentages variëren van 12.00 % 

tot 72.73 %. Ook zijn er percentages berekend over alle criteria die in de 

observatieformulieren zijn opgenomen. Deze zijn weergegeven in de kolom ‘aanwezigheid 

criteria (VS)’. Het gemiddelde percentage aanwezige criteria zonder correctie bedraagt 39.98 

procent en varieert van 13.64 % tot 71.42 %. Dit gemiddelde percentage ligt .37 % lager dan 

het gemiddelde percentage, gecorrigeerd voor de handleiding. Dit wijst erop dat alleen criteria 

behandeld worden die in de Nederlandse handleiding opgenomen zijn. 

Naast de bepaling van de aanwezigheid van criteria is er ook een kwaliteitsbeoordeling 

gegeven over de aanwezige criteria, wat betrekking heeft het aspect kwaliteit van de inhoud 

van de programma-integriteit. In de kolom ‘beoordeling (NL)’ zijn de gemiddelden en de 

standaarddeviaties weergegeven van de beoordelingen, waarbij gecorrigeerd is voor de 

handleiding. De gemiddelde beoordeling per bijeenkomst bedraagt 1.97 (SD= .53) en varieert 

van 1.00 tot 2.82 op een 3-punts Likert-schaal (1= zwak; 2= matig; 3= goed). Ook zijn de 

gemiddelden en de standaarddeviaties berekend over alle beoordelingen van de criteria die in 

de observatieformulieren opgenomen zijn. Deze staan weergegeven in de kolom ‘beoordeling 

(VS)’. De gemiddelde beoordeling per bijeenkomst zonder correctie bedraagt 1.92 (SD=.62) 

en varieert van 1.13 tot 2.82 op een 3-punts Likert-schaal. De gemiddelde beoordeling ligt .05 

lager dan de gemiddelde beoordeling waarbij gecorrigeerd is voor de handleiding.  

Tot slot staan in de tabel de beoordelingen van de trainers aan de hand van de 

evaluatielijsten weergegeven (N=8). De antwoordmogelijkheden op de evaluatielijsten ‘nee’, 

‘ja/nee’ en ‘ja’ zijn resp. gehercodeerd in ‘1’ (zwak), ‘2’ (matig) en ‘3’ (goed).  De 

gemiddelde beoordeling per bijeenkomst op de evaluatielijsten bedraagt 2.30 (SD=.86) en 

varieert van 1.79 tot 2.64 op een 3-punts Likert-schaal. De gemiddelde beoordeling, gekeken 

naar het totale observatieformulier, ligt .40 hoger dan de gemiddelde beoordeling van de 

observator en ligt .33 hoger dan de gemiddelde beoordeling van de observator, gekeken naar 

de handleiding.  

De gemiddelde beoordeling van de observatoren over alle aanwezige criteria is 

vergeleken met de gemiddelde beoordeling van de trainer(s) per bijeenkomst. Met behulp van 

de Spearman’s rho is de correlatie tussen de twee beoordelingen berekend. De correlatie is 

niet significant (rho=.50, p=.21) en dit wekt de indruk dat er onvoldoende overeenstemming is 

tussen trainer en observator. 

 



Tabel 2: Totaaloverzicht van de aanwezigheid en beoordeling van de criteria tijdens EQUIP bijeenkomsten 

 

Nummer 

bijeenkomst 

Instelling Groep Observator *Implementatie 

overeenkomst 

VS versus NL 

in % 

Aanwezigheid 

criteria 

(NL) 

in % 

Aanwezigheid 

criteria 

(VS)  

in % 

Beoordeling 

(NL) 

 

Beoordeling 

( VS) 

Beoordeling 

trainer adhv 

evaluatielijst 

 

 

 

2 

 

Teylingereind 

 

A 

 

1 

 

78.57 

 

72.73 

 

64.29 

M            SD 

2.10        .74 

M            SD 

2.00        .77 

M           SD 

2.43       .67 

   2 78.57 72.73 71.42 2.00        .67 1.83        .72  

4 Teylingereind B 3 66.67 22.22 25.93 2.00        .89 2.22        .83 2.29       .91 

4 Teylingereind C 1 66.67 38.89 29.63 1.22        .44 1.20        .42 2.21       .89 

4 Teylingereind C 1 66.67 16.67 22.22 1.00        .00 1.13        .35 1.79       .89 

5 Teylingereind C 1 95.00 52.63 50.00 2.58        .51 2.58        .51 2.50       .85 

   4 95.00 47.37 45.00 2.82        .40 2.82        .40          

6 Teylingereind D 2 88.00 22.72 24.00 1.86        .69 1.88        .64 2.57       .85 

6 Teylingereind E 1 88.00 12.00 13.64 1.80        .45 1.80        .45 2.00      1.04 

   4 88.00 12.00 13.64 2.00        .71 2.00        .71  

10 De Waag F 1 71.43 57.14 60.00 2.20        .84 2.17        .75 2.64       .74 

   3 71.43 57.14 60.00 2.00       1.00 2.00        .89  

*Verenigde Staten (Gibbs e.a., 1995; Potter e.a., 2001), NL is Nederlandse handleiding (FC Teylingereind, 2006)



Observaties  

Naast de observatieformulieren zijn opmerkingformulieren ingevuld die meerdere 

aspecten van een EQUIP bijeenkomst belichten, zoals de professionele houding van de 

trainers en de groepsdynamica. Er wordt per bijeenkomst een algemeen beeld geschetst van 

de indrukken die opgedaan zijn tijdens het observeren van de bijeenkomsten.  

 

Forensisch Centrum Teylingereind: Bij Teylingereind zijn in totaal zeven bijeenkomsten 

geobserveerd. Er is 60 minuten ingepland per bijeenkomst. De gemiddelde tijdsduur van de 

geobserveerde bijeenkomsten bedraagt 47,14 minuten (minimaal 30 en maximaal 60 

minuten). Van de geobserveerde bijeenkomsten is de beoordeling voor het criterium ‘De les 

was zoveel mogelijk in handen van de groep’ per bijeenkomst gemiddeld 1.90 op een 3-punts 

Likert-schaal (1= zwak, 2= matig, 3=goed). De beoordeling voor het criterium ‘De drie 

persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (eisend, vriendelijk en 

stimulerend)’ is gemiddeld 2.20 op een 3-punts Likert-schaal.  

Over het algemeen was er bij vijf van de zeven observaties sprake van een positieve 

sfeer in de groep. De groepsleden reageerden positief op de observator(en) en deze heeft 

mogelijk geen invloed gehad op het verloop van de bijeenkomst. Gedurende deze observaties 

praatten de jongeren open over hun ervaringen. Regelmatig gingen de jongeren met elkaar in 

discussie, corrigeerden ze elkaar of hielpen ze elkaar bij het benoemen van denkfouten en/of 

probleemnamen. Bij de andere twee observaties reageerden de groepsleden negatief op de 

observatoren en wantrouwden hen. Er was spanning tussen de groep en de trainers en er was 

veel onrust in de groep. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het verloop van de bijeenkomst. 

Een enkele keer werd de bijeenkomst stop gezet.  

Enkele trainers waren gemotiveerd voor het geven van EQUIP en namen een 

enthousiaste en actieve houding aan. Trainers relateerden de onderwerpen van de 

bijeenkomsten regelmatig aan het leven van de jongeren en maakten gebruik van ‘de vragen 

niet vertellen’ techniek, waardoor de inbreng van de groepsleden werd vergroot. Ook werd er 

veelvuldig gebruik gemaakt van de doorvraagtechniek ter verduidelijking van gevoelens en/of 

situaties. Er werd vaak gecontroleerd of alle groepsleden begrepen wat er werd gezegd. Op 

initiatief van de trainers werden regelmatig rollenspellen gespeeld door de groepsleden en 

trainers om het onderwerp en het doel van de bijeenkomst te verduidelijken en te 

verlevendigen. Meestal werd de bijeenkomst aan het einde geëvalueerd, waarbij zowel de 

trainers als de jongeren aan het woord kwamen. Goed gedrag, een actieve houding en 

openheid werd regelmatig gecomplimenteerd. Enkele trainers leken de groep meer onder 
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controle te hebben dan andere trainers. Sommige trainers waren effectief, andere ineffectief in 

het corrigeren van storend gedrag. Bij drie van de zeven observaties was er een flip-over 

aanwezig die op een correcte wijze gebuikt werd. Bij de andere vier observaties had de trainer 

geen flip-over tot zijn beschikking.  

Er zijn naast deze sterke punten, ook een aantal zwakke punten te noemen. Uit de 

observaties kwam namelijk een groot verschil tussen trainers naar voren op het gebied van 

motivatie, actieve dan wel passieve houding van de trainers, orde handhaving en in de 

voorbereiding van de bijeenkomst. Trainers bleken vaak niet of nauwelijks de tijd nemen om 

zich voor te bereiden. De trainers hielden zich vaak niet aan de vastgestelde implementatie 

aanwijzingen die vermeld staan in de handleiding. Een aantal keren werd een bijeenkomst 

gegeven waarbij zowel de trainers als de groepsleden geen gebruik maakte van de 

handleiding. In dat geval werd vaak al snel afgeweken van het onderwerp en werden veel 

criteria niet behandeld. Enkele trainers wekten de indruk niet gemotiveerd te zijn om EQUIP 

te geven en waren gedurende een bijeenkomst passief. Sommigen gaven te kennen het 

programma nutteloos te vinden. De basisregels van het EQUIP programma werden slechts 

door enkele trainers in acht genomen en vaak werden de jongeren bij het overtreden van de 

basisregels hier niet voor gecorrigeerd. Regelmatig werden denkfouten en grof taalgebruik 

niet gecorrigeerd en een enkele keer gebruikten trainers zelf verkeerd of grof taalgebruik. 

Tot slot zijn er een aantal bijeenkomstspecifieke punten te noemen. In de 

geobserveerde bijeenkomsten speelden het oefenen en bespreken van technieken en 

vaardigheden voor het onder controle houden van agressie een grote rol. Echter bleken deze 

technieken en vaardigheden niet of nauwelijks geoefend te worden. Bij minder  dan de helft 

van de geobserveerde bijeenkomsten werd niet teruggeblikt naar voorgaande bijeenkomsten 

en werd niet afgesloten met het geven van een eindconclusie en een vooruitblik op de 

volgende bijeenkomst. Bijeenkomst 4 (‘Meer technieken om kwaadheid te verminderen: 

Ontspannen’) is in totaal drie keer geobserveerd bij Teylingereind. In deze bijeenkomst 

dienen ontspanningstechnieken besproken en geoefend te worden. Het gemiddelde percentage 

van de aanwezige criteria (totaal) per bijeenkomst bedraagt 25.93 procent en varieert van 

22.22 % tot 29.63 %. Bij alle drie de bijeenkomsten werd de groep herinnerd aan technieken 

voor woedebeheersing en werden de ontspanningstechnieken geïntroduceerd. Bij slechts één 

bijeenkomst werden er een aantal ontspanningstechnieken geoefend, maar bij geen één 

bijeenkomst werden alle technieken geoefend en uitgelegd. Bijeenkomst 6 (‘Constructieve 

gevolgen’) is twee keer geobserveerd bij Teylingereind. Het gemiddelde percentage van de 

aanwezige criteria (totaal) per bijeenkomst bedraagt 18.82 procent en varieert van 13.64 % tot 
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24.00 %. Er zijn geen overeenkomsten tussen de bijeenkomsten. In deze bijeenkomst zouden 

de jongeren de negatieve gevolgen van kwaadheid moeten leren. Er is geen aandacht besteed 

aan het verschil tussen ik-uitspraken en jij-uitspraken en de sociale vaardigheid ‘een klacht op 

een constructieve manier uiten’ is niet besproken en geoefend.  

 

De Waag Flevoland: Bij De Waag Flevoland is één bijeenkomst van woedebeheersing en 

cognitieve vertekeningen geobserveerd. In deze bijeenkomst zijn de belangrijke punten van de 

voorgaande bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen herhaald met 

behulp van een werkblad uit de handleiding. Er werd een verbinding gemaakt naar het 

gebruiken van de (sociale) vaardigheden voor het omgaan met kwaadheid en het corrigeren 

van denkfouten. De bijeenkomst is geobserveerd met behulp van een ‘one-way screen’. Door 

de ruis waren de betrokkenen soms moeilijk te verstaan. Er was geen groep, omdat slechts één 

groepslid aanwezig was. De bijeenkomst duurde 60 minuten. 

 De trainer volgde de handleiding zo veel mogelijk, hierdoor was de structuur helder. 

Het groepslid kreeg ook een handleiding voor zich. De trainer was enthousiast en gaf veel 

positieve feedback aan het groepslid. Regelmatig werd gecontroleerd of het groepslid de 

teksten en de vragen uit de handleiding begreep. Er was een flip-over aanwezig die goed 

gebruikt werd. De drie persoonlijkheidstypen eisend, vriendelijk en stimulerend kwamen bij 

de trainer naar voren. De trainer stimuleerde het groepslid te praten en na te denken door 

middel van het stellen van vragen.  

Een zwak punt was dat de ‘groep’ uit slechts één persoon bestond. Hierdoor was er 

geen sprake van een (positieve) groepscultuur. Het initiatief lag bij de trainer en niet bij de 

jongere en het groepslid maakte zeer weinig oogcontact met de trainer.  

 

Vragenlijsten  

Vragenlijst voor de coördinator: De vragenlijst voor de coördinator is ontwikkeld om inzicht 

te krijgen in de organisatie rondom het interventieprogramma en in de programma-integriteit. 

De vragenlijst heeft betrekking op de aspecten doelstelling, voorwaarden, doelgroep, 

intensiteit en opbouw van het EQUIP programma. 

De eerste vraag heeft betrekking op de doelstelling van EQUIP. De antwoorden van de 

coördinatoren van Teylingereind en van De Waag zijn in overeenstemming met Gibbs e.a. 

(1995) en luidt dat het doel van EQUIP is dat jongeren verantwoordelijkheid leren over hun 

eigen denken en doen door middel van het aanleren van vaardigheden.   
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Ten tweede zijn er vragen opgenomen die betrekking hebben op het programmabeleid 

rondom EQUIP en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Volgens Potter e.a. (2001) 

hoort er een beleid inclusief ondersteunende procedures aanwezig te zijn die een schone, 

veilige en humane omgeving verzekeren voor de jongeren en het personeel. De coördinatoren 

van Teylingereind en van De Waag geven aan dat dergelijke procedures aanwezig zijn. 

Vervolgens is gevraagd of er een begrijpelijke programmaverklaring geschreven en 

overgebracht is op het personeel, waarbij de volgende punten inbegrepen zijn: (1) de 

karakterisering van de jongerenpopulatie, (2) een overzicht van het programma, (3) 

verwachtingen naar de staf en (4) een programmabeschrijving. De coördinatoren van 

Teylingereind en De Waag geven aan dat alle punten aanwezig zijn, met uitzondering van de 

verwachtingen naar de staf. Officieel horen alle EQUIP trainers een driedaagse cursus te 

hebben gevolgd en hiervoor een trainingscertificaat (B) te hebben ontvangen. Zowel 

Teylingereind als De Waag geven aan dat alle trainers een cursus hebben gevolgd. Echter 

blijkt uit de praktijk dat trainers bij Teylingereind soms al beginnen met het geven van EQUIP 

voordat zij de cursus hebben afgerond. Vervolgens is gevraagd of er gewerkt wordt met een 

programma-integriteitssysteem, welke de volgende punten omvat: (1) de instelling werkt met 

duidelijk normen, (2) trainers en behandelingsteams worden met regelmaat geobserveerd en 

bekritiseerd worden door elkaar of (3) door deskundige trainers en (4) er is een programma-

evaluatie plan aanwezig. De coördinator van Teylingereind geeft aan dat de instelling aan al 

deze punten voldoet, met uitzondering van punt 4. De Waag voldoet alleen aan punt 1 en 3. 

Ten derde zijn er vragen opgenomen die betrekking hebben op de doelgroep en de 

voorwaarden van de doelgroep. Voorafgaand aan het EQUIP programma dienen de SRM-SF, 

de IAP-SF en de HIT bij de toekomstige groepsleden afgenomen te worden. Bij Teylingereind 

worden de HIT en de SRM-SF afgenomen. Genoemde testen worden bij De Waag niet 

afgenomen. Gibbs e.a. (1995) noemen een aantal contra-indicaties voor deelname aan het 

EQUIP programma, namelijk extreem teruggetrokken en non-verbaal gedrag bij jongeren, 

zeer zwak begaafden en jongeren met een extreem gedesoriënteerde persoonlijkheid. De 

coördinator van Teylingereind geeft aan dat het niet beheersen van de Nederlandse taal een 

contra-indicatie vormt. De coördinator van De Waag noemt IQ lager dan 70 een contra-

indicatie, evenals autisme en te antisociale jongeren. Gibbs e.a. (1995) noemen dat een 

startgroep relatief non-oppositioneel en positief hoort te zijn. Er mogen later jongeren worden 

toegevoegd, tot een maximaal aantal van negen personen. Bij Teylingereind bestaat de 

startgroep uit gedetineerden en onder toezicht gestelde jongeren met gedragsproblemen en er 

worden geen eisen aan de startgroep gesteld. Bij De Waag bestaat de startgroep uit jongeren 
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met agressieproblemen en crimineel gedrag. Er worden eisen gesteld, zoals een IQ boven de 

70 en het onder controle hebben van agressie. Bij Teylingereind kunnen later jongeren aan de 

groep worden toegevoegd, bij De Waag is dit niet mogelijk.  

 Ten vierde zijn er vragen gesteld die betrekking hebben op de frequentie en de 

intensiteit van de EQUIP bijeenkomsten. Volgens Gibbs e.a. (1995) worden er per week vijf 

bijeenkomsten gegeven, waaronder twee EQUIP bijeenkomsten en minimaal twee 

wederzijdse hulpbijeenkomsten. De duur van de bijeenkomst bedraagt één à anderhalf uur. In 

Teylingereind worden er drie EQUIP bijeenkomsten per week gegeven van een uur en wordt 

er, variërend per groep, één wederzijdse hulpbijeenkomst per week gegeven. Bij De Waag 

wordt er één EQUIP bijeenkomst per week gegeven van 60 tot 75 minuten, afhankelijk van 

het niveau van de groep. Bij De Waag worden geen wederzijdse hulpbijeenkomsten gegeven. 

Tot slot zijn er vragen die ingaan op de opbouw van het EQUIP programma. Bij de 

introductie van het EQUIP programma hoort de coördinator aanwezig te zijn. De 

coördinatoren van Teylingereind en De Waag geven aan dan niet aanwezig te zijn. Volgens 

Gibbs e.a. (1995) dient het EQUIP programma gestart te worden met wederzijdse 

hulpbijeenkomsten. Afhankelijk van de groep wordt er gedurende 2 à 4 weken alleen 

wederzijdse hulpbijeenkomsten gegeven. Bij zowel Teylingereind als bij De Waag wordt 

direct begonnen met het geven EQUIP bijeenkomsten. Volgens Gibbs e.a. (1995) mag er geen 

tijd van een wederzijdse hulpbijeenkomst worden gebruikt voor het afronden of inhalen van 

EQUIP bijeenkomsten. Volgens de coördinator van Teylingereind gebeurt dit ook niet. De 

volgorde van het EQUIP programma dient per week als volgt te zijn: (1) 

woedebeheersing/cognitieve vertekeningen, (2) sociale vaardigheden en (3) morele 

ontwikkeling. Alleen Teylingereind houdt deze volgorde aan. 

 

Vragenlijst voor de EQUIP trainer: Aan de hand van de vragenlijsten die de EQUIP trainers 

hebben ingevuld kunnen de aspecten opbouw en doelgroep van programma-integriteit 

bestudeerd worden. Enkele vragen komen overeen met de vragen die ook gesteld zijn aan de 

coördinator. De vragenlijst is door zestien trainers ingevuld.  

Met betrekking tot de opbouw van het programma is in de vragenlijst eveneens de 

vraag opgenomen of er wel eens tijd van de wederzijdse hulpbijeenkomsten wordt gebruikt 

voor het afronden of inhalen van EQUIP bijeenkomsten. Bij Teylingereind antwoorden 9 

trainers met ‘nee’, 5 trainers met ‘ja’ en 1 trainer antwoordt ‘weet niet’. Bij De Waag geeft de 

trainer het antwoord ‘nee’, omdat er in deze instelling geen wederzijdse hulpbijeenkomsten 

gegeven worden. De basisregels dienen bij de eerste lessen van de EQUIP bijeenkomsten en 
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bij de eerste lessen van de wederzijdse hulpbijeenkomsten worden uitgelegd (Gibbs e.a., 

1995). Alle trainers van Teylingereind en de trainer van De Waag geven aan dat dit gebeurt 

bij de eerste lessen van de EQUIP bijeenkomsten. Van de trainers van Teylingereind geven 11 

personen aan dat de basisregels wel worden uitgelegd bij de eerste lessen van de wederzijdse 

hulpbijeenkomsten, 4 trainers geven aan dit niet te doen. Bij De Waag geeft de trainer aan dat 

dit niet van toepassing is. Er is een open vraag opgenomen met betrekking tot de laatste 

bijeenkomst van het EQUIP programma. De vraag was wat er tijdens deze laatste bijeenkomst 

wordt besproken. Volgens Gibbs e.a. (1995) dient deze laatste bijeenkomst als een terugblik 

op alle bijeenkomsten en componenten en worden motiverende conclusies getrokken. Als 

laatste wordt de ‘Darkness or Light’ vragenlijst afgenomen of besproken. Bij Teylingereind 

loopt het programma continue door en is er dus geen sprake van afronding van het 

programma. Hierdoor geven 9 trainers aan niet te weten wat er in de laatste bijeenkomst 

wordt besproken en 6 trainers geven aan dat het niet van toepassing is. De trainer van De 

Waag geeft aan het niet te weten.    

Gibbs e.a. (1995) maken onderscheid in de rol van de EQUIP trainer bij een 

wederzijdse hulpbijeenkomst en bij een EQUIP bijeenkomst. De rol die EQUIP trainers 

tijdens EQUIP bijeenkomsten aannemen wordt gekarakteriseerd als ‘trainer’ en ‘lesgeven’. 

Bij Teylingereind beschrijven 6 personen hun rol als ‘trainer’, 6 personen als ‘coach’ en 3 

personen als beide. De trainer bij de Waag beschrijft haar rol als ‘coach’. Tijdens de 

wederzijdse hulpbijeenkomsten wordt de rol van de EQUIP trainer gekarakteriseerd als 

‘coach’ en ‘begeleiden’. Bij Teylingereind beschrijven 9 personen zich als ‘coach’, 1 persoon 

als ‘trainer’, 1 persoon als beide en 4 personen geven als antwoord ‘niet van toepassing’. De 

trainer bij De Waag geeft aan dat dit niet van toepassing is. Een EQUIP trainer zou volgens 

Gibbs e.a. (1995) niet EQUIP en wederzijdse hulpbijeenkomsten aan dezelfde groep mogen 

geven. Bij Teylingereind geven 9 trainers aan dit wel te doen, 2 trainers zeggen van niet en 4 

trainers geven het antwoord ‘niet van toepassing’. De trainer bij De Waag geeft aan dat dit 

niet van toepassing is.  

Tot slot zijn er vragen gesteld met betrekking tot de doelgroep. Gibbs e.a. (1995) 

stellen dat een groep uit zes tot negen personen mag bestaan en dat er later jongeren aan de 

groep kunnen worden toegevoegd. Van de trainers bij Teylingereind geven 11 personen aan 

dat de groep uit 6 personen bestaat en 4 personen geven aan dat de groep uit 7 personen 

bestaat. Bij Teylingereind geven 9 trainers aan dat er later jongeren aan de groep kunnen 

worden toegevoegd en 6 trainers geven aan dat dit niet kan. De trainer bij De Waag geeft aan 
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dat de groep uit 2 personen bestaat. Er kunnen later geen jongeren aan de groep worden 

toegevoegd.  

 

DISCUSSIE  

Deze pilot studie vormt de eerste stap in de beoordeling van de programma-integriteit 

van EQUIP in Nederland. Het doel van huidig onderzoek is het operationaliseren en meten 

van de integriteit van de programma implementatie van EQUIP. Voor het meten van de 

programma-integriteit is een observatie-instrument ontwikkeld op basis van de programma 

implementatie richtlijnen die opgesteld zijn door Gibbs e.a. (1995) en Potter e.a. (2001). De 

vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat is de integriteit van de implementatie van het 

peerhulp interventieprogramma EQUIP bij de bijeenkomsten van woedebeheersing en 

cognitieve vertekeningen, bij instellingen in Nederland? Voor het beantwoorden van deze 

vraagstelling zijn een aantal aspecten van programma-integriteit onderzocht, namelijk inhoud, 

doelstelling, voorwaarden, doelgroep, intensiteit en opbouw van het EQUIP programma. Deze 

aspecten zullen besproken worden aan de hand van de resultaten verkregen uit de 

observatieformulieren, evaluatielijsten, vragenlijsten en de indrukken van de observaties. De 

resultaten geven een eerste indruk van wat er goed is en wat er minder goed is bij de 

uitvoering van EQUIP, gebaseerd op een beperkt en select aantal observaties. 

 Van de implementatie aanwijzingen voor de tien bijeenkomsten van woedebeheersing 

en cognitieve vertekeningen die opgesteld zijn door Gibbs e.a. (1995; Potter e.a., 2001) blijkt 

ruim driekwart terug te komen in de Nederlandse handleiding (FC Teylingereind, 2006). 

Hetzelfde geldt voor de acht geobserveerde bijeenkomsten. Een deel van de implementatie 

aanwijzingen die ontbreken in de Nederlandse handleiding hebben betrekking op belonen, 

groepsactiviteiten, uitleggen en benadrukken, terugkoppelen, afsluiten en het zelfhulplogboek. 

Er wordt zowel bij Teylingereind als bij De Waag geen gebruik gemaakt van 

zelfhulplogboeken. Dat er belangrijke implementatie aanwijzingen ontbreken toont aan dat bij 

gebruik van de Nederlandse handleiding, het EQUIP programma in Nederland niet op 

dezelfde wijze geïmplementeerd wordt als in de Verenigde Staten. 

Aan de hand van de resultaten verkregen uit de acht observaties kunnen uitspraken 

gedaan worden over het aspect inhoud van de programma-integriteit. Gemiddeld blijkt iets 

minder dan de helft van de criteria behandeld te worden per bijeenkomst. Durlak en DuPre 

(2008) stellen dat de kwaliteit van implementatie onder andere bepaald kan worden aan de 

hand van het aspect inhoud van programma-integriteit. Positieve resultaten zijn vaak behaald 

bij een uitvoering van rond de zestig procent van het oorspronkelijke programma. Het in dit 
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onderzoek behaalde percentage ligt lager en dit toont aan dat het programma in de praktijk 

een lage implementatiekwaliteit heeft en niet voldoende voldoet aan het integriteitbeginsel. 

De lage implementatiekwaliteit van EQUIP in Nederland is een mogelijke verklaring voor het 

verschil in effectiviteit van het EQUIP programma tussen de Verenigde Staten en Nederland.  

De gemiddelde beoordeling per bijeenkomst door de observator is matig. De 

gemiddelde beoordeling van de trainers is matig tot goed en ligt hoger dan de gemiddelde 

beoordeling van de observatoren. De lagere beoordeling van de observatoren en het gebrek 

aan de verwachte samenhang tussen de beoordeling van de trainers en de observatoren zijn 

mogelijk te wijten aan de verschillende ideeën die de trainers en observatoren hebben over de 

implementatie van EQUIP en wijzen op een onvoldoende mate van programma-integriteit bij 

EQUIP.  

Bij Teylingereind zijn in totaal zeven bijeenkomsten geobserveerd. Uit de observaties 

kwam een groot verschil tussen trainers naar voren. Deze verschillen hebben betrekking op 

het gebied van motivatie/demotivatie, actieve/passieve houding, orde handhaving en 

voorbereiding van de bijeenkomst. Over het algemeen hielden de trainers zich niet aan de 

vastgestelde implementatie richtlijnen die in de handleiding staan. Het initiatief lag 

voornamelijk bij de trainer en niet bij de jongeren. Er werd niet of nauwelijks tijd 

uitgetrokken om de bijeenkomst voor te bereiden en de bijeenkomst na afloop inhoudelijk te 

evalueren. Bij De Waag is één bijeenkomst geobserveerd. De trainer volgde de handleiding 

zoveel mogelijk, waardoor er bij deze bijeenkomst een redelijk hoge overeenstemming was 

behaald. Een zwak punt was dat er slechts één groepslid aanwezig was en het initiatief bij de 

trainer lag. Gekeken naar bijeenkomstspecifieke punten viel op dat belangrijke vaardigheden 

en technieken voor het onder controle houden van agressie niet of nauwelijks geoefend 

werden door de groepsleden. Ook werd er bij de helft van de bijeenkomsten geen gebruik 

gemaakt van de handleiding, werd er niet teruggeblikt en werd de bijeenkomst niet op de 

juiste wijze afgesloten. 

De vragenlijsten voor de coördinator en trainers hebben betrekking op de aspecten 

doelstelling, voorwaarden, doelgroep, intensiteit en opbouw van de programma-integriteit van 

EQUIP. Bij De Waag worden geen wederzijdse hulpbijeenkomsten gegeven, hierdoor zijn een 

aantal vragen voor deze instelling niet van toepassing.  

De doelstelling van het EQUIP programma wordt zowel door Teylingereind als door 

De Waag juist geformuleerd. De volgende zaken zouden aanwezig moeten zijn om aan de 

voorwaarden te voldoen die gesteld worden aan het geven van EQUIP (1) een beleid voor een 

schone, veilige en humane omgeving voor de jongeren en het personeel, (2) een 
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programmaverklaring, (3) bevoegde EQUIP trainers en (4) een programma-

integriteitssysteem. Beide instellingen voldoen bijna aan al deze voorwaarden. Met betrekking 

tot bekwaamheid van de trainers valt op te merken dat niet alle trainers binnen Teylingereind 

daadwerkelijk een trainingscursus hebben afgerond.  

Met betrekking tot de doelgroep zijn er verschillen op te merken tussen Teylingereind 

en Gibbs e.a. (1995). Teylingereind stelt geen eisen aan de groep en noemt geen contra-

indicaties, behalve het niet beheersen van de Nederlandse taal. Alleen Teylingereind neemt 

een deel van de testen af die Gibbs e.a. (1995) voorschrijven. De Waag stelt wel eisen aan de 

groep, zoals een IQ hoger dan 70 en het onder controle kunnen houden van agressie. Deze 

punten vormen, tezamen met autisme ook de contra-indicaties. Gibbs e.a. (1995) noemen als 

contra-indicaties extreem teruggetrokken en non-verbaal gedrag, zwaar verstandelijk 

beperkten en jongeren met een gedesoriënteerde persoonlijkheid. Het aantal jongeren in de 

groep is volgens Gibbs e.a. (1995) zes tot negen en er mogen later jongeren aan de groep 

worden toegevoegd. De coördinator van Teylingereind zegt hieraan te voldoen, echter menen 

sommige trainers dat het niet mogelijk om jongeren aan de groep toe te voegen. De Waag 

geeft aan dat de doelgroep bestaat uit twee jongeren en er later geen jongeren aan de groep 

worden toegevoegd.  

Met betrekking tot de intensiteit van het EQUIP programma, stellen Gibbs e.a. (1995) 

dat er per week meer of evenveel wederzijdse hulpbijeenkomsten gegeven dienen te worden 

als EQUIP bijeenkomsten, met een duur van zestig tot negentig minuten per bijeenkomst. Bij 

De Waag wordt er enkel één keer per week een EQUIP bijeenkomst gegeven. Bij 

Teylingereind wordt er één keer per week een wederzijdse hulpbijeenkomst gegeven, maar dit 

varieert per groep. De duur van een bijeenkomst en het aantal EQUIP bijeenkomsten worden 

door Teylingereind juist omschreven, alleen kan het in de praktijk voorkomen dat 

omstandigheden er toe leiden dat men hier van afwijkt. Bij De Waag wordt per week éénmaal 

een EQUIP bijeenkomst gegeven, de tijdsduur is wel juist omschreven.   

Teylingereind voldoet gedeeltelijk aan de regels omtrent de opbouw van het 

programma. De coördinator van de instelling hoort bij de introductie van het EQUIP 

programma aanwezig te zijn, maar dit is bij beide instellingen niet het geval. Het programma 

hoort te starten met wederzijdse hulpbijeenkomsten en pas na 2 à 4 weken mogen er ook 

EQUIP bijeenkomsten gegeven worden. Basisregels moeten bij beide bijeenkomsten 

uitgelegd worden. Teylingereind geeft aan te starten met een EQUIP bijeenkomst en de 

meerderheid van de trainers geven aan dat de basisregels bij de eerste wederzijdse hulp- en 

EQUIP bijeenkomsten worden uitgelegd. Het EQUIP programma wordt niet afgerond zoals 
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het voorgeschreven is door Gibbs e.a. (1995). Bij Teylingereind wordt het programma niet 

afgerond, maar continue gegeven. De trainer bij De Waag weet het niet. Volgens Gibbs e.a. 

(1995) mogen beide soorten bijeenkomsten niet door dezelfde trainer aan dezelfde groep 

gegeven. De meerderheid van de trainers van Teylingereind geeft aan dit wel te doen. Enkele 

trainers van Teylingereind verwarren hun rol als trainer of coach bij respectievelijk de EQUIP 

bijeenkomsten en wederzijdse hulpbijeenkomsten. Hoewel de coördinator van Teylingereind 

aangeeft dat er geen tijd van wederzijdse hulpbijeenkomsten gebruikt mag worden om een 

EQUIP bijeenkomst af te ronden, geven enkele trainers aan dat dit wel mag. De volgorde 

waarin de programmacomponenten gegeven moeten worden is woedebeheersing/cognitieve 

vertekeningen, sociale vaardigheden en morele ontwikkeling. De coördinator van 

Teylingereind houdt deze volgorde aan, maar de coördinator van De Waag niet. 

De vragenlijsten geven een beeld van de programma-integriteit van EQUIP, zoals 

opgesteld door Gibbs e.a. (1995) en Potter e.a. (2001). Gezien de antwoorden op de 

coördinatielijsten kan geconcludeerd worden dat beide instellingen tekortkomingen hebben op 

alle aspecten van programma-integriteit, met uitzondering van de doelstelling. Aan de hand 

van de vragenlijst voor de trainers kan geconcludeerd worden dat er bij beide instellingen 

onvoldoende voldaan wordt aan de aspecten opbouw en doelgroep van programma-integriteit.   

 

Beperkingen van onderzoek  

Bij het interpreten van dit onderzoek dient rekening gehouden te worden met een 

aantal beperkingen. Allereerst vormt het kleine aantal observaties een beperking. Door de 

kleine steekproef zijn niet alle bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve 

vertekeningen aan bod gekomen. Tevens kan het kleine aantal observaties een vertekend 

beeld geven van de werkelijkheid en het gebrek aan significante betrouwbaarheidscorrelaties 

verklaren.  

Ten tweede is de steekproef in dit onderzoek select gekozen. De instellingen die bereid 

waren om in dit onderzoek te participeren hebben zelf trainers aangewezen en groepen 

geselecteerd die over verschillende programma componenten gevolgd konden worden. Zo kan 

er sprake zijn van positieve selectie, wat kan betekenen dat ‘slechte’ trainers of groepen niet 

zijn opgenomen in de onderzoeksgroep. Het is de vraag of dezelfde resultaten zouden zijn 

behaald wanneer observatie wordt verplicht of de groepen en trainers aselect gekozen worden.  

Ten derde moet er in dit onderzoek rekening worden gehouden met de beperkingen die 

mee spelen bij iedere observatie, namelijk de selectiviteit en de subjectiviteit van 

waarneming. Ook moet rekening gehouden worden met de beïnvloeding van de 
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geobserveerde groepen door de aanwezigheid van de observator (Van der Sande, 1999). De 

resultaten met betrekking tot de interobservator betrouwbaarheid van het observatie-

instrument zijn ruim voldoende. Dit wekt de indruk dat het observatie- instrument niet 

gevoelig is voor beïnvloeding door de selectiviteit en subjectiviteit van waarneming door de 

observator.  

 

Aanbevelingen 

De genoemde beperkingen kunnen gezien worden als reden voor vervolgonderzoek en 

enkele aanbevelingen kunnen gegeven worden. Allereerst worden aanbevelingen gegeven die 

betrekking hebben op het onderzoek naar de uitvoering van EQUIP in Nederland. Het op 

grote schaal uitvoeren van de huidige studie, zal mogelijk tot meer significante en tevens tot 

meer generaliseerbare resultaten leiden. In plaats van een selecte steekproef zou in 

vervolgonderzoek een aselecte steekproef getrokken moeten worden afkomstig van een groot 

aantal instellingen.  

Vervolgens kunnen aanbevelingen gegeven worden ter bevordering van het 

observatie-instrument. Het observatie-instrument meet nu alleen het aspect inhoud en de 

kwaliteit van de inhoud van programma-integriteit. Het is aan te raden om in 

vervolgonderzoek meerdere aspecten mee te nemen die betrekking hebben op de programma-

integriteit, zodat het instrument gebruikt kan worden in toekomstig representatief onderzoek 

naar de gehele programma-integriteit van EQUIP. Voorbeelden van aspecten zijn 

groepsdynamica, professionele houding van de trainers, trainerskenmerken en 

programmabereik. Criteria van huidig observatie-instrument kunnen verfijnd worden en in 

relatie worden gebracht met effecten van EQUIP bij verschillende instellingen in Nederland. 

Voor een totaalbeeld van de programma-integriteit van EQUIP dient er in vervolgonderzoek 

ook een instrument te worden ontworpen voor de wederzijdse hulpbijeenkomsten. Het EQUIP 

programma bestaat uit drie programma componenten en in dit onderzoek staat de component 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen centraal. Voor de resultaten en conclusies met 

betrekking tot de programma componenten morele ontwikkeling en sociale vaardigheden 

wordt respectievelijk verwezen naar Blok (2008) en Blom (2008). In vervolgonderzoek 

zouden deze programmacomponenten aan elkaar gerelateerd kunnen worden. 

Tot slot kunnen aanbevelingen gegeven worden ter verbering van de uitvoering van 

het EQUIP programma in Nederland. Er ontbreken teveel implementatie aanwijzingen in de 

Nederlandse handleiding om de programma-integriteit van EQUIP te kunnen te waarborgen. 

Het integriteitbeginsel zegt hierover dat het achterwege laten van één of meerdere onderdelen 
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de effectiviteit van de interventie kan terugbrengen (Van der Laan, 2004). De Nederlandse 

handleiding zou daarom aangepast en aangevuld moeten worden. De implementatiegids van 

Potter e.a. (2001) zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Ten tweede zijn het trainen, 

monitoren en supervisie van de EQUIP trainers belangrijke basiselementen van programma-

integriteit (Goldstein & Glick, 2001). Deze elementen zouden in de praktijk meer worden 

toegepast, zodat er meer zicht is op de implementatie van het programma. Er zou ook gedacht 

kunnen worden aan het organiseren van een opfriscursus voor trainers met betrekking tot de 

methodiek van EQUIP, omdat dit na een korte trainingscursus van drie dagen snel weer kan 

wegzakken. Ten derde omvat het beginsel van programma-integriteit het punt dat activiteiten 

en methodieken die voortkomen uit impulsiviteit en intuïtie van de trainers gericht kunnen 

zijn op niet-criminogene factoren en daarmee minder effectief zijn (Van der Laan, 2004). 

Daarom is het belangrijk dat er op toegezien wordt dat de trainers de methodiek aanhouden 

zoals deze is voorgeschreven is door Gibbs e.a. (1995) en hier niet van afwijken. 

De hierboven genoemde aanbevelingen kunnen ten goede komen aan de 

implementatiekwaliteit van het EQUIP programma. Door de resultaten terug te koppelen naar 

de trainers, kan deze zijn gedrag tijdens een EQUIP bijeenkomst optimaliseren, met als 

mogelijk resultaat een verhoging van de kwaliteit van de interventie. Dit onderzoek heeft, 

gezien de vernieuwende resultaten, een substantiële bijdrage geleverd aan de 

wetenschappelijke kennis rondom de programma-integriteit van het EQUIP programma in 

Nederland en vormt een interessante bron voor vervolgonderzoek.  
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Bijlage 1: Overzicht woedebeheersing en cognitieve vertekeningen bijeenkomsten 

 

In deze bijlage is de uiteenzetting van het EQUIP programma bij de bijeenkomsten van 

woedebeheersing en cognitieve vaardigheden opgenomen.
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EQUIP bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen  

 

De bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen bestaan uit tien 

trainingen die een cognitieve benadering hebben. In de eerste zeven trainingen wordt aandacht 

besteed aan agressie als gevolg van provocatie door anderen, oftewel reactieve agressie. In de 

laatste drie trainingen is pro-actieve agressie het onderwerp. Vaardigheden voor het herstel 

van cognitieve tekorten dienen de ‘arousal’ van agressie te verminderen en zo de tijdwinst te 

geven die nodig is om de sociale vaardigheden uit te voeren die op zo’n moment nodig zijn 

(Gibbs e.a., 1995; Mos & Verdam, 2006). Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting van de 

tien bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen (Gibbs e.a., 1995; 

Potter e.a., 2001; Mos & Verdam, 2006):    

Bijeenkomst 1: In deze bijeenkomst vindt er een discussie plaats over kwaadheid en 

agressie en de voordelen van het beheersen van kwaadheid. Kwaadheid en geweldloosheid 

krijgen een andere betekenis. Kwaadheid wordt bestempeld als zwak, onvolwassen en 

onproductief. Geweldloosheid wordt benoemd als het geven van een sterkere positie aan 

jongeren doordat ze meer keuzes krijgen naast vechten. Het doel van de komende tien 

bijeenkomsten wordt genoemd, namelijk het beheersen van kwaadheid en niet het elimineren 

ervan. 

Bijeenkomst 2: In deze bijeenkomst wordt de opbouw van kwaadheid wordt 

geïntroduceerd met behulp van de GALG methode. De uitgangspunten van het programma 

worden uitgelegd, namelijk dat het jouw gedachten zijn die je kwaad maken en niet de 

gebeurtenissen daarbuiten. Speciale aandacht wordt gegeven aan de vroege 

waarschuwingssignalen van kwaadheid en het in jezelf praten.  

Bijeenkomst 3: Deze bijeenkomst richt zich op het corrigeren van denkfouten aan de 

hand van voorbeeldsituaties. Denkfouten moeten onder controle worden gehouden in het 

dagelijkse gedrag. De dagelijkse zelfhulplogboeken (problemen en denkfouten, positief 

gedrag) worden geïntroduceerd. 

Bijeenkomst 4: Deze bijeenkomst gaat in op de ontspanningstechnieken. De drie 

technieken zijn: Diep ademhalen, tot tien tellen en het oproepen van plezierige of vredige 

gedachten. Deze technieken worden besproken en geoefend. Speciale aandacht wordt gegeven 

aan het belang van het gebruik van praten-in-jezelf om tijd te winnen. 

Bijeenkomst 5: In deze bijeenkomst leren de jongeren ‘in-jezelf-praten’ technieken om 

kwaadheid te verminderen. Ook wordt aandacht besteed aan het vooraf nadenken over de 

gevolgen en denken aan de andere persoon. 
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Bijeenkomst 6: In deze bijeenkomst leren jongeren de negatieve gevolgen van 

kwaadheid, zoals vernederingen en bedreigingen. Ook leren de de jongeren de opbouwende 

gevolgen van ‘ik-uitspraken’ en de negatieve consequenties die ‘jij-uitspraken’ kunnen 

hebben, gericht op de vaardigheid het constructief uiten van een klacht. 

Bijeenkomst 7: Deze bijeenkomst gaat in op zelfevaluaties en opbouwende kritiek. 

Zelfevaluatieve uitspraken worden besproken zoals jezelf belonen en opbouwende zelfkritiek. 

Ook wordt de relatie besproken tussen zelfevaluatie en het corrigeren van denkfouten. 

Bijeenkomst 8:  In deze bijeenkomst wordt het provoceren van anderen en het 

slachtofferschap besproken. Er wordt gediscussieerd over ‘de dingen die je doet die andere 

mensen boos maken’ en ‘het realiseren hoe je anderen beïnvloedt. 

Bijeenkomst 9: In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het corrigeren van de 

verstoorde zelfbeelden die de jongeren hebben. Het stimuleren van empathie en gevolgen van 

daden. Er vindt een discussie plaats ober DAP (Denk aan de Andere Persoon) als: ‘Denk aan 

de pijn die jouw daden anderen hebben bezorgd’.  

Bijeenkomst 10: In deze laatste bijeenkomst wordt verder gewerkt aan empathie en 

wordt het overzicht van alle belangrijke punten van deze module in het hanteren van 

kwaadheid en agressie herhaald. Er wordt een verbinding gemaakt naar het gebruiken van de 

(sociale) vaardigheden voor het omgaan met kwaadheid en het corrigeren van denkfouten 

(Gibbs e.a., 1995; Potter e.a., 2001; Mos & Verdam, 2006).  
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Bijlage 2: Implementatie aanwijzingen 

 

In deze bijlage zijn de algemene implementatie aanwijzingen opgenomen die gebaseerd zijn 

op het EQUIP programmaboek van Gibbs e.a. (1995). Deze hebben betrekking op het verloop 

van de behandeling, de trainers, de groep, de eerste bijeenkomst en de laatste bijeenkomst.  

 

Tevens zijn de uitgeschreven implementatie aanwijzingen opgenomen voor de bijeenkomsten 

van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen. De aanwijzingen zijn gebaseerd op het 

EQUIP programmaboek van Gibbs e.a. (1995) en aangevuld met aanwijzingen uit de 

implementatiegids van Potter e.a. (2001). 
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Bijlage 2 A: Algemene implementatie aanwijzingen 

Gibbs e.a. (1995) geven in het EQUIP programmaboek een aantal algemene aanwijzingen die 

uitgevoerd moeten worden door de trainer.  

 

Verloop: 
- Wederzijdse hulpbijeenkomsten moeten tenminste net zo vaak gegeven worden als 

EQUIP bijeenkomsten (p.212): maximaal 2 van de 5 dagelijkse bijeenkomsten zijn 

EQUIP bijeenkomsten (p. 213). 

- De groep start met wederzijdse hulpbijeenkomsten, pas later wanneer de groep al 

enige motivatie heeft beginnen de EQUIP bijeenkomsten (p. 212). 

Aanrader: begin aan de EQUIP bijeenkomsten tussen de 2 á 4 weken na de start van 

de wederzijdse hulpbijeenkomsten (p. 225) 

- Volgorde EQUIP bijeenkomsten: 1) agressieregulatie 2) sociale vaardigheden 

3)morele educatie (213). 

- Tabel 6.1 geeft de volgorde van alle EQUIP bijeenkomsten van alle drie de 

componenten (p. 214-217). 

(Aanpassingen:) 

- Aanrader: EQUIP 3 uur per week, voor 10 weken. In de praktijk kan men hiervan 

afwijken door allerlei omstandigheden (meer tijd er voor nemen, soms heb je minder 

tijd voor een bijeenkomst nodig, enz.; p. 218), maar: 

- Er mag geen tijd van de wederzijdse hulpbijeenkomsten gebruikt worden voor het 

afronden/inhalen van een EQUIP bijeenkomst (p. 218). 

 

Groepsleiders: Coach en EQUIP-er: 
- EQUIP bijeenkomsten: de groepsleider is een trainer en hij geeft les (p. 223). 

- Wederzijdse hulpbijeenkomsten: de groepsleider is een coach en hij begeleidt de groep 

in het proces (p. 223) 

- Alle groepsleiders moeten gebruik maken van de ‘vraag, niet vertellen’ techniek 

(stimuleren met vragen en niet alleen instrueren of voorzeggen; p. 223). 

- Alle lessen moeten zoveel mogelijk ‘in handen zijn’ van de groep (p. 223). 

- De EQUIP bijeenkomsten en de wederzijdse hulpbijeenkomsten worden door 

verschillende groepsleiders gegeven (Nog beter: EQUIP bijeenkomsten worden ook 

door verschillende groepsleiders gegeven; p. 224). 

- Alle groepsleiders moeten beschikken over alle drie de persoonlijkheids typen, 

namelijk ‘eiser’, ‘soother’ en ‘stimulator’ (p. 223). Echter is de groepsleider meer  

georiënteerd op de taak die uitgevoerd moet worden (p. 224). 

 

De EQUIP groep:  
- Start de groep met adolescenten die 1) ten minste relatief non-oppositioneel en positief 

zijn en 2) populair of ten minste niet verworpen zijn door hun leeftijdgenoten. 

- Start wederzijdse hulpbijeenkomsten met een groep met 5 á 6 goed functionerende 

kinderen en voeg later enkele mensen stuk voor stuk toe (p.225). 

- Functioneren kan gemeten worden aan de hand van de SRM-SF, de IAP-SF en de HIT 

(p. 226). 

- Mensen die niet geschikt zijn personen die: extreem teruggetrokken en non-verbaal 

zijn, zwaar geestelijk gehandicapt zijn en een extreem gedesorganiseerde 

persoonlijkheid hebben (autisten, schizofrenen; p. 226). 
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- Jongeren kunnen voortijdig de EQUIP groep verlaten. De groep moet dan aangevuld 

worden met nieuwe groepsleden (p. 231-232).  

- Op een gegeven moment kan er gekozen worden om de 10 weken durende EQUIP 

cyclus opnieuw te starten. Dit hoort positief gebracht te worden aan de ‘veteranen’ 

door aan te geven dat ze de kans krijgen hun vaardigheden te verfijnen (p. 232). 

 

Eisen aan de introductie van EQUIP aan de jongeren: 
- Het hoofd van de afdeling hoort bij de introductie aanwezig te zijn (p. 227). 

- Introductie moet zwaar/streng zijn, maar wel positief (p.228). 

- Het hoofd houdt als eerste een introductie praatje (voor verloop zie p. 228). 

- Tijdens de eerste les van de wederzijdse hulpbijeenkomsten en van de EQUIP 

bijeenkomsten moeten de basisregels uitgelegd worden (p. 228-229). 

 

Eisen aan de laatste EQUIP bijeenkomst: 
- De laatste bijeenkomst bevat een terugblik die alle bijeenkomsten van alle drie de 

componenten bevat. 

- De laatste bijeenkomst bevat concluderende uitspraken die de groepsleden motiveren 

EQUIP te gebruiken tijdens het helpen van anderen en die de groepsleden motiveren 

hun leven aan te passen. 

- De laatste bijeenkomst bevat de afname en discussie van de ‘Darkness or Light?’ lijst  
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Bijlage 2 B: Bijeenkomstspecifieke criteria van woedebeheersing en cognitieve 

vertekeningen 

 

Ter voorbereiding voor iedere bijeenkomst: 

1. De trainer heeft hoofdstuk 4 van het Equip programmaboek (Gibbs, Potter & Goldstein, 

1995) gelezen. 

2. Er is een voldoende aantal werksheets om aan de groep te verspreiden. 

3. Er is een flip-over met staander aanwezig voor de bijeenkomsten. Er is genoeg papier op 

de flip-over, er zijn twee stiften en genoeg tape om de volle sheets aan de muur te hangen. 

 

Bijeenkomst 1: Het evalueren en herbenoemen van kwaadheid/agressie. 

1. De trainer bespreekt de nadelen en voordelen van kwaadheid/agressie en noteert de 

nadelen en voordelen op de flip-over. (Bijvoorbeeld: Voordelen: zelfverdediging, ik voel 

me sterk, wraak nemen. Nadelen: geeft meer problemen, schuldig voelen, stom, vrienden 

verliezen, mensen vertrouwen je niet meer). 

2. De trainer benut de mogelijkheden om kwaadheid en geweldloosheid te herbenoemen. 

(Kwaadheid is iets dat iedereen ervaart. Sterke mensen controleren hun kwaadheid, 

zwakke mensen hebben geen zelfcontrole als ze gewelddadig worden).  

3. De trainer maakt duidelijk dat ongecontroleerde kwaadheid zwak is. 

4. De trainer benoemt zelfcontrole als sterk, krachtig en gebruikt zuivere sporters als 

voorbeeld. 

5. De trainer presenteert het voorbeeld van de clown(s) in de piste en maakt hierbij gebruik 

van de flip-over. (De clown in de piste is de persoon die anderen uitlokt tot een gevecht. 

Hij is een clown en een dwaas omdat hij niet nadenkt over de nadelen van kwaadheid en 

geweld. Zijn doel is om jou ook in de piste te trekken. Hij wil zijn ‘touwtjes’ aan je 

vastmaken om je de ring in te kunnen trekken. Als jij dit toelaat, wie heeft dan de controle 

over de situatie? Hij wint als jij begint met vechten. Hoeveel clowns zijn nu in de piste?) 

6. De trainer maakt duidelijk dat kwaadheid oké is als het gebruikt wordt om constructief 

gedrag te motiveren: (a) zelfverdediging, (b) assertief gedrag is geen agressie. 

7. De groep discussieert en de trainer maakt een lijst (2 kolommen) van de nadelen en 

voordelen van woede op de flip-over. 

8. De trainer luistert naar de denkfouten die gemaakt worden en laat die zien door het 

gebruik van de techniek ‘vragen en niets zeggen’ of andere constructieve interventies 

waar mogelijk. 

9. De trainer laat de groep het meeste werk doen. Positieve opmerkingen worden beloond. 

10. De trainer sluit de bijeenkomst af met de voordelen van het beheersen van en het goed 

kunnen omgaan met kwaadheid. (Bijvoorbeeld: voordelen zijn dat je niemand pijn doet, je 

komt niet in de problemen, je voelt je beter en je wordt er sterker van).  

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A.  Werkblad ‘evalueren en herbenoemen van kwaadheid/agressie’. Dit werkblad komt voor 

in de implementatiegids en handleiding Teylingereind. 

 

Bijeenkomst 2: De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid; Controle over lichaam en 

geest. Kwaadheid verminderen.  

1. De trainer geeft een korte herhaling van bijeenkomst 1; de voordelen van het controleren 

van kwaadheid en de kracht die je hebt als je meer keuzes hebt naast agressie. 
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2. De trainer legt uit dat de GALG een hulpmiddel is om de groep de anatomie van 

kwaadheid te leren. 

3. De trainer legt de definitie van GALG uit en maakt gebruik van de flip-over. De trainer 

begint met de G (gebeurtenis), de L (lichamelijke reactie), de tweede G (gevolgen) en 

tenslotte de A (activiteiten van je gedachten).  

4. De trainer legt uit dat G datgene is wat je kwaad maakt. Ze worden ook wel de ‘hotspots’ 

of  prikkels genoemd. De trainer vraagt de groep naar hun hotspots en zet ze op de flip-

over. 

5. De trainer vraagt ‘wat zie je gebeuren met jezelf of voel je na die prikkel?’ en ‘wat denk je 

dat met L bedoeld wordt?’. De trainer accepteert L=Lichamelijke reactie en zegt dat wat je 

voelt of ziet bij jezelf de vroege waarschuwingssignalen van kwaadheid zijn.’ 

6. De trainer vraagt aan de groep ‘waar denk je dat de 2
de

 G voor staat?’ De trainer kan de 

groep helpen met de gevolgen of consequenties.  

7. De trainer vraagt aan de groep ‘waar denk je dat de A voor staat?’ (A staat voor de actie in 

je hoofd, ofwel de activiteiten van je gedachten. Je lichaam reageert op je gedachten. Het 

reageert op het praten tegen jezelf wat je in je gedachten doet). 

8. De trainer noemt waardevolle discussiepunten. (a) je bent je niet altijd bewust van de 

activiteiten van je gedachten, (b) hoe snel kan je gedachten activiteit of je kwaadheid een 

lichamelijke reactie veroorzaken, (c) hoe belangrijk is het dat we ons bewust zijn van onze 

gedachten zodat we er iets aan kunnen doen.  

9. De trainer vertelt de groep bewust te zijn van de vroege waarschuwingssignalen en die te 

gebruiken als signalen om iets te doen aan de gedachten die de signalen veroorzaken. 

10. De trainer benadrukt het volgende: ‘Als je de waarschuwingssignalen voelt, beheers je 

jezelf niet, want de ander beheerst jou omdat je met hem meegaat!’ 

11. De trainer herinnert de groep aan de Clown(s) in de piste. 

12. De trainer vertelt: ‘Als je jezelf in de situatie wilt beheersen moet je de activiteiten van je 

gedachten veranderen die je de controle doet verliezen, zodat je weer terugkomt bij de 

gedachten die je zelfcontrole geven’. 

13. De trainer bespreekt de kalmerende gedachten die gebruikt kunnen worden om tegen 

jezelf te praten om je kwaadheid te verminderen. 

14. De trainer kan concluderen door te zeggen: ‘De activiteiten van je gedachten die 

kwaadheid veroorzaken, bevatten meestal denkfouten’. Dus moeten de dingen die je tegen 

jezelf zegt die kwaadheid reduceren, correcties van die denkfouten bevatten. 

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A. Werkblad 1 ‘De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid’. Dit werkblad komt voor in de 

implementatiegids en handleiding. 

B. Werkblad 2 ‘Voorbeelden van praten in jezelf die kwaadheid verminderen’.  

 

Bijeenkomst 3: Onder controle houden en corrigeren van denkfouten. 

1. De trainer geeft een herhaling van bijeenkomst 2 en vertelt de groep dat deze bijeenkomst 

gaat over gedachten en in het bijzonder over denkfouten. 

2. De trainer benadrukt het punt dat de betekenis die je in gedachten toekent aan de 

Gebeurtenis de  kwaadheid veroorzaakt, niet de gebeurtenis zelf.  

3. De trainer legt uit dat er speciale aandacht geschonken moet worden aan gedachten, 

(waarschijnlijk denkfouten) die direct volgen op die bepaalde Gebeurtenis die de 

kwaadheid veroorzaakt. 

4. De trainer gebruikt het voorbeeld van het in een rij staan wachten met zijn allen om de 

kwaadheid opwekkende Activiteiten van de Gedachten te introduceren waaruit de 
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denkfouten ontstaan. (a) Wie voelde zich wel eens kwaad worden toen hij in een rij stond 

te wachten? (b) je hebt misschien gedacht: ‘dit is niet eerlijk, ik zou niet zo lang moeten 

wachten in deze rij.’ (c) Maar dat is een denkfout, waarom? (d) Anderen moeten ook 

wachten. Ik ben geen uitzondering. (e) Moedig aan om hier bij egocentrisme als denkfout 

te herkennen.  

5. De trainer presenteert ‘Gary’s denkfouten’ door het gebruik van individuele A4’tjes of een 

overhead projector. De trainer ziet erop toe dat de groep mede het scenario overleest met 

daarbij de vragen.  

6. De trainer heeft voor de bijeenkomst een flip-over voorbereid door het in tweeën te 

verdelen en ongeveer 15 centimeter ruimte onderaan de bladzijde vrij te houden. 

7. De trainer ziet erop toe dat de vragen en de onderdelen daarvan gelezen en beantwoord 

worden in de volgorde waarin ze genoemd staat in de uitwerking van Gary’s denkfouten. 

8. De trainer gebruikt de flip-over om de antwoorden een rangorde te geven van 1t/m 3. De 

denkfouten worden via initialen weergegeven in de linkerkolom van de flip-over.  

9. De trainer geeft in kolom 1 de antwoorden van de groep op vraag 1 bij de initialen van de 

juiste denkfouten weer.  

10. De trainer laat het eerste gedeelte van vraag 2 hardop voorlezen (‘Wat zijn de fouten in 

deze gedachten?’). De trainer vertelt dat de initialen hints geven naar de juiste 

antwoorden. 

11. De trainer laat het tweede gedeelte van vraag 2 hardop voorlezen (‘Cecilia was kwaad op 

Gary omdat hij iets deed om haar te kwetsen. Wat denk je dat hij gedaan zou kunnen 

hebben?’).  

12. De trainer schrijft het antwoord op de vraag op de flip-over op. 

13. De trainer zet in kolom 2 de antwoorden op vraag 3 (‘Hoe had Gary terug kunnen praten 

op zijn denkfouten?’).  

14. De trainer sluit de opdracht af met vraag 4 (‘Als Gary zijn denkfouten had verbeterd, zou 

hij Cecilia dan ook hebben neergestoken?). Het juiste antwoord is NEEN. 

15. De trainer beloont het juiste antwoord op vraag 4 (d.m.v. complimenten) onmiddellijk en 

deelt de dagelijkse logboeken uit en legt uit wat de bedoeling is. 

16. De trainer vertelt dat dit instrumenten zijn die ze gebruiken om hun denkfouten te helpen 

controleren en corrigeren.  

17. De trainer introduceert het dagelijkse zelfhulplogboek. De trainer vertelt dat dit logboek 

ze zal helpen om hun ‘hotspots’ te onderkennen en dat het ze zal helpen te anticiperen op 

en om te gaan met lage en hoge risicosituaties. 

18. De trainer legt uit dat het bewustzijn van prikkels kan helpen zichzelf te beheersen. Het 

zal helpen te anticiperen op en om te gaan met lage en hoge risicosituaties. 

19. De trainer vertelt dat het logboek ook gebruikt kan worden om problemen te rapporteren 

in wederzijdse hulpbijeenkomsten. 

20. De trainer legt uit dat als ze verder gaan, ze het  ‘Positief Gedrag’ logboek kunnen 

houden. 

21. De trainer sluit de bijeenkomst af en concludeert met technieken over woedebeheersing. 

(Bijvoorbeeld: ‘Soms kan men zo snel kwaad worden dat je in de problemen komt voordat 

je het weet. We zullen een aantal technieken bespreken en oefenen om daarmee om te 

gaan in onze volgende “omgaan met kwaadheid” bijeenkomst’). 

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A. Werkblad ‘Gary’s denkfouten’. 

B.  Dagelijks zelfhulplogboek: Problemen en Denkfouten. 

C.  Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (gestructureerd). 
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D. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (open vragen versie). 

 

Bijeenkomst 4.  Meer technieken om kwaadheid te verminderen: ontspannen. 

1. De trainer begint met een herhaling van bijeenkomst 3, gericht op het belang van het 

omgaan met kwaadheid in relatie tot denkfouten en het ‘terugpraten tegen jezelf’. 

2. De trainer vraagt aan de groep om met elkaar te overleggen en te bespreken hoe de 

individuele logboeken ingevuld worden.  

3. De trainer herinnert de groep aan de afsluitzin van de vorige bijeenkomst: ‘Soms word je 

zo snel kwaad dat je in problemen komt voordat je het weet. We zullen technieken om dit 

aan te pakken bespreken in de volgende bijeenkomst’.  

4. De trainer vertelt dat de technieken van het diep ademhalen, tot 10 tellen en het oproepen 

van vredige gedachten snel, simpel en effectief zijn. 

5. De trainer vertelt dat het herinneren en het oefenen van deze vaardigheden zo belangrijk is 

dat het hun leven kan redden op een dag. 

6. De trainer maakt gebruik van een flip-over (vrije keuze). 

7. De trainer legt het ‘Diep Ademhalen’ uit en speelt een rollenspel (rollenspel vrije keuze).  

8. De trainer zorgt ervoor dat de groepsleden allemaal iets vertellen over hun hotspots: de 

gebeurtenissen die kwaadheid bij hun oproept. 

9. De trainer vertelt dat de groep zich een hotspot moeten voorstellen en dat die gebeurtenis 

zich in hun verbeelding voltrekt terwijl ze diep ademhalen. 

10. De trainer stelt de vraag: ‘Heb je het gevoel dat dit helpt?’ De trainer praat met de groep 

over deze ervaring, bespreekt de reacties en geeft positieve feedback.  

11. De trainer vertelt over de techniek om zachtjes en langzaam tot 10 te tellen. 

12. De trainer vertelt dat ze tot 10 tellen kunnen oefenen te combineren met diep ademhalen, 

om zoveel mogelijk zelfbeheersing te krijgen. 

13. De trainer laat de groep oefenen met diep ademhalen. 

14. De trainer laat de groep oefenen met tot 10 tellen. 

15. De trainer bespreekt hoe het oefenen gaat. 

16. De trainer laat de groep oefenen met diep ademhalen en langzaam tot 10 tellen. 

17. De trainer introduceert de derde techniek: het jezelf voorstellen/ denken van plezierige of 

vredige gedachten. 

18. De trainer laat de groep discussiëren  over voorbeelden van vredige of plezierige beelden 

en maakt hiervan een gezamenlijke lijst. 

19. De trainer vertelt dat het erg moeilijk is om tegen jezelf te zeggen dat je iemands hoofd in 

elkaar gaat slaan, terwijl je jezelf voorstelt als je op het strand ligt te zonnebaden. 

20. De trainer laat de groep de 3 technieken tegelijk oefenen. 

21. De trainer laat de groep oefenen: (a) zorg ervoor dat de groep diep ademhaalt, (b) 

langzaam tot 10 tellen in 7-10 seconden, (c) geef de groep voor het zich voorstellen 7-10 

seconden, begin op dat moment erna.  

22. De trainer bespreekt met de groep of ze het gevoel hadden dat de oefening hielp. 

23. De trainer vertelt dat deze 3 technieken helpen om de agressieve lichaamsreacties te 

reduceren. 

24. De trainer vertelt dat de groepsleden deze 3 technieken gezamenlijk voor de maximale 

controle over hun kwaadheid moeten gebruiken. 

25. De trainer introduceert het ‘praten-tegen-jezelf’. ‘Je kunt je kwaadheid verminderen door 

nog meer kalmerende dingen tegen jezelf te zeggen en met dat praten-tegen-jezelf kun je 

je denkfouten corrigeren’.  

26. De trainer moedigt de groep aan om de technieken ook buiten de groep te gebruiken en 

oefenen. De trainer laat de groep weten dat ze de volgende bijeenkomst worden gevraagd 

hoe dit oefenen verliep. 
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27. De trainer vertelt het aandachtspunt voor de volgende bijeenkomst: hoe je tegen jezelf met  

behulp 2 technieken zo kunt praten dat je  kwaadheid vermindert.  

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

 

Bijeenkomst 5: Krachtige in-jezelf-praten technieken om kwaadheid te verminderen. 

Denk vooraf na over de Gevolgen en DAP (Denk aan de Andere Persoon).  

1. De trainer begint met een korte herhaling van de ontspanningstechnieken die geleerd 

werden tijdens bijeenkomst 4 en vraagt naar de ervaringen van de groep gedurende de 

afgelopen week. 

2. De trainer introduceert het vooruit denken en bespreekt de kalmerende tegen-jezelf-praten 

technieken en het corrigeren van de denkfouten daarmee. 

3. De trainer legt uit dat de kalmerende technieken om tegen-jezelf-te-praten sterk werken. 

4. De trainer bespreekt allereerst het vooruit denken, het als-dan denken (Als ik dit negatieve 

gedrag doe, volgt die negatieve consequentie, dus kan ik dit beter niet doen). 

5. De trainer vertelt dat het vooruit denken ook gebruikt kan worden voordat je in een 

‘hotspot’ bent, om er één te voorkomen (trainer noemt een voorbeeldsituatie). 

6. De trainer bespreekt de gevoelens van frustratie en kwaadheid. 

7. De trainer vraagt aan de groep wat de consequenties zijn als je je controle verliest en als je 

je niet meer beheerst. 

8. De trainer vertelt de groep dat ze in-zichzelf-praten technieken kunnen gebruiken om te 

zeggen: ‘Denk vooruit!’. 

9. De trainer gaat door op meer tegen-jezelf praten: Kalm blijven en vooruit denken. 

10. De trainer bespreekt de mogelijke consequenties van het verliezen van zelfbeheersing.  

11. De trainer wijst op het belang van het vooraf denken over alle mogelijke gevolgen, niet 

alleen over de vroege gevolgen. 

12. De trainer introduceert het ‘Denk aan de Andere Persoon’ (DAP). 

13. De trainer verwijst naar de flip-over voor de aanvang van de bijeenkomst en gebruikt de 

flip-over als een route kaart tijdens de bijeenkomst.  

14. De trainer legt uit dat vooruit denken ook gebruikt kan worden voor situaties zonder 

kwaadheid.( Pas het scenario aan de behoeftes van de groep aan.) 

15. De trainer presenteert een scenario en gebruikt daarbij de ‘vragen maar niet zeggen’ 

techniek voor interventie. De trainer vermeld de antwoorden op de flip-over. 

16. De trainer kan hiervoor een aantal vragen stellen om de discussie op gang te 

brengen.(voorbeeld: ‘Kun je nog op andere gevolgen van jezelf komen? Misschien kun je 

gevolgen op de langere termijn bedenken?’).  

17. De trainer benadrukt DAP ( Denk aan de Andere Persoon). 

18. De trainer bespreekt hoe de gevoelens van anderen zijn in overleg met de groepsleden. 

(Voorbeeld: ; gekwetst, kwaad, bezorgd, verdrietig, depressief etc.). 

19. De trainer onderzoekt de ‘gevoelens’ van de gevolgen voor diegene die de regels 

overtreedt en bespreekt dit. (voorbeeld: ‘Hoe zul je je voelen als je moet liegen om jezelf 

te beschermen’?) 

20. De trainer sluit de bijeenkomst af met een conclusie waarin benadrukt wordt dat het 

belangrijk is om te denken aan de gevolgen voor jezelf, maar ook zeker aan de gevolgen 

voor anderen.  

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 
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Bijeenkomst 6: Constructieve gevolgen 

1. De trainer begint met een herhaling van bijeenkomst 5  (plus krachtige in-jezelf-praten 

technieken, DG, DAP en GALG). 

2. De trainer relateert destructieve gevolgen aan jij-uitspraken en legt uit hoe in tegenstelling 

daarmee ik-uitspraken typisch leiden tot positievere gevolgen.  

3. De trainer gaat in op GALG. (voorbeeld: ‘We hebben de meeste tijd besteed aan de A van 

de GALG. We hebben ook besproken wat de lichamelijke reactie is en wat de 

oorspronkelijke Gebeurtenis was of hotspot’). 

4. De trainer herhaalt het punt dat de Activiteit van de gedachten het belangrijkst is, omdat 

jet lichaam daarop reageert en niet op de gebeurtenis.  

5. De trainer herhaalt de betekenis van de tweede G (Gevolgen) in de GALG. De trainer 

benadrukt dat een kwade geest in een kwaad lichaam vroeger of later, als ze niet 

tegengegaan worden door de besproken technieken, zullen leiden tot destructieve 

gevolgen.   

6. De trainer noemt twee verschillende destructieve dingen die je kunt zeggen als je kwaad 

bent en jezelf niet meer beheerst : vernederingen en bedreigingen. 

7. De trainer geeft voorbeeld van vernedering en bedreigingen. 

8. De trainer vraagt en bespreekt wat de vernedering en de bedreiging in het voorbeeld is. 

9. De trainer vertelt dat vernederingen en bedreigingen jij-uitspraken zijn en destructief zijn. 

Ze zijn destructief omdat ze de andere persoon aanvallen en gevechten uitlokken. 

10. De trainer vertelt over constructief in plaats van destructief. De trainer vertelt dat 

destructief door constructief vervangen kan worden door jij-uitspraken te vervangen voor 

ik-uitspraken. 

11. De trainer geeft een voorbeeld van een ik-uitspraak. (Voorbeeld: iemand zeggen hoe je je 

voelt ‘ik voel me erg vervelend hierover’). 

12. De trainer bespreekt de sociale vaardigheid ‘een klacht op een constructieve manier uiten’.  

13. De trainer herhaalt de reductie technieken bij kwaadheid. 

14. De trainer bespreekt de kalme constructieve manier die gebruikt wordt bij de sociale 

vaardigheid ‘een klacht op een constructieve manier uiten’. 

15. De trainer legt de eerste stap uit in het constructief uiten van een klacht: ik-uitspraken. (De 

eerste stap was dat je bij jezelf naging wat het probleem was, hoe je jezelf daarbij voelde 

en of jij zelf geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor het probleem bent).  

16. De trainer legt de tweede stap uit in het constructief uiten van een klacht.(De tweede stap 

was dat je plannen maakte om je klacht te uiten, zoals te beslissen aan wie je je klacht 

vertelt en wat je dan zou gaan zeggen). 

17. De trainer bespreekt de derde stap in het constructief uiten van een klacht: d.m.v. een 

rollenspel. (De derde stap was dat je daadwerkelijk in een rollenspel je klacht op een 

constructieve manier uitte: (a) je zei die persoon wat het probleem was, (b) hoe je je 

daarover voelde (c) wat je wilde dat eraan gedaan zou worden).   

18. De trainer geeft een voorbeeld van het constructief uiten van een klacht. 

19. De leider bespreekt de waarde van het laten zien dat je ook begrip hebt voor het standpunt 

van de ander, zodat de ander ook aangemoedigd wordt begrip te hebben voor jouw 

standpunt. 

20. De trainer legt uit dat dit (nr. 19) niet altijd hoeft te werken.  

21. De trainer noemt dat men niet moet dreigen, maar op een rustige en heldere manier de 

ander moet zeggen wat de gevolgen zullen zijn als de situatie niet goed opgelost wordt.  

22. De trainer bespreekt de nadelen van dreigen. 

23. De trainer noemt het verschil tussen het stellen van de gevolgen en het bedreigen van 

iemand. 

24. De trainer legt het verschil tussen dreigen en het stellen van de gevolgen. 
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25. De trainer sluit de bijeenkomst af met een passend voorbeeldsituatie en bespreekt dit 

voorbeeld. 

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

 

Bijeenkomst 7: Zelfevaluatie 

1. De trainer begint met een terugblik op de vorige bijeenkomst (jij-uitspraken en ik-

uitspraken). 

2. De trainer introduceert het belangrijkste onderwerp van deze bijeenkomst, namelijk 

zelfevaluatie.  

3. De trainer legt uit dat zelfevaluatie een belangrijke activiteit is die jij (en zij) iedere dag 

zou(den) moeten doen. De trainer bespreekt de evaluaties van kwaadheid en het gedrag 

om daarmee om te gaan.  

4. De trainer gaat in op de logboeken en introduceert het belonen van jezelf en opbouwende 

kritiek. 

5. De trainer vertelt de groep over constructieve feedback. (a) ‘de volgende keer zal ik mijn 

waarschuwingssignalen eerder opmerken, zoals lichamelijke spanning’, (b) ‘je kunt het 

ook nodig hebben tegen jezelf andere constructieve dingen te zeggen, zoals welke 

denkfouten je maakt en hoe je die kunt tegengaan’, (c) ‘bespreek Gary’s denkfouten en 

bespreek hoe hij een constructieve zelfevaluatie zou kunnen doen’.  

6. De trainer benadrukt de waarde van constructieve feedback. 

7. De trainer geeft een voorbeeld van zelfevaluaties (vb: ‘Ik word hier beter in als ik hier 

meer mee oefen’).  

 

Bijeenkomst 8: Omkeren 

1. De trainer begint met een korte terugblik op week 7; de zelfevaluatie. 

2. De trainer vertelt dat ze deze week bij het omgaan met kwaadheid een andere invalshoek 

gebruiken om naar de dingen te kijken. 

3. De trainer bespreekt het ‘anderen uitlokken probleem’. 

4. De trainer bespreekt met de groep het probleem van anderen: wie is de andere persoon? 

5. De trainer bespreekt de denkfout egocentrisme. 

6. De trainer bespreekt met de groep egocentrisch gedrag en het bagatelliseren. 

7. De trainer herinnert de groep aan Gary.  

8. De trainer stelt de vraag ‘als je de andere persoon de schuld geeft terwijl je minimaal 

jezelf gedeeltelijk de schuld behoort te geven, wat voor een denkfout is dat?’ 

9. De trainer bespreekt ‘andere de schuld geven’. 

10. De trainer bespreekt het belang van de logboeken. 

11. De trainer deelt kopieën uit van het logboek: ‘De dingen die ik doe (deed) die anderen 

kwaad maken’ en bespreekt deze.  

12. De trainer bespreekt het belang van constructief bezig te zijn. 

13. De trainer stelt de vraag ‘hoe zeiden we dat Gary moest terugpraten tegen zijn 

egocentrische denkfout?’ 

14. De trainer stelt de vraag ‘hoe zeiden we dat Gary moest terugpraten tegen zijn anderen de 

schuld geven denkfout?’De trainer herhaalt hoe Gary de waarheid tegen zichzelf zegt: dat 

hij begon met provoceren en dat het pakken van een mes zijn keuze was. 

15. De trainer vraagt aan de groep hoe de denkfout ‘anderen de schuld geven’ gecorrigeerd 

kan worden. 

16. De trainer deelt de omkeren oefening uit en helpt de groep die te maken.  

17. De trainer leest en bespreekt elk voorbeeld van de oefening ‘omkeren’. 
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I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A. Werkblad 1 ‘De dingen die ik doe (deed) die andere kwaad maken’. 

B. Werkblad 2 ‘Omkeren’. 

 

Bijeenkomst 9: Het corrigeren van verstoorde zelfbeelden 

1. De trainer begint met een samenvatting van week 8 en laat de groep weten dat deze 

bijeenkomst ze meer manieren zal leren om het perspectief van anderen te kunnen zien, in 

het bijzonder hun slachtoffers. 

2. De trainer stelt de vraag: ‘Wat is een slachtoffer?’ De trainer bespreekt het slachtoffer als 

iemand die onterecht door iemand pijn wordt gedaan.  

3. De trainer stelt de vraag: ‘Wat is een dader, of crimineel?’ De trainer bespreekt dader als 

iemand die anderen pijn doet, speciaal iemand die ten onrechte andere mensen pijn of 

verdriet doet.  

4. De trainer wijst de groepsleden op de probleemlijst en vraagt aan de groep welke de 

‘zelfvernietigende gedragingen’ zijn. (a) Laag zelfbeeld, (b) Alcohol of drugsprobleem, 

(c) Geen rekening houden met jezelf. 

5. De trainer deelt de ‘daders en slachtoffers’ oefening uit en moedigt de groep aan de 

vragen die daar staan te bespreken.  

6. De trainer bespreekt vraag 4 om het bewustzijn te stimuleren. 

7. De trainer bespreekt vraag 5 om de gevolgen voor de slachtoffers te bekijken en is 

gerelateerd aan de discussie van bijeenkomst 5: Het vooruitdenken aan de gevolgen voor 

anderen. (a) Lichamelijke gevolgen, (b) Geestelijke gevolgen, (c) geldelijke gevolgen, (d) 

gevolgen in het dagelijkse leven, (e) gevolgen vrienden.  

8. De trainer gebruikt vraag 7 om de discussie te verbreden. De trainer stelt de vraag: 

‘Herinner je je DAP (Denk aan de Andere Persoon) van een paar weken terug?’De trainer 

bespreekt hoe DAP verband houdt met hoe slachtoffers lijden. 

9. De trainer vraagt aan de groep op wat voor een manier zij zelf slachtoffer zijn geweest in 

hun leven en bespreekt dit. (Vb. Van ouders, vrienden, docenten, politie?) 

10. De trainer vraagt de groepsleden of hun slachtoffers geleden hebben op de manier die 

eerder genoemd werd.(Wanneer, bij wie en hoe ben je een dader geweest? Bij familie, 

vrienden, docenten, de maatschappij?). 

11. De trainer bespreekt het feit dat hoewel sommige mensen die slachtoffers geweest zijn 

ook daders worden, velen dit ook niet worden. 

12. De trainer vraagt aan de groep of het feit dat je zelf een slachtoffer bent, kunt gebruiken 

als een excuus om her en der slachtoffers te maken. 

13. De trainer onderstreept het punt dat het eigen ‘slachtofferschap’ van de groepsleden niet 

betekend dat zij anderen tot slachtoffer moeten maken; als dat waar zou zijn, zou ieder 

slachtoffer een dader (crimineel) worden. 

14. De trainer maakt duidelijk dat een dergelijk excuus de denkfout ‘anderen de schuld geven’ 

is. 

15. De trainer stelt de vraag en bespreekt deze: ‘Wat denk je dat je meer geweest bent, een 

dader of een slachtoffer?’. 

16. De trainer trekt DAP door naar ‘denk aan de pijn die je daden in het verleden anderen 

bezorgd hebben.’ 

17. De trainer vertelt dat DAP ook staat voor: Denk aan de Andere persoon z’n Pijn die jouw 

daden veroorzaakten. 

18. De trainer bespreekt zelfevaluatie op grote schaal, waarbij je je leven evalueert, hoe je 

anderen pijn hebt gedaan en hoe je vanaf hier verder wilt. Benadruk het belang van DAP. 
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19. De trainer vertelt een voorbeeld met betrekking tot DAP. 

20. De trainer bespreekt het voorbeeld (nr. 19) met de groep. 

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A. Werkblad 1 ‘Daders en slachtoffers’. 

 

Bijeenkomst 10: Meer correcties van verstoorde zelfbeelden; totaaloverzicht 
1. De trainer begint met een overzicht van de sleutelpunten van bijeenkomst 9. (a) 

verschillende manieren waarop daders die slachtoffers maken anderen pijn doen, (b) het 

feit dat de meeste slachtoffers geen daders worden, (c) de denkfout dat als je slachtoffer 

geweest bent, dat je dan ook slachtoffers mag maken en (d) bewustzijn bij veel 

groepsleden dat ze vaker dader zijn geweest dan slachtoffer.  

2. De trainer leidt de groep naar het punt dat ze de geest van de dader volledig onderzoeken 

om te begrijpen wat er moet veranderen. 

3. De trainer vertelt de groep over Dr. Stanton Samenow. (Voorbeeld: Dr. Samenow is een 

psycholoog die over daders heeft geschreven en ze bestudeerd. Hij noemt ze criminelen. 

Hij stelt dat er zoiets is als een criminele geest en omdat die er is, is er dus misdaad). 

4. De trainer deelt het werkblad ‘de geest van een dader’ uit aan de groep en legt uit dat het 

werd geschreven door Dr. Samenow, maar dat het woord dader vervangen is door het 

woord crimineel door Dr. Samenow. 

5. De trainer vraagt een groepslid het gedeelte over de geest van de dader voor te lezen. 

6. De trainer laat andere groepsleden de vragen voorlezen en iedere vraag bespreken. 

7. De trainer concludeert de bijeenkomst met een totaaloverzicht van de sleutelpunten van 

het  ‘omgaan met kwaadheid’. (a) voordelen van op een goede manier kunnen omgaan 

met kwaadheid om beheersing en controle te krijgen over jezelf en gedragskeuzes te 

hebben, (b) reactie van het lichaam op activiteiten van de gedachten en slechts indirect op 

de gebeurtenis, (c) het geweld dat voorkomt uit Gary’s denkfouten, (d) het gebruik van 

technieken om angst te verminderen, (e) het gebruik van ik-mededelingen in plaats van jij-

mededelingen, (f) de rol van zelfevaluatie, (g) de verschillende manieren waarop 

daderschap anderen pijn en verdriet doet, (h) het belang van jet jezelf de waarheid 

vertellen over je daderschap en (i) de noodzaak om jezelf werkelijk te betrekken bij het 

ontwikkelen van een geest en het leven van een verantwoordelijk mens, met de hulp van 

anderen.  

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep. 

II. De drie persoonlijkheidstypen kwamen naar voren bij de EQUIP trainer (‘eisend’, 

‘vriendelijk’ en ‘stimulerend’). 

A. Werkblad 1 ‘De geest van de dader’.  
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 Bijlage 3: Vergelijkingstabellen EQUIP Verenigde Staten versus Nederland 

 
Deze bijlage bevat vergelijkingstabellen tussen de Verenigde Staten en Nederland, gebaseerd 

op de overeenkomsten dan wel verschillen in de implementatie aanwijzingen. De criteria voor 

de VS zijn opgesteld aan de hand van het EQUIP programma boek van Gibbs e.a. (1995) en 

de implementatiegids van Potter e.a. (2001). De criteria voor Nederland zijn opgesteld aan de 

hand van de Nederlandse handleiding (FC Teylingereind, 2006). De criteria die vet gedrukt 

zijn representeren het verschil tussen de criteria zoals die oorspronkelijk zijn opgesteld in de 

VS en niet terug te vinden zijn in de Nederlandse handleiding. De activiteiten, criteria en 

werkbladen die gecursiveerd zijn representeren criteria die enkel terug te vinden zijn in de 

Nederlandse handleiding. 
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Bijeenkomst 1: Het evalueren en herbenoemen van kwaadheid/ agressie 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Discussie kwaadheid en agressie, de voordelen van 

het beheersen van kwaadheid.  

1. Rondje denkfouten/probleemnamen 

2. Herbenoemen van kwaadheid en geweldloosheid. 2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Discussie kwaadheid en agressie, de voordelen van 

beheersen van kwaadheid. 

4. Herbenoemen van kwaadheid en geweldloosheid 

5. Motiveren: doel van het programma is het 

beheersen van kwaadheid en niet het voorkomen 

ervan.  

3. Stelling: Het doel van deze bijeenkomsten is het 

beheersen van kwaadheid, niet het elimineren ervan of 

de uitspraak doen dat vechten altijd fout is 

6. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Bespreken nadelen en voordelen kwaadheid/agressie. 1. Vraag: Wat is kwaadheid en agressie, nadelen en 

voordelen van agressie? Gebruik flip-over. Laat de 

groep denkfouten benoemen als deze gemaakt 

worden.  

2. Herbenoemen van kwaadheid en geweldloosheid. 2. Vraag: Noem voordelen van kwaadheid 

beheersing. 

3. Uitleggen ongecontroleerde kwaadheid is zwak. 3. Vertel: Gecontroleerde en ongecontroleerde 

kwaadheid & benoem verschil & voorbeelden uit de 

sportwereld. 

4. Zelfcontrole is sterk & voorbeeld zuivere sporters. 4.Vertel: zelfcontrole is sterk (zelfverdediging, 

assertief gedrag), geen zelfcontrole zwak.  

 5.Vraag: Wat betekend de probleemnaam ‘anderen 

uitlokken’? Rollenspel Clown in de piste & gebruik 

flip-over 

5. Presenteer voorbeeld van de clown(s) in de piste & 

flip-over 

6. Kwaadheid gebruiken om constructief gedrag te 

motiveren. 

6. Vertel: Voordelen van het beheersen van 

kwaadheid, sta stil bij de gevolgen. 

7. Discussie en noteren van de nadelen en voordelen 

van woede. 

8. Aantonen van de denkfouten die gemaakt worden. 

9. Belonen van positieve opmerkingen. 

10. Afsluiten met de voordelen van woedebeheersing. 

7. Behandel werkblad 1 ‘‘Evalueren en herbenoemen 

van kwaadheid/agressie’ . 

Werkbladen: Werkbladen: 

1. Werkblad 1 ‘Evalueren en herbenoemen van 

kwaadheid/agressie’   

 1. Werkblad 1 ‘Evalueren en herbenoemen van 

kwaadheid/agressie’     (implementatiegids) 

 

 

2. Rollenspel ‘Anderen uitlokken’ 

 
Overeenkomst Aanwijzingen: 88,89  % (8 van de 9 aanwijzingen komen overeen)  
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Bijeenkomst 2: De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid; Controle over lichaam en geest. 

Kwaadheid verminderen. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Terugblik op bijeenkomst 1.  1. Rondje denkfouten/ probleemnamen. 

2. Introductie van de opbouw van kwaadheid (GALG)  2. Terugblik bijeenkomst 1. 

3. Uitleg van de uitgangspunten van het programma: 

Het zijn jouw gedachten die je kwaad maken, niet de 

gebeurtenissen daarbuiten. 

3. Introductie van de opbouw van kwaadheid (GALG) 

4. Aandacht voor vroege waarschuwingssignalen (L) 

kwaadheid. 

4. Uitleg uitgangspunt van GALG: gedachten maken 

je kwaad. 

5. Aandacht voor vroege waarschuwingssignalen (L) 

kwaadheid. 

6. Aandacht voor mogelijkheden van jezelf 

toespreken (A). 

5. In jezelf praten waardoor je meer tijd over hebt (A). 

7. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Terugblik bijeenkomst 1. 1. Vertel: Kwaadheid zichtbaar maken a.d.h.v. 

GALG. Gebruik flip-over. Leg uit en volgorde is G, 

L, G2, A) 

2. Uitleg over GALG. 2. Vertel: Betekenis van G is Gebeurtenis,of hotspots. 

3. Definitie van GALG (volgorde is: G, L, G2, A)  3. Vraag: Wat zijn jullie hotpots? 

4. Vragen naar de betekenis van ‘G’ , hotspots & flip-

over 

4. Vraag: Wat voel je na die hotspot? Wat wordt er 

met L bedoeld? 

5. Vragen naar de betekenis van ‘L’. 5. Vertel:G2 staat voor gevolgen. Jongeren noemen 

de gevolgen en consequenties. 

6. Vragen naar de betekenis van ‘G2’. 6. Vraag: Waar staat de A voor? Lichaam reageert op 

gedachten. 

7. Vragen naar de betekenis van ‘A’.  

8. Discussie over bewust zijn van de activiteiten van 

onze gedachten. 

9. Uitleg over bewustwording van vroege 

waarschuwingssignalen. 

10. Waarschuwingsignalen en zelfbeheersing. 

11. Herinneren aan Clown(s) in de piste.  

 12. Uitleg zelfbeheersing en zelfcontrole. 

 13. Uitleg tegen-jezelf-praat technieken voor kwaadheid 

reductie. 

 14. Conclusie kwaadheid reductie door correctie van 

denkfouten. 

7. Behandel werkblad 1, 2 en 3. 

Werkbladen: Werkbladen: 

1. Werkblad 1 ‘De sleutelrol van gedachten bij 

kwaadheid’ . 

 (implementatiegids) 

1. Werkblad 1 ‘De sleutelrol van gedachten bij 

kwaadheid’ . 

  2. Werkblad 2 ‘De sleutelrol van gedachten bij 

kwaadheid’. 

 2. Flip-over voorbeeld ‘voorbeelden van tegen-jezelf 

praat technieken waardoor je minder kwaad wordt’. 

3. Werkblad 3 ‘De sleutelrol van gedachten bij 

kwaadheid’. 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 78.57  (11 van de 14 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 3: Onder controle houden en corrigeren van denkfouten. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Herhaling van bijeenkomst 2. 1. Rondje denkfouten/probleemnamen. 

2. Het lezen en corrigeren van denkfouten. 2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Het lezen en corrigeren van denkfouten. 

4. De denkfouten onder controle houden in het 

dagelijks gedrag, Introductie van de 

zelfhulplogboeken (problemen en denkfouten, positief 

gedrag). 

3. De denkfouten onder controle houden in het 

dagelijks gedrag. Introductie van de dagelijkse 

zelfhulplogboeken (problemen en denkfouten, positief 

gedrag). 

5. Afsluiting. 

Aanwijzingen: Aanwijzingen: 

1. Herhaling van bijeenkomst 2 & introductie 

bijeenkomst 3. 

1. Vertel: bijeenkomst gaat over gedachten en 

denkfouten en oorzaak kwaadheid. 

2. Nadruk op ‘G’ en de oorzaak van kwaadheid. 2. Vertel: A.d.h.v. een voorbeeld kijken naar actie in 

je hoofd en de denkfouten die daarbij worden 

gemaakt. 

3. Uitleg over oorzaak van kwaadheid. 3. Voorbeeld: wachten in de rij bij de supermarkt. 

4. Introduceren van kwaadheid opwekkende gedachten 

en denkfouten a.d.h.v een voorbeeld. 

4. Behandel werkblad 1. Vragen lezen en 

beantwoorden in volgorde waarin ze genoemd staan. 

Gebruik flip-over.  

5. Presenteren van Gary’s denkfouten via A4’tjes of 

overhead projector. 

5. Vertel: Bewustwording van denkfouten en 

probleemnamen. Met zelfhulplogboek zelf hotspots 

ontdekken. 

6. Flip-over voorbereid. 6. Behandel werkblad 2. 

7. Lezen en beantwoorden van oefening Gary in de 

juiste volgorde. 

7. Vertel: Houd ook een ‘Positief Gedrag’ logboek 

bij.  

8. Gebruik flip-over voor noteren antwoorden en 

denkfouten 

8. Behandel werkblad 3, 4.  

9. Noteren van antwoorden op vraag 1, kolom , bij de 

juiste denkfouten. 

10. Hardop voorlezen 1
ste

 gedeelte vraag 2 & noteren 

correcte antw. 

 11. Hardop voorlezen 2
de

 gedeelte vraag 2. 

 12. Noteren van antwoord op flip-over. 

 13. Noteren van antwoorden op vraag 3 op flip-over in 

kolom 2. 

 14. Concluderen met vraag 4.  

 15. Belonen juiste antwoord vraag 4 (NEEN)&  

uitdelen en bespreken van de dagelijkse logboeken. 

 16. Logboek helpt denkfouten te controleren en 

corrigeren. 

 17. Vertel: ‘Logboek ‘problemen en denkfouten’ helpt 

hotspots te onderkennen’.  

 18. Vertel: ‘bewustzijn van hotspots zal helpen te 

anticiperen op en om te gaan met lage en hoge 

risicosituaties’. 

 19. Vertel: ‘Logboek ook voor gebruik voor 

rapportage problemen in Wedezijdse 

Hulpbijeenkomsten’. 

20. Uitleg over het houden van het ‘Positief Gedrag’ 

logboek. 

 21.  Conclusie technieken voor woedebeheersing. 

9. Vertel: Door het invullen van zelfhulpformulieren 

leren kennen van je gedachten. 

Werkbladen: Werkbladen: 

  1. Werkblad ‘Gary’s denkfouten’. 1. Werkblad 1 ‘Melvin’s denkfouten’.  
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2. Dagelijks zelfhulplogboek: Problemen en 

Denkfouten. 

2. Dagelijks zelfhulplogboek: Problemen en 

Denkfouten. 

  3. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag 

(gestructureerd). 

  3. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag 

(gestructureerd). 

  4. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (open 

vragen versie). 

  4. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (open 

vragen versie). 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 76,19 %  (16 van de 21 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 4: Meer technieken om kwaadheid te verminderen: ontspannen. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Herhaling van de belangrijke punten van bijeenkomst 

3. Gebruik van de flip-over. 

1. Rondje denkfouten/ probleemnamen. 

2. Instructie en oefening in diep ademhalen, tot 10 

tellen, of iets plezierig of vredigs in gedachten 

oproepen. 

2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Technieken en oefeningen in diep ademhalen, tot 

10 tellen, iets plezierigs of vredigs in gedachten 

oproepen. 

4. Het gebruik van praten-in-jezelf. 

3. Bevestig en benadruk het belang van het gebruik van 

praten-in-jezelf om tijd te winnen. 

5. Afsluiting. 

Aanwijzingen: Aanwijzingen: 

1. Herhaling bijeenkomst 3. 1. Vraag: Noem ontspanningsmanieren, gebruik flip-

over. 

2. Groep bespreekt en overlegt het invullen van het 

logboek. 

2. Vertel: gebruik ontspanningtechnieken is 

tijdswinst, voordelen. 

3. Herinneren aan technieken voor 

woedebeheersing. 

3. Behandel werkblad 1.  

4. Uitleg over technieken van het diep ademhalen, tot 

10 tellen en het oproepen van vredige gedachten als 

snel, simpel en effectief. 

4. Vertel: techniek diep ademhalen. Wat is het belang 

van deze techniek?  

5. Benadruk het belang van herhaling en oefening van 

deze technieken. 

5. Vraag: Luister naar je eigen ademhaling bij 

voorbeeld. 

6. Vrije keuze gebruik flip-over. 6. Vraag: Neem een situatie met hotspot in gedachten 

en doe een ademhalingsoefening. 

7. Uitleg over ‘Diep Ademhalen’ & vrije keuze 

rollenspel. 

7. Vertel: techniek zacht en langzaam tot 10 tellen. 

Combinatie diep ademhalen en tot 10 tellen voor 

meer zelfbeheersing. 

8. Alle groepsleden vertellen over hun hotspots. 8. Vraag: oefenen combinatie technieken, wat merk 

je? 

9. Oefenen met diep ademhalen door hotspot voor te 

stellen.  

9. Vertel: derde techniek is het denken aan fijne 

beelden. 

10. Bespreken van de reacties & geven van positieve 

feedback. 

 11. Uitleg over de techniek zachtjes en langzaam tot 10 

tellen. 

 12. Oefenen tot 10 tellen combineren met diep 

ademhalen. 

 13. Oefenen met combinatie technieken, eerst diep 

ademhalen 

 14. Oefenen met tot 10 tellen. 

 15. Bespreken hoe de oefening is gegaan. 

 16. Oefenen met diep ademhalen en langzaam tot 10 

tellen. 

 17. Uitleg over de techniek denken aan plezierige 

gedachten. 

 18. Discussie voorbeelden plezierige of vredige 

beelden & noteren. 

 19. Bespreken van tegenstrijdige gedachten en 

voorstellingen. 

20. Oefenen van de drie technieken tegelijk. 

 21. Oefenen, volgorde: diep ademhalen, tot 10 tellen, 

vredige gedachten. 

10. Vertel: De drie technieken zijn snel, simpel en 

effectief. Het herinneren en oefenen ervan is 

belangrijk.  
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22. Bespreken hoe de oefening is gegaan. 

 23. Uitleg over 3 technieken en reductie agressieve 

lichaamsreacties. 

 24. Uitleg over gebruik 3 technieken en 

woedebeheersing. 

 25. Uitleg over praten-tegen-jezelf en het corrigeren 

van denkfouten. 

 26. Aanmoedigen gebruik van technieken buiten de 

bijeenkomst & controle oefening in bijeenkomst 5. 

 27. Afsluiten met introductie tegen-jezelf-praten en 

kwaadheid reductie. 

Werkbladen: Werkbladen: 

 1. Werkblad 1 ‘Minder kwaad worden’ . 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 66,67 %  (18 van de 27 aanwijzingen  komen overeen) 
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Bijeenkomst 5: Krachtige in-jezelf-praten technieken om kwaadheid te verminderen. Denk 

vooraf na over de Gevolgen en DAP (Denk aan de Andere Persoon). 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Terugblik op bijeenkomst 4 (boek). 1. Rondje denkfouten/ probleemnamen. 

2. Vooraf nadenken over de gevolgen (boek). 2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Uitleg vooraf nadenken over de gevolgen en 

gebruik DAP. 

4. Bevestig het belang van het benutten van deze 

technieken. 

3. Leren ‘Denk aan de Andere Persoon’ (DAP). (boek) 

5. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Herhaling ontspanningstechnieken bijeenkomst 4 & 

vragen naar de ervaringen van de groep met het oefenen 

van deze technieken. 

1. Vertel: In-jezelf-praat technieken verminderen 

kwaadheid en werken snel. 

2. Bespreken van de tegen-jezelf-praten technieken en 

het corrigeren van denkfouten daarmee. 

2. Vertel: Eerste techniek is vooruitdenken, als-dan 

denken. 

3. Uitleg over de sterk werkende tegen-jezelf-praten 

technieken. 

3. Voorbeeld: scooter in garage voor reparatie. 

4. Introduceren van het vooruit denken, het als-dan 

denken. 

4. Vertel: A.d.h.v. voorbeeld vooruitdenken. 

5. Uitleg over het vooruit denken om een hotspot te 

voorkomen. 

5. Vertel: In-jezelf-praat technieken gebruiken om 

vooruit te denken, voorkomen van een hotspot. Ook 

gebruik vooruitdenken in situaties die niet met 

kwaadheid te maken hebben, noem voorbeeld. 

6. Bespreken van de gevoelens van frustratie en 

kwaadheid. 

6. Vertel: Gevolgen op korte en lange termijn.  

7. Vragen naar consequenties van controle verlies. 7. Vertel: Denk aan de Andere Persoon (DAP). 

8. Uitleg: ‘in-jezelf-praten technieken gebruiken om 

vooruit te denken.’ 

8. Behandel werkblad 1.  

9. Doorgaan op in-jezelf-praten technieken. 

10. Bespreken van mogelijke consequenties van 

controle verlies. 

 11. Benadruk het belang van het vooraf denken over de 

gevolgen. 

 12. Uitleg over ‘Denk aan de Andere Persoon’ (DAP). 

 13. Verwijzen naar flip-over voor aanvang bijeenkomst 

(voorbeeld). 

 14. Uitleg: Gebruik vooruit denken ook in situaties 

zonder kwaadheid. 

 15. Presenteren van een scenario & antwoorden noteren 

op flip-over. 

 16. Discussie op gang brengen aan de hand van een aantal 

vragen. 

 17. Benadrukken van DAP. 

 18. Bespreken van de gevoelens van anderen. 

 19. Bespreken van de ‘gevoelens’ gevolgen bij het 

overtreden van regels. 

20. Conclusie: denk aan de gevolgen van jezelf en zeker 

voor anderen. 

9. Vertel: Denk  vooruit over alle gevolgen, voor 

jezelf, maar zeker voor anderen. 

Werkbladen: Werkbladen: 

 1. werkblad 1 ‘Vooruitdenken en DAP’. 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 95,00 %  (19 van de 20 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 6 :  Constructieve gevolgen. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Herhaling van bijeenkomst 5 1. Rondje denkfouten/ probleemnamen. 

2.Negatieve gevolgen van kwaadheid (vernedering en 

bedreiging) 

2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Het gebruik van ik-uitspraken in plaats van jij-

uitspraken 

3. Negatieve gevolgen van kwaadheid (vernedering en 

bedreiging) 

4. Gebruik van ik-uitspraken in plaats van jij-

uitspraken. 

5. Gebruik van ik-uitspraken bij het ‘cool’ uiten van 

een klacht. 

4. Het gebruik van ik-uitspraken in het constructief 

uiten van een klacht. 

6. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Herhaling bijeenkomst 5 & herhaling GALG). 1. Vraag: Betekenis en gevolgen van vernederen en 

bedreigen? Noem voorbeelden & gebruik flip-over. 

2. Relateren van destructieve gevolgen aan jij-

uitspraken en positievere gevolgen aan ik-uitspraken. 

2.Vraag: Oefenen van voorbeeld in rollenspel. 

3. Bespreken van GALG. 3. Vertel: Vernederingen en bedreigingen zijn jij-

uitpsraken: destructief. 

4. Herhaling: Het lichaam reageert op de Activiteit 

van gedachten, niet op de gebeurtenis. 

4. Vraag: Andere manier om klacht te uiten zonder te 

vernederen en te bedreigen? Noem voorbeelden. 

5. Herhaling betekenis van de tweede G in de 

GALG. 

5. Vertel: Klacht uiten d.m.v. een ik-uitspraak: 

constructief. Gebruik voorbeelden van de groep en 

speel rollenspel. 

6. Leg uit: Vernedering en bedreiging als destructieve 

dingen. 

6. Voorbeeld noemen van een ik-uitspraak. 

7. Voorbeeld van vernedering en bedreiging. 7. Vertel: Ik-uitspraak hoeft niet altijd te werken, maar 

blijf rustig en dreig niet. 

8. Vragen naar de vernedering en bedreiging & 

bespreken. 

9. Leg uit:Vernederingen en bedreigingen zijn jij-

uitspraken: destructief. 

10. Leg uit: Constructief zijn in plaats van destructief. 

11. Voorbeeld geven van een ik-uitspraak. 

12. Bespreken vaardigheid ‘klacht op een constructieve 

manier uiten’. 

13. Herhalen van de reductie technieken bij 

kwaadheid. 

14. Bespreken van kalme constructieve manier bij de 

sociale vaardigheid. 

15. Leg uit: eerste stap in het constructief uiten van 

klacht: ik-uitspraak. 

16. Leg uit: tweede stap in het constructief uiten van een 

klacht. 

17. Derde stap bespreken aan de hand van een 

rollenspel. 

18. Voorbeeld geven van het constructief uiten van een 

klacht. 

19.Bespreken van begrip voor standpunt van een 

ander. 

20. Leg uit dat begrip voor elkaars standpunt niet altijd 

hoeft te werken. 

21. Leg uit dat dreigen uitgesloten is. 

22. Bespreken van de nadelen van dreigen. 

8. Behandel werkblad 1. 
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23. Leg uit het verschil tussen het stellen van de 

gevolgen en bedreigen. 

24. Leg uit het verschil tussen kalm blijven en kwaad 

worden. 

25. Voorbeeld geven. 

Werkbladen: Werkbladen: 

 1. Werkblad 1 ‘Ik –uitspraken’ 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 88,00 %  (22 van de 25 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 7: Zelfevaluatie. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Terugblik op bijeenkomst 6 1. Rondje denkfouten/probleemnamen. 

2. Zelfevaluatie uitspraken (jezelf belonen, 

opbouwende zelfkritiek) 

2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Zelfevaluatie-uitspraken (jezelf belonen, 

opbouwende kritiek). 

4. Zelfevaluatie en het corrigeren van denkfouten. 

3. Zelfevaluatie en het corrigeren van denkfouten 

5. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Terugblik op bijeenkomst 6. 1. Vertel: introductie zelfevaluatie.  

2. Introduceren van zelfevaluatie. 2. Vertel: Zelfevaluatie is een belangrijke activiteit. 

3. Leg uit dat zelfevaluatie een belangrijke activiteit is 

& bespreek de evaluaties van kwaadheid en het gedrag 

om daarmee om te gaan. 

3. Vraag: Noem voorbeelden van situaties waarin je 

goed hebt gehandeld. Gebruik eventueel het logboek. 

Complimenteren. 

4. Bespreken van de evaluaties in de logboeken & het 

introduceren van belonen van jezelf en het geven van 

opbouwende kritiek.  

4. Vraag: Constructieve kritiek, waarom belangrijk? 

5. Uitleg over constructieve kritiek.  5. Vertel: Opbouwende kritiek. 

6. Benadrukken van de waarde van constructieve 

feedback. 

6. Vraag: Oefen zelfevaluatie-uitspraken a.d.h.v. 

voorbeelden. 

7. Vertel: Benadrukken van de waarde van 

opbouwende kritiek. 

8. Vraag: Bewustwording van de eigen rol en 

voorbeeldgedachten. 

7. Voorbeeld geven van zelfevaluaties. 

9. Behandel werkblad 1.  

Werkbladen: Werkbladen: 

 1. Werkblad 1 ‘Zelfevaluatie: vind je dat je ‘cool’ 

bent gebleven?’  

 

Overeenkomst Aanwijzingen:100,00 % (7 van de 7 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 8: Omkeren. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Terugblik op bijeenkomst 7 1. Rondje denkfouten/probleemnamen. 

2. Dingen die je doet die andere mensen boos maken: je 

realiseren hoe je anderen beïnvloedt (jezelf corrigeren 

voor een Egocentrische tendens). 

2. terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Bewustwording van invloed op anderen. 

4. Omkering van de denkfout Anderen de Schuld 

Geven. 

3. Wat je kunt zeggen als een groepslid de fout maakt 

Anderen de Schuld te Geven. 

5. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Terugblik bijeenkomst 7. 1. Vertel: Gemak van anderen de schuld geven i.p.v. 

jezelf. 

2. Vertel: gebruik van een andere invalshoek bij 

omgaan met kwaadheid. 

2. Vraag: Denkfout anderen de schuld geven. 

3. Bespreken ‘Anderen Uitlokken Probleem’. 3. Vraag: welke denkfout is het uitdagen van 

anderen? 

4. Bespreken van het probleem van anderen de schuld 

geven. 

4. Vraag: bespreken denkfout minimaliseren/ 

bagatelliseren. 

5. Bespreken van de denkfout ‘egocentrisme’. 5. Behandel werkblad 1. 

6. Bespreken van egocentrisch gedrag en bagatelliseren. 6.Vertel: Bewustwording van invloed op anderen. 

7. Herinneren aan Gary. 7. Vertel: Iemand aanspreken op denkfout Anderen de 

Schuld Geven door ‘omkeren’.   

8. Voorbeeld geven & vragen naar soort denkfout. 8. Behandel werkblad 2. 

9. Bespreken van de denkfout ‘anderen de schuld 

geven’. 

9. Bij behandelen werkblad 2 belonen voor inzet en 

goede antw.  

10. Leg uit: het belang van de logboeken.  

 11. Uitdelen en bespreken van kopieën van het 

logboek.’De dingen die ik doe (deed) die Anderen 

Kwaad maken’. 

 12. Leg uit: het belang van constructief bezig te zijn.  

 13. Terugblik op Gary’s denkfouten. 

 14. Herhalen hoe Gary de waarheid tegen zichzelf 

zegt. 

 15. Vragen hoe de denkfout ‘anderen de schuld geven’ 

gecorrigeerd kan worden. 

 16. Uitdelen van de ‘omkeren’ oefening & helpen met de 

oefening. 

 17. Lezen en bespreken van elk voorbeeld van de 

‘omkeren’ oefening. 

10. Vertel: Denk aan de Andere Persoon.  

Werkbladen: Werkbladen: 

 1. Werkblad 1 ‘De dingen die ik doe (deed) die 

andere kwaad maken’  

 1. Werkblad 1 ‘De dingen die ik doe (deed) die 

andere kwaad maken’  

2. Werkblad 2 ‘Omkeren’ 2. Werkblad 2 ‘Omkeren’ 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 76,47%  ( 13 van de 17 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 9: Het corrigeren van verstoorde zelfbeelden. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1.Overzicht van bijeenkomst 8, een samenvatting ervan. 1. Rondje denkfouten/probleemnamen. 

2. Empathie voor het slachtoffer en het zelfbewustzijn 

dat je een persoon bent die onschuldige mensen kwaad 

doet.  

2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Inleven in de slachtofferrol en besef dat je een 

persoon kan zijn die anderen mensen kwaad doet. 

4. Discussie over DAP, als: ‘Denk aan de pijn die 

jouw daden anderen hebben bezorgd’. 

3. Discussie over DAP (Denk aan de Andere Persoon) 

als: ‘Denk aan de pijn die jouw daden anderen hebben 

bezorgd’. 

5. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Samenvatting bijeenkomst 8 & introduceren van deze 

bijeenkomst. 

1. Vertel: Stil staan bij de manieren om je te kunnen 

verplaatsen in anderen, in het bijzonder in 

slachtoffers. 

2. Bespreek slachtoffer als iemand die onterecht iets 

aan is gedaan. 

2. Vraag: Wat is een slachtoffer? Bespreken en 

gebruik flip-over. 

3. Bespreek dader als iemand die anderen, ten onrechte, 

pijn doet. 

3. Vraag: Wat is een dader? Bespreken en gebruik 

flip-over. 

4. De groepsleden wijzen op de probleemnamen & 

vragen wat de zelfvernietigende gedragingen zijn. 

4. Vertel: Probleemnamen zien als dadergedrag.  

5. Uitdelen van de oefening ‘daders en slachtoffers’ & 

vragen bespreken. 

5. Vraag: Gevolgen voor slachtoffers? Gebruik flip-

over. 

6. Bespreken van vraag 4 om het bewustzijn te 

stimuleren. 

6. Vraag: Slachtofferschap van groepsleden.  

7. Bespreken van de gevolgen voor slachtoffers 

systematisch in vraag 5. 

8. Besperken van vraag 7 ter verbreding van de 

discussie & bespreken hoe DAP verband houdt met 

hoe slachtoffers lijden. 

9. Bespreek het slachtofferschap in de groep. 

10. Vraag de groepsleden of hun slachtoffers geleden 

hebben. 

 11. Bespreek de omslag van slachtoffer naar dader. 

 12. Vraag of slachtofferschap een excuus is om een 

dader te worden. 

 13. Onderstrepen dat eigen slachtofferschap geen excuus 

is.  

 14. Verband leggen tussen excuus en denkfout 

‘anderen de schuld geven’ 

 15. Bespreken van slachtofferschap en dader binnen de 

groep. 

 16. Bespreken van DAP. 

 17. Nieuwe definitie van DAP uitleggen: ‘Denk aan de 

Andere persoon z’n Pijn die jouw daden veroorzaakten’.  

 18. Bespreken van zelfevaluatie op grote schaal. 

 19. Voorbeeld geven met betrekking tot DAP. 

20. Het genoemde voorbeeld bespreken met de 

groep. 

7. Behandel werkblad 1.  

Werkbladen: Werkbladen: 

1. Werkblad 1 ‘Daders en slachtoffers’  1. Werkblad 1 ‘Inleven in de slachtofferrol’ 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 70,00 %  (14 van de 20 aanwijzingen komen overeen) 
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Bijeenkomst 10: Meer correcties  van verstoorde zelfbeelden; totaaloverzicht. 

 

VS: 

 

NEDERLAND: 

Activiteiten: Activiteiten: 

1. Samenvatting van bijeenkomst 9 1. Rondje denkfouten/probleemnamen. 

2. Bewustzijn van egocentrische zelfbeelden 2. Terugblik vorige bijeenkomst. 

3. Totaaloverzicht 3. Besef van egocentrische zelfbeelden. 

4. Totaaloverzicht van mogelijkheden om om te gaan 

met kwaadheid. 

5. Verbinding naar het gebruiken van (sociale) 

vaardigheden voor het omgaan met kwaadheid en het 

corrigeren van denkfouten. 

4. Verbinding naar het gebruiken van de (sociale) 

vaardigheden voor het omgaan met kwaadheid en het 

corrigeren van denkfouten. 

6. Afsluiting. 

Criteria: Criteria: 

1. Geven van een overzicht met de sleutelpunten van 

bijeenkomst 9. 

1. Vertel: Gedachten onderzoeken van dader om te 

begrijpen wat er moet veranderen. 

2. Leg uit: voor verandering is inzicht nodig in de geest 

van de dader. 

2. Behandel werkblad 1.  

3. Vertel over Dr. Stanton Samenow. 3. Vertel: vrije vertaling Dr. Stanton Samenow: De 

criminele geest. 

4. Uitdelen van oefening ‘de geest van de dader’ & 

bespreek de verandering in woordkeuze van dader door 

crimineel. 

4. Behandel werkblad 2.  

5. Vraag een groepslid om voor te lezen. 5. Vertel: Gedachten en denkfouten van een dader. 

Bespreken van vaardigheden voor omgaan met 

kwaadheid en corrigeren van denkfouten. 

6. Vraag een groepslid de vragen voor te lezen & 

bespreken van vragen. 

7. Concluderen met een totaaloverzicht van de 

sleutelpunten. 

6. Behandel werkblad 3.  

Werkbladen: Werkbladen: 

  1. Werkblad 1 ‘De geest van de dader’ 

  2. Werkblad 2 ‘De geest van de dader’ 

1. Werkblad 1 ‘De geest van de dader’  

3. Werkblad 3 ‘De geest van  de dader’ 

 

Overeenkomst Aanwijzingen: 71,43  (5 van de 7 aanwijzingen komen overeen) 
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Verantwoording vergelijkingstabellen Amerika versus Nederland: 

Op basis van aanwijzingen voor de trainer uit het EQUIP programmaboek van Gibbs 

e.a. (1995) en de implementatiegids van Potter e.a. (2001) is een vergelijking gemaakt met de 

aanwijzingen voor de trainer uit de Nederlandse handleiding (FC Teylingereind, 2006). De 

overeenkomst tussen de aanwijzingen in de Amerikaanse versie en de Nederlandse versie is 

gescoord en weergegeven als percentage overeenkomst per bijeenkomst en een totaal 

percentage overeenkomst over alle 10 bijeenkomsten (zie tabel 1). 

Er zijn enkele opmerkingen bij het scoren van overeenkomsten te noemen. De 

overeenkomst tussen de aanwijzingen is bepaald op basis van het wel of niet overbrengen van 

de inhoud of het doel van de aanwijzing. Er is niet gekeken naar de letterlijke overeenkomst 

tussen de aanwijzingen.  Daarnaast is niet gekeken naar de volgorde waarin de aanwijzingen 

werden gepresenteerd. De aanwezigheid van aanwijzingen in werkbladen (Nederlandse 

versie) zijn gescoord als overeenkomst. In de Nederlandse handleiding zijn in sommige 

bijeenkomsten extra activiteiten, aanwijzingen en werkbladen opgenomen. Deze zijn 

gecursiveerd.  

 

Tabel 1: vergelijking criteria tussen de Verenigde Staten en Nederland 

Nr. bijeenkomst Percentage overeenkomst 

 

1 88,89 

2 78,57 

3 76,19 

4 66,67 

5 95,00 

6 88,00 

7 100,00 

8 76,47 

9 70,00 

10 71,43 

 

Totaal: 

 

79,65 
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Bijlage 4: Observatie-instrument 

 
Deze bijlage omvat het observatie-instrument. In  bijlage 4 A is de hantering van het 

observatie-instrument opgenomen. In bijlage 4 B zijn de definitieve observatieformulieren 

opgenomen. Het instrument bevat tien observatieformulieren die de tien EQUIP 

bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen representeren.  
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Bijlage 4 A: Hantering observatie- instrument bij de bijeenkomsten van 

woedebeheersing en cognitieve vertekeningen. 

De tien bijeenkomsten van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen kunnen 

geobserveerd worden aan de hand van tien observatieformulieren. Dit houdt in dat er voor 

iedere bijeenkomst een apart observatieformulier bestaat. De observatieformulieren zijn 

gebaseerd op de implementatie aanwijzingen beschreven door Gibbs, Potter en Goldstein 

(1995) en Potter, Gibbs en Goldstein (2001). De implementatie aanwijzingen zijn omgezet in 

observeerbare criteriapunten. De observatieformulieren bevatten de criteriapunten waaraan 

een EQUIP bijeenkomst van woedebeheersing en cognitieve vertekeningen in ieder geval zou 

moeten voldoen.  

 De observator dient het observatieformulier van de betreffende bijeenkomst 

herhaaldelijk door te lezen gedurende de observatie. Dit is van belang omdat de criteriapunten 

die in de formulieren opgenomen zijn in verschillende volgorden door de EQUIP trainer 

behandeld kunnen worden. Wanneer een criterium voorkomt zet de observator een kruisje (x) 

in de kolom ‘aanwezig’. Daarnaast dient de uitvoering van het betreffende criterium 

beoordeelt te worden. De observator dient hiervoor het getal 1 (zwak), 2 (matig) of 3 (goed) te 

omcirkelen in de kolom ‘beoordeling’. Deze beoordeling kan gescoord worden met behulp 

van de aanwijzingen die hieronder te vinden zijn. Een criterium die niet in de bijeenkomst 

behandeld wordt, hoeft niet gescoord te worden. 

Naast het observatie-instrument kunnen ook de uitgeschreven implementatie 

aanwijzingen gebruikt worden. Deze implementatie aanwijzingen dienen ter verduidelijking 

van de criteriapunten die opgenomen zijn in de observatieformulieren en kunnen tevens 

gebruikt worden bij de beoordeling van de criteriapunten. .  

Naast de observatieformulieren dient er altijd een opmerkingenblad gebruikt te 

worden, waarop belangrijke mededelingen, opmerkingen of andere bijzonderheden gemeld 

kunnen worden. 

 

De beoordeling 

De observatieformulieren bevatten een kolom om aan te geven of iets aanwezig is en 

een kolom om een beoordeling te geven over het aanwezige criterium. Afhankelijk van de 

situatie wordt de beoordeling in het onderstaande observatieformulier bepaald aan de hand 

van onderstaande punten. Wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan zal de beoordeling 

lager uitvallen. 
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Specifiek voor het criterium: 

Volgorde: De observatielijsten geven de juiste volgorde weer van de criteria die 

gedurende een bijeenkomst voor moeten komen. Bij sommige criteria is het van belang dat ze 

in de juiste volgorde worden doorlopen ten opzichte van de andere criteria.  

Frequentie: Het is van belang dat sommige criteria meerdere malen voorkomen in een 

bijeenkomst. Bijvoorbeeld: ‘Ieder groepslid moet aan het woord komen’. 

Responsiviteit: De observator moet de indruk krijgen dat de trainer aansluit bij de 

belevingswereld van de jongeren en dat de jongeren reageren op het criterium. De 

groepsleden moeten actief betrokken zijn bij de les. 

Intensiteit: Het is van belang dat een bepaald criterium niet alleen aanwezig is, maar 

dat het criterium overgebracht wordt met een bepaalde kracht en inhoudelijk waarde. Een 

criterium kan aanwezig zijn, maar de vraag is welk effect het heeft. Ook omvat dit punt de 

‘vraag, niet vertellen’ techniek. Trainers moeten stimuleren met vragen en niet alleen 

instrueren of voorzeggen.  

 

Algemeen per bijeenkomst: 

De les moet zoveel mogelijk ‘in handen zijn’ van de groep: Het uitgangspunt van 

EQUIP is dat jongeren elkaar motiveren en helpen. Daarom is het gedurende een bijeenkomst 

van belang dat de les zoveel mogelijk geleid wordt door de groep. De beoordeling ‘goed’ (3) 

wordt gegeven wanneer de bijeenkomst wordt geleid op initiatief van de groep en er is sprake 

is van een positieve groepscultuur. De trainer houdt zich afzijdig wanneer mogelijk. De 

beoordeling ‘matig’ (2) wordt gegeven als er een afwisseling is tussen de trainer en groep wat 

betreft het leiden van de bijeenkomst. De beoordeling ‘zwak’ (1) wordt gegeven wanneer de 

inbreng van de groep laag is wat betreft het onderwerp of de groep in negatieve zin de leiding 

heeft over de bijeenkomst. 

Heeft de trainer de drie persoonlijkheidskenmerken laten zien: ‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ 

en ‘Stimulerend’: Deze persoonlijkheidskenmerken zijn van belang om de orde te handhaven, 

een positieve sfeer te creëren en jongeren te stimuleren tijdens de bijeenkomst. Als alle drie 

de kenmerken aanwezig is de beoordeling een ‘goed’(3), bij twee kenmerken is de 

beoordeling ‘matig’ (2) en bij de aanwezigheid van één kenmerk of geen is de beoordeling 

‘zwak’ (1).  

 

Mochten er aspecten voorkomen die niet op lijst staan, dan kan er gebruikt worden 

gemaakt van een opmerkingenlijst die bij ieder observatieformulier gebruikt moet worden. 
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Bijlage 4 B: Observatie formulieren 

 

Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 1: Het evalueren en herbenoemen van kwaadheid/agressie 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   

 
Criteria Aanwezig Beoordeling 

Zwak  Matig  Goed 

1. Bespreken nadelen en voordelen kwaadheid/agressie & noteren.     1           2          3    

2. Herbenoemen van kwaadheid en geweldloosheid.     1           2          3 

3. Bespreken ongecontroleerde kwaadheid als zwak.     1           2          3 

4. Bespreken zelfcontrole als sterk & voorbeeld zuivere sporters.     1           2          3 

5. Presenteer voorbeeld van de clown(s) in de piste & flip-over     1           2          3 

6. Bespreken kwaadheid gebruiken om constructief gedrag te 

motiveren. 

    1           2          3 

7. Discussie over nadelen en voordelen van woede & noteren.     1           2          3 

8. Aantonen van denkfouten.     1           2          3 

9*. Belonen van positieve opmerkingen.     1           2          3 

10. Afsluiten met de voordelen van woedebeheersing.     1           2          3 

      

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

      

 A. Werkblad ‘Evalueren en herbenoemen van kwaadheid/agressie’   

(implementatiegids en handleiding) 

    1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 
Bijeenkomst 2: De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid; Controle over lichaam en 

geest; Kwaadheid verminderen. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
  

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Terugblik bijeenkomst 1.     1           2          3    

2. Uitleg over GALG.     1           2          3 

3. Definitie van GALG (volgorde is: G, L, G2, A) & flip-over.     1           2          3 

4. Vragen naar de betekenis van ‘G’ , hotspots & flip-over     1           2          3 

5. Vragen naar de betekenis van ‘L’.     1           2          3 

6. Vragen naar de betekenis van ‘G2’.     1           2          3 

7. Vragen naar de betekenis van ‘A’.      1           2          3 

8. Discussie over bewust zijn van de activiteiten van onze 

gedachten. 

    1           2          3 

9. Uitleg over bewustwording van vroege waarschuwingsignalen.     1           2          3 

10. Uitleg over waarschuwingsignalen en zelfbeheersing.     1           2          3   

11*. Herinneren aan voorbeeld Clown(s) in de piste.      1           2          3 

12*. Uitleg zelfbeheersing en zelfcontrole.     1           2          3 

13. Uitleg tegen-jezelf-praat technieken voor kwaadheid reductie.     1           2          3 

14*. Conclusie kwaadheid reductie door correctie van denkfouten.     1           2          3 

            

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

   

 A. Werkblad 1 ‘De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid’  

 (implementatiegids en handleiding) 

    1           2          3 

 B. Werkblad 2 ‘Voorbeelden van praten in jezelf die kwaadheid 

verminderen’. 

    1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 3: Onder controle houden en corrigeren van denkfouten. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Herhaling van bijeenkomst 2 & introductie bijeenkomst 3.     1           2          3    

2. Nadruk op ‘G’ en de oorzaak van kwaadheid.     1           2          3 

3. Uitleg over oorzaak van kwaadheid.     1           2          3 

4. Introduceren van kwaadheid opwekkende gedachten en 

denkfouten. 

    1           2          3 

5. Presenteren van Gary’s denkfouten via A4’tjes of overhead 

projector. 

    1           2          3 

6. Flip-over voorbereid.     1           2          3 

7. Lezen en beantwoorden van oefening Gary in de juiste 

volgorde. 

    1           2          3 

8. Gebruik flip-over voor noteren antwoorden en denkfouten     1           2          3 

9. Noteren van antwoorden op vraag 1, kolom , bij de juiste 

denkfouten. 

    1           2          3 

10*. Hardop voorlezen 1
ste

 gedeelte vraag 2 & noteren correcte 

antwoord. 

    1           2          3   

 11*. Hardop voorlezen 2
de

 gedeelte vraag 2.     1           2          3 

 12. Noteren van antwoord op flip-over.     1           2          3 

 13. Noteren van antwoorden op vraag 3 op flip-over in kolom 2.     1           2          3 

 14. Concluderen met vraag 4.      1           2          3 

 15*. Belonen juiste antwoord vraag 4 (NEEN)&  uitdelen en 

bespreken van de dagelijkse logboeken. 

    1           2          3 

 16. Logboek helpt denkfouten te controleren en corrigeren.     1           2          3 

 17. Vertel: ‘Logboek ‘problemen en denkfouten’ helpt hotspots te 

onderkennen’.  

    1           2          3 

 18. Vertel: ‘bewustzijn van hotspots zal helpen te anticiperen op 

en om te gaan met lage en hoge risicosituaties’. 

    1           2          3 

 19*. Vertel: ‘Logboek ook voor gebruik voor rapportage 

problemen in Wedezijdse Hulpbijeenkomsten’. 

    1           2          3 

20. Uitleg over het houden van het ‘Positief Gedrag’ logboek.     1           2          3 

21*.  Conclusie technieken voor woedebeheersing.     1           2          3 

      

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

      

 A. Werkblad ‘Gary’s denkfouten’.     1           2          3 

B. Dagelijks zelfhulplogboek: Problemen en Denkfouten.     1           2          3 

 C. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (gestructureerd).     1           2          3 

 D. Dagelijks zelfhulplogboek: Positief Gedrag (open vragen 

versie). 

    1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 4: Meer technieken om kwaadheid te verminderen: Ontspannen. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Herhaling van bijeenkomst 3.     1           2          3    

2*. Bespreek en overleg met groep het invullen van het logboek.     1           2          3 

3*. Herinner aan technieken voor woedebeheersing.     1           2          3 

4. Vertel over technieken van het diep ademhalen, tot 10 tellen en 

het oproepen van vredige gedachten als snel, simpel en effectief. 

    1           2          3 

5. Benadruk het belang van herhaling en oefening van deze 

technieken. 

    1           2          3 

 6. Maak gebruik van flip over.     1           2          3 

7. Uitleg over ‘Diep Ademhalen’ & vrije keuze rollenspel.     1           2          3 

8*. Laat groepsleden vertellen over hun hotspots.     1           2          3 

 9. Oefen met diep ademhalen door hotspot voor te stellen.     1           2          3 

10*. Bespreek de reacties & geef positieve feedback.     1           2          3   

11. Uitleg over de techniek zachtjes en langzaam tot 10 tellen.     1           2          3 

12. Vertel tot 10 tellen combineren met diep ademhalen.     1           2          3 

13. Oefen met combinatie technieken: begin met diep ademhalen.     1           2          3 

14. Oefen met tot 10 tellen.     1           2          3 

15. Bespreek hoe de oefening is gegaan.     1           2          3 

16. Oefen met diep ademhalen en langzaam tot 10 tellen.     1           2          3 

17. Uitleg over de techniek het denken aan plezierige, vredige 

gedachten. 

    1           2          3 

18*. Discussie voorbeelden plezierige of vredige beelden & 

noteren. 

    1           2          3 

19*. Bespreek tegenstrijdige gedachten en voorstellingen.     1           2          3 

20. Oefen  de drie technieken tegelijk.     1           2          3 

21. Oefen de technieken in de volgende volgorde: diep ademhalen, 

tot 10 tellen, vredige gedachten. 

    1           2          3 

22. Bespreek hoe de oefening is gegaan.     1           2          3 

23. Uitleg over 3 technieken en reductie agressieve 

lichaamsreacties. 

    1           2          3 

24. Uitleg over gebruik 3 technieken en woedebeheersing.     1           2          3 

25*. Uitleg over praten-tegen-jezelf en het corrigeren van 

denkfouten. 

    1           2          3 

26*. Moedig het gebruik van technieken buiten de bijeenkomst aan 

& noem controle oefening in bijeenkomst 5. 

    1           2          3 

27*. Sluit af met introductie van tegen-jezelf-praten en kwaadheid 

reductie. 

    1           2          3 

          

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

 
* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 
Bijeenkomst 5: Krachtige in-jezelf-praten technieken om kwaadheid te verminderen. 

Denk vooraf na over de Gevolgen en DAP (Denk aan de Andere Persoon). 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 

Zwak  Matig  

Goed 

1. Herhaling ontspanningstechnieken bijeenkomst 4 & vragen naar 

de ervaringen van de groep met het oefenen van deze technieken. 

    1           2          3    

2. Bespreken van de tegen-jezelf-praten technieken en het 

corrigeren van denkfouten daarmee. 

    1           2          3 

3. Uitleg over de sterk werkende tegen-jezelf-praten technieken.     1           2          3 

4. Introduceren van het vooruit denken, het als-dan denken.     1           2          3 

5. Uitleg over het vooruit denken om een hotspot te voorkomen.     1           2          3 

6. Bespreken van de gevoelens van frustratie en kwaadheid.     1           2          3 

7. Vragen naar consequenties van controle verlies.     1           2          3 

8. Uitleg: ‘in-jezelf-praten technieken gebruiken om vooruit te 

denken.’ 

    1           2          3 

9. Doorgaan op in-jezelf-praten technieken.     1           2          3 

10. Bespreken van mogelijke consequenties van controle verlies.     1           2          3   

 11. Benadruk het belang van het vooraf denken over de gevolgen.     1           2          3 

 12. Uitleg over ‘Denk aan de Andere Persoon’ (DAP).     1           2          3 

 13. Verwijzen naar flip-over voor aanvang bijeenkomst 

(voorbeeld). 

    1           2          3 

 14. Uitleg: Gebruik vooruit denken ook in situaties zonder 

kwaadheid. 

    1           2          3 

 15. Presenteren van een scenario & antwoorden noteren op flip-

over. 

    1           2          3 

 16. Discussie op gang brengen aan de hand van een aantal vragen.     1           2          3 

 17. Benadrukken van DAP.     1           2          3 

 18. Bespreken van de gevoelens van anderen.     1           2          3 

 19*. Bespreken van de ‘gevoelens’ gevolgen bij het overtreden van 

regels. 

    1           2          3 

20. Conclusie: denk aan de gevolgen van jezelf en zeker voor 

anderen. 

    1           2          3 

            

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

 
* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 6: Constructieve Gevolgen. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Herhaling bijeenkomst 5 & herhaling GALG).     1           2          3    

2. Relateren van destructieve gevolgen aan jij-uitspraken en 

positievere gevolgen aan ik-uitspraken. 

    1           2          3 

3. Bespreken van GALG.     1           2          3 

4*. Herhaling: Het lichaam reageert op de Activiteit van 

gedachten, niet op de gebeurtenis. 

    1           2          3 

5*. Herhaling betekenis van de tweede G in de GALG.     1           2          3 

6. Leg uit: Vernedering en bedreiging als destructieve dingen.     1           2          3 

7. Voorbeeld van vernedering en bedreiging.     1           2          3 

8. Vragen naar de vernedering en bedreiging & bespreken.     1           2          3 

9. Leg uit:Vernederingen en bedreigingen zijn jij-uitspraken: 

destructief. 

    1           2          3 

10. Leg uit: Constructief zijn in plaats van destructief.     1           2          3   

11. Voorbeeld geven van een ik-uitspraak.     1           2          3 

12. Bespreken vaardigheid ‘klacht op een constructieve manier 

uiten’. 

    1           2          3 

13. Herhalen van de reductie technieken bij kwaadheid.     1           2          3 

14. Bespreken van kalme constructieve manier bij de sociale 

vaardigheid. 

    1           2          3 

15. Leg uit: eerste stap in het constructief uiten van klacht: ik-

uitspraak. 

    1           2          3 

16. Leg uit: tweede stap in het constructief uiten van een klacht.     1           2          3 

17. Derde stap bespreken aan de hand van een rollenspel.      1           2          3 

18. Voorbeeld geven van het constructief uiten van een klacht.     1           2          3 

19*.Bespreken van begrip voor standpunt van een ander.     1           2          3 

20. Leg uit dat begrip voor elkaars standpunt niet altijd hoeft te 

werken. 

    1           2          3 

21. Leg uit dat dreigen uitgesloten is.     1           2          3 

  22. Bespreken van de nadelen van dreigen.     1           2          3 

  23. Leg uit het verschil tussen het stellen van de gevolgen en 

bedreigen. 

    1           2          3 

24. Leg uit het verschil tussen kalm blijven en kwaad worden.     1           2          3 

25. Voorbeeld geven.      1           2          3 

      

  I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 
Bijeenkomst 7: Zelfevaluatie. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Terugblik op bijeenkomst 6.     1           2          3    

2. Introduceren van zelfevaluatie.     1           2          3 

3. Leg uit dat zelfevaluatie een belangrijke activiteit is & bespreek 

de evaluaties van kwaadheid en het gedrag om daarmee om te 

gaan. 

    1           2          3 

4. Bespreken van de evaluaties in de logboeken & het introduceren 

van belonen van jezelf en het geven van opbouwende kritiek.  

    1           2          3 

5. Uitleg over constructieve kritiek.      1           2          3 

6. Benadrukken van de waarde van constructieve feedback.     1           2          3 

7. Voorbeeld geven van zelfevaluaties.     1           2          3 

            

  I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 8: Omkeren. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Terugblik bijeenkomst 7.     1           2          3    

2. Vertel: gebruik van een andere invalshoek bij omgaan met 

kwaadheid. 

    1           2          3 

3. Bespreken ‘Anderen Uitlokken Probleem’.     1           2          3 

4. Bespreken van het probleem van anderen de schuld geven.     1           2          3 

5. Bespreken van de denkfout ‘egocentrisme’.     1           2          3 

6. Bespreken van egocentrisch gedrag en bagatelliseren.     1           2          3 

7*. Herinneren aan Gary.     1           2          3 

8. Voorbeeld geven & vragen naar soort denkfout.     1           2          3 

9. Bespreken van de denkfout ‘anderen de schuld geven’.     1           2          3 

10*. Leg uit: het belang van de logboeken.      1           2          3   

 11. Uitdelen en bespreken van kopieën van het logboek.’De 

dingen die ik doe (deed) die Anderen Kwaad maken’. 

    1           2          3 

 12. Leg uit: het belang van constructief bezig te zijn.      1           2          3 

 13*. Terugblik op Gary’s denkfouten.     1           2          3 

 14*. Herhalen hoe Gary de waarheid tegen zichzelf zegt.     1           2          3 

 15. Vragen hoe de denkfout ‘anderen de schuld geven’ 

gecorrigeerd kan worden. 

    1           2          3 

 16. Uitdelen van de ‘omkeren’ oefening & helpen met de oefening.     1           2          3 

 17. Lezen en bespreken van elk voorbeeld van de ‘omkeren’ 

oefening. 

    1           2          3 

      

 I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

      

 A. Werkblad 1 ‘De dingen die ik doe (deed) die andere kwaad 

maken’  

    1           2          3 

B. Werkblad 2 ‘Omkeren’     1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 9: Het corrigeren van verstoorde zelfbeelden. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Samenvatting bijeenkomst 8 & introduceren van deze 

bijeenkomst. 

    1           2          3    

2. Bespreek slachtoffer als iemand die onterecht iets aan is gedaan.     1           2          3 

3. Bespreek dader als iemand die anderen, ten onrechte, pijn doet.     1           2          3 

4. De groepsleden wijzen op de probleemnamen & vragen wat de 

zelfvernietigende gedragingen zijn. 

    1           2          3 

5. Uitdelen van de oefening ‘daders en slachtoffers’ & vragen 

bespreken. 

    1           2          3 

6*. Bespreken van vraag 4 om het bewustzijn te stimuleren.     1           2          3 

7. Bespreken van de gevolgen voor slachtoffers systematisch in 

vraag 5. 

    1           2          3 

8*. Besperken van vraag 7 ter verbreding van de discussie & 

bespreken hoe DAP verband houdt met hoe slachtoffers lijden. 

    1           2          3 

9. Bespreek het slachtofferschap in de groep.     1           2          3 

10. Vraag de groepsleden of hun slachtoffers geleden hebben.     1           2          3   

 11. Bespreek de omslag van slachtoffer naar dader.     1           2          3 

 12. Vraag of slachtofferschap een excuus is om een dader te 

worden. 

    1           2          3 

 13. Onderstrepen dat eigen slachtofferschap geen excuus is.      1           2          3 

 14*. Verband leggen tussen excuus en denkfout ‘anderen de 

schuld geven’ 

    1           2          3 

 15. Bespreken van slachtofferschap en dader binnen de groep.     1           2          3 

 16. Bespreken van DAP.     1           2          3 

 17. Nieuwe definitie van DAP uitleggen: ‘Denk aan de Andere 

persoon z’n Pijn die jouw daden veroorzaakten’.  

    1           2          3 

 18*. Bespreken van zelfevaluatie op grote schaal.     1           2          3 

 19*. Voorbeeld geven met betrekking tot DAP.     1           2          3 

20*. Het genoemde voorbeeld bespreken met de groep.     1           2          3 

      

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

   

A. Werkblad 1 ‘Daders en slachtoffers’      1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

Bijeenkomst 10: Meer correcties van verstoorde zelfbeelden; totaaloverzicht. 

 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Begintijd:   Trainer:    Observator: 

Eindtijd:   
 

Criteria Aanwezig Beoordeling 
Zwak  Matig  Goed 

1. Geven van een overzicht met  sleutelpunten van bijeenkomst 9.     1           2          3    

2. Leg uit: voor verandering is inzicht nodig in de geest van de 

dader. 

    1           2          3 

3. Vertel over Dr. Stanton Samenow.     1           2          3 

4. Uitdelen van oefening ‘de geest van de dader’ & bespreek de 

verandering in woordkeuze van dader door crimineel. 

    1           2          3 

5*. Vraag een groepslid om voor te lezen.     1           2          3 

6*. Vraag een groepslid de vragen voor te lezen & bespreken van 

vragen. 

    1           2          3 

7. Concluderen met een totaaloverzicht van de sleutelpunten.     1           2          3 

      

I. De les was zoveel mogelijk ‘in handen’ van de groep.      1           2          3 

II. De drie persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren bij de   

    EQUIP trainer (‘Eisend’, ‘Vriendelijk’ en ‘Stimulerend’). 

    1           2          3 

   

A. Werkblad 1 ‘De geest van de dader’     1           2          3 

 

* Criterium komt niet voor in de Nederlandse EQUIP handleiding (Teylingereind, 2006). 
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Bijlage 5. Vragenlijst Coördinator 

 
In deze bijlage is de vragenlijst voor de coördinator opgenomen. De vragenlijst is gebaseerd 

op de implementatie aanwijzingen opgesteld door Gibbs e.a. (1995, blz. 211-235). De 

vragenlijst is tevens een aanvulling op het observatie-instrument.  
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Vragenlijst Coördinator 

 

Naam:     Datum:   Instelling: 

 

1. Hoe vaak wordt een EQUIP bijeenkomst per week gegeven per groep? 

 

O 1  O 2  O 3  O 4  O 5  O Anders, nl.... 

 

 

2. Hoe lang duurt een EQUIP bijeenkomst per groep? 

 

O 30 minuten  O 60 minuten  O 90 minuten  O Anders, nl…. 

 

 

3. Hoe vaak wordt een Wederzijdse hulpbijeenkomst per week gegeven per groep? 

 

O 1  O 2  O 3  O 4  O 5  O Anders, nl.... 

 

 

4. Hoe lang duur een Wederzijds hulpbijeenkomst per groep? 

 

O 30 minuten  O 60 minuten  O 90 minuten  O Anders, nl…. 

 

 

5. Met welk type bijeenkomst wordt er gestart? 

 

O Wederzijdse hulp   O EQUIP 

 

 

6. Na hoeveel weken start het andere type bijeenkomst? 

 

O Direct O 1 week O 2 weken O 3 weken O 4 weken O Niet van toepassing  

 

 

7. In welke volgorde worden de drie programmacomponenten aangeboden (beginnend met 1)? 

  

… Woedebeheersing en Cognitieve Vertekeningen 

… Morele Ontwikkeling 

… Sociale Vaardigheden 

 

 

8. Wordt er wel eens tijd van Wederzijdse hulpbijeenkomsten gebruikt voor het afronden/inhalen van 

EQUIP bijeenkomsten? 

 

O Ja    O Nee    O Niet van toepassing 

 

 

9. Beschrijf de adolescenten in de startgroep. Zijn er eisen aan de deze adolescenten? Welke? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 



 84 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

10. Kunnen er later mensen aan de groep worden toegevoegd? 

 

O Ja    O Nee    

 

 

11. Worden er testen afgenomen bij de adolescenten voorafgaand aan het EQUIP programma? 

Welke? En wat is de functie van deze testen? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

12. Welke adolescenten zijn niet geschikt voor het EQUIP programma? Wat gebeurt er met deze 

jongeren? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

13. Bent u aanwezig bij de introductie van het EQUIP programma? Wat is uw taak? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem 

behandeld worden. 
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Bijlage 6. Vragenlijst EQUIP trainer 

 
In deze bijlage is de vragenlijst voor de EQUIP trainer opgenomen. De vragenlijst is 

gebaseerd op de implementatie aanwijzingen opgesteld door Gibbs e.a. (1995, blz. 211-235). 

De vragenlijst is een aanvulling op het observatie-instrument.  
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Vragenlijst EQUIP trainer 
 

Datum:   Groep:    Instelling: 

Les:    Trainer:    (Voor)Opleiding: 

         Certificaat EQUIP: 
 

1. Wordt er wel eens tijd van Wederzijdse hulpbijeenkomsten gebruikt voor het afronden/inhalen van 

EQUIP bijeenkomsten? 

 

O Ja    O Nee 

 

2. Hoe beschrijft u uw rol bij de EQUIP bijeenkomsten en waarom? 

 

O Trainer: lesgeven  O Coach: begeleiden 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Hoe beschrijft u uw rol bij de Wederzijdse hulpbijeenkomsten en waarom? 

 

O Trainer: lesgeven  O Coach: begeleiden  O Niet van toepassing 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Geeft u zowel EQUIP als Wederzijdse hulp aan dezelfde groep? 

 

O Ja    O Nee    O Niet van toepassing 

 

5. Uit hoeveel adolescenten bestaat de groep? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Kunnen er later mensen aan de groep worden toegevoegd? 

 

O Ja    O Nee    

 

7. Worden de basisregels bij de eerste lessen van de EQUIP bijeenkomsten uitgelegd? 

 

O Ja    O Nee    O Niet van toepassing 

 

8. Worden de basisregels bij de eerste lessen van de Wederzijdse hulpbijeenkomsten uitgelegd? 

 

O Ja    O Nee    O Niet van toepassing 

 

9. Wat wordt er in de laatste bijeenkomst besproken? 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. 
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Bijlage7. Evaluatielijst woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

 
Deze bijlage bevat een evaluatielijst van de bijeenkomst van woedebeheersing en cognitieve 

vertekeningen. De evaluatielijst dient na iedere bijeenkomst door de trainer te worden 

ingevuld. Het is een vertaling van de evaluatielijst uit Potter e.a. (2001). 
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Evaluatielijst Woedebeheersing en cognitieve vertekeningen 

 

Datum:     

Nummer Bijeenkomst: 

Naam Bijeenkomst: 

Groep:         

Naam Equipper (trainer):  

Naam Observator:  

  

 
 

Algemeen: 

 

Ja/ 

Nee: 

 

Opmerking: 

1. Hebben de groepsleden de Grondregels gevolgd?   

2. Waren alle groepsleden betrokken en geïnteresseerd?    

3. Vond u een zekere constructieve waarde zitten in ieder 

serieus commentaar van een groepslid? 

  

4. Sprak u zelf met een normaal volume en op een 

respectvolle manier in plaats van op een dreigende en 

eisende manier? 

  

5. Hield u de juiste balans tussen een kritische opstelling 

en het geven van complimenten door het gebruik van de 

‘Sandwich’stijl van constructief kritiek geven? (Waarin 

kritisch commentaar vooraf gegaan wordt en gevolgd 

wordt door aanmoedigingen/complimenten). 

  

6. Heeft u zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

‘vraag, niet vertellen’ techniek? 

  

Bijeenkomst Woedebeheersing en Cognitieve 

vertekeningen: 

  

7. (na de eerste bijeenkomst) Begon u met het 

samenvatten van de activiteiten van de voorafgaande 

bijeenkomst? Heeft u aandacht besteed aan de 

zelfhulplogboeken van de groepsleden? 

  

8. Heeft u de denkfouten en probleemnamen met de 

groep besproken? 

  

9. Heeft u gebruik gemaakt van de flip-over om de 

hoofdpunten van de bijeenkomst en de antwoorden van 

de groepsleden te noteren? 

  

10. Heeft u de groepsleden herinnert aan het invullen van 

de twee dagelijkse zelfhulplogboeken (problemen en 

denkfouten; positief gedrag)? 

  

11. Heeft u bij de discussie een ‘stapje terug’ kunnen 

doen van de persoonlijke problemen/ denkfouten situatie 

van de groepsleden? 

  

12. Heeft u bij elke herkenning dat kwaadheid het 

product is van gedachten dit kunnen monitoren/ 

onthullen/ belonen?  

  

13. Heeft u het gebruik van de ‘in-jezelf-praat’ techniek 

kunnen monitoren/onthullen/ belonen?  

  

14. Heeft u de herkenning van het pijn doen van een 

andere persoon kunnen monitoren/ onthullen / belonen? 

  

  


