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De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is een gedragsinterventie 
gericht op het terugdringen van recidive. Deze training wordt uitgevoerd door de 
instellingen van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Vanaf begin 2008 
is de Korte Leefstijltraining gefaseerd geïmplementeerd bij de instellingen voor ver-
slavingsreclassering van de SVG en in 2009 als evidence-based gedragsinterventie 
erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 
Om de erkende status te behouden, dient de gedragsinterventie geëvalueerd te wor-
den. Daartoe dient eerst te worden vastgesteld of de interventie wordt uitgevoerd 
conform de gestelde richtlijnen en werkwijzen. In opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie voerde Bureau Beke een procesevaluatie van de Korte Leefstijltraining uit. 

Onderzoeksmethoden

Uitgangspunt voor de procesevaluatie was de programmahandleiding van de Korte 
Leefstijltraining. Bij zes van de elf instellingen voor verslavingsreclassering is na-
gegaan in hoeverre de handleiding gevolgd wordt en waar eventuele knelpunten 
liggen. Daartoe zijn de volgende onderzoeksmethoden en –bronnen gebruikt: data-
analyse  van 576 deelnemers aan de training (RISc en Cliënt Volgsysteem); analyse 
van trainingendocumentatie; video-observatie van trainingsbijeenkomsten; analyse 
van beoordelingsformulieren over de trainers zoals ingevuld door de interventiecoa-
ches; en vragenlijstonderzoek onder de trainers. Daarnaast zijn interviews gehou-
den met zowel uitvoerende professionals als deelnemers.

Belangrijkste resultaten

D•	 eelnemers aan de Korte Leefstijltraining zijn gemiddeld 32 jaar, en bijna alle-
maal van het mannelijk geslacht;
In de context van hun aanmelding is diefstal het meest ten laste gelegd, daarna •	
een harddrugsdelict. Ook geweldsdelicten komen veel voor;
Enkele in de handleiding gestelde exclusiecriteria voor deelname aan de training •	
blijken moeilijk te controleren. Een klein aantal deelnemers kent geen midde-
lenproblematiek en is onterecht wel geplaatst, daarnaast zijn enkele zedende-
linquenten ten onrechte toegelaten, alsook deelnemers die de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen;
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De deelnemergroepen voldoen redelijk goed aan het criterium van ten minste •	
vier en maximaal twaalf deelnemers;
Driekwart van de deelnemers doorloopt de hele training. Een kwart valt voor-•	
tijdig uit, met name in de eerste helft van de training. Uitval komt door versto-
rend gedrag, een negatieve houding van de deelnemer, en/of teveel verzuim. 
Uitvallers hebben vaak een gebrek aan (intrinsieke) motivatie. Zij weten vooraf 
niet goed wat zij van de training moeten verwachten;
Ruim driekwart van de trainers is vrouw, de trainers voldoen aan de gestelde •	
opleidingseisen;
Coaching van de trainers en deelname aan intervisie zijn, gekeken naar de ge-•	
stelde richtlijnen, aandachtspunten;
De trainers voeren de programmahandleiding voor een belangrijk deel uit zoals •	
bedoeld. Er zijn afwijkingen in de tijdsduur van enkele onderdelen van de training 
en onderdelen worden aangepast aan de individuele deelnemers. Het is niet be-
kend of deze afwijkingen van invloed zijn op de trainingseffectiviteit. Zorgelijk is 
dat een aantal hoofdonderdelen wordt overgeslagen;
Er worden knelpunten ervaren met betrekking tot beschikbaarheid van trainers •	
en de indicatiestelling en selectie van deelnemers;
Tijdens de procesevaluatie ontbrak een centrale, systematische trainingenregis-•	
tratie. Door de organisatie is gedurende het onderzoek een verbeterslag ge-
maakt in het registreren van gegevens over trainingen en deelnemers;
Bijzondere aandachtspunten zijn het interne draagvlak en de kennis over de trai-•	
ning en de geldende criteria;
Geconcludeerd wordt dat de procesevaluatie mogelijk te vroeg heeft plaatsge-•	
vonden. Tegelijkertijd heeft het onderzoek een positieve stimulans gegeven aan 
de implementatie van de Korte Leefstijltraining. Deze ontwikkeling dient verder 
gestuurd te worden, zodat aan de indicatoren voor een voldoende integere uit-

voering van de Korte Leefstijltraining wordt voldaan. 
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