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Zorgprogramma Vermogen 
Voor mensen die vermogensdelicten plegen 

 
Het Zorgprogramma-Vermogen is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële 

Interventies. De behandeling is bedoeld voor mannen en vrouwen die voornamelijk 

vermogensdelicten plegen. Denk hierbij aan diefstal met geweld, afpersing, eenvoudige 

diefstal, diefstal door middel van braak, verduistering, bedrog (waaronder oplichting en 

fraude) en heling.  

De doelgroep kan onderverdeeld worden in 

de volgende drie subgroepen:  

• cliënten met een overwegend 

antisociaal persoonlijkheidsprofiel;  

• cliënten bij wie het plegen van 

vermogensdelicten voortkomt uit 

disfunctionele coping;  

• cliënten bij wie sprake is van 

problematisch middelengebruik in 

combinatie met antisociale cognities 

en emotieregulatieproblematiek. 

Daarbij is er sprake van een IQ-score boven 

de 80 en een matig of (zeer) hoog algemeen 

recidiverisico. Er is ook vaak sprake van 

psychosociale en/of biopsychiatrische 

problematiek, comorbiditeit en/of een 

persoonlijkheidsstoornis. 

Wat is het doel van het zorgprogramma?  
Het programma richt zich op het verminderen 

van het plegen van vermogensdelicten. Dit 

wordt gedaan door vooral te werken aan 

risicofactoren die gerelateerd zijn aan het 

delictgedrag. Het kan hierbij gaan om een 

geringe impulscontrole, een tekort aan 

probleemoplossende vaardigheden, een 

inadequate  emotieregulatie, structurele 

problemen op het gebied van financiën, werk 

en huisvesting, vervormde (antisociale) 

cognities, een laag zelfbeeld en het hebben 

van een antisociaal netwerk. Tevens kan het 

nodig zijn om het problematische 

middelengebruik te behandelen. 

Aanbod en interventieduur 
Het Zorgprogramma-Vermogen maakt 

gebruik van cognitief gedragstherapeutische 

technieken, aangepaste mindfulness 

oefeningen en andere experiëntiële 

technieken. Het programma bestaat uit 

negen modules. Drie modules worden 

standaard aangeboden, de overige alleen als 

de inhoud aansluit bij de hulpvraag van de  

cliënt. Dit is ook gerelateerd aan de 

subdoelgroep waar de cliënt onder valt.  

Het gaat om de volgende modules:   

1. Startmodule  
2. Groepsmodule winkeldievegges 
3. Netwerk (sowieso zo snel mogelijk het 

onderdeel m.b.t. realiseren van meer 
steun)   

4. Stressreductie 
5. Zelfbeheersing 
6. Zelfbeeld  
7. Invloed van het denken 
8. Emotieregulatie 
9. Oplossingsvaardigheden 
 

Als er sprake is van problematisch 

middelengebruik dan wordt dit behandeld 

met CGT. Mocht er sprake zijn van andere 

kritische risicofactoren die het 

zorgprogramma niet behandeld, dan wordt er 

gezorgd voor aanvullende of ondersteunende 

begeleidings- of behandelvormen. Een 

voorbeeld hiervan is een psychiatrisch consult 

of het aanbieden van traumatherapie als er 

sprake is van traumagerelateerde klachten.  

De duur van het zorgprogramma varieert van 

vier maanden tot veertien maanden. De 

cliënt krijgt minstens eens per week een 

behandelcontact aangeboden. Dit kan echter 

worden uitgebreid naar twee keer per week 

(als de problematiek ernstig is). 
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Aanmelding en aanbod 

Voorafgaand aan een aanmelding kan altijd 

telefonisch worden overlegd met een 

aanmeldfunctionaris van de Waag. Na 

aanmelding door een verwijzer volgt een 

intake gesprek met de cliënt. Vervolgens 

wordt in multidisciplinair-overleg vastgesteld 

of de persoon in aanmerking komt voor het 

Zorgprogramma-Vermogen. Het programma 

wordt op alle vestigingen van de Waag 

aangeboden. 

Kosten  

Indien een cliënt een justitieel kader heeft, 

hoeft er geen eigen bijdrage betaald te 

worden. Bij vrijwillige behandeling betaalt de 

cliënt geen eigen bijdrage (het maakt deel uit 

van het basispakket). Voor zorg in de 

specialistische ggz geldt echter wel het eigen 

risico van de zorgverzekering. De hoogte van 

het eigen risico staat vermeld op de 

ziektekostenpolis van de cliënt.  

Contact 

Voor informatie over onze openingstijden, 

adressen en telefoonnummers van de 

verschillende locaties en de kosten, kunt u 

contact opnemen met de Waag. Zie hiervoor 

onze website: www.dewaagnederland.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewaagnederland.nl/

