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NPT: doelgroep en doel
 Een erkende nazorg interventie
 Jongeren van 16 tot 24 jaar 
 Met een matig tot hoog recidiverisico
 En problemen met vaardigheden, 

denkpatronen en gedrag 

 Voorkomen van recidive
 Verbeteren van denkpatronen, gedrag en 

vaardigheden, én de omstandigheden die 
dit negatief beïnvloeden



Meting en resultaten

 Voor- en nameting: EXIT of RISC
 Criminogene factoren:

 Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
 Huisvesting en wonen
 Opleiding, werk en leren
 Inkomen en omgaan met geld
 Relaties met gezin en partner
 Relaties met vrienden en kennissen
 Middelengebruik
 Emotioneel welzijn
 Houding



Aantallen

 91 aanmeldingen in 2 jaar

 16 niet gestart
 31 neutraal : Risico onveranderd
 35 positief : Risico afgenomen
 9 negatief : Risico vergroot



Signaleren en stimuleren

 Jongeren vallen m.n. uit op
 Huisvesting
 Opleiding en werk
 Inkomen 

 Veranderbare factoren?



Leren, verantwoorden en..

 ROM biedt grote kansen voor 
beleidsontwikkeling

 Goede samenwerking tussen 
behandelaars en beleidsmakers is een 
voorwaarde
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