
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Groepsbehandeling voor vrouwen die winkeldiefstallen 

plegen 

De Waag biedt een groepsbehandeling voor vrouwen die winkeldiefstallen 

plegen. De behandeling is erop gericht om het strafbare gedrag te stoppen.

 

Doelgroep 

Bij de vrouwen die deelnemen aan de  

groepsbehandeling is sprake van een 

delictpatroon. De motieven voor het plegen 

van diefstallen en de stoornis (zoals 

kleptomanie, of een andere gespecificeerde 

disruptieve, impulsbeheersings- of andere 

gedragsstoornis) die daaraan ten grondslag 

ligt kunnen verschillen. De minimale leeftijd 

voor deelname is achttien jaar. 

Onderdeel Zorgprogramma 

Vermogen  

De groepsbehandeling is een onderdeel van 

de behandeling voor plegers van 

vermogensdelicten (het zorgprogramma 

Vermogen). Naast de groepsbehandeling 

wordt, middels individuele therapie, aandacht 

besteed aan risicofactoren die niet in de 

groepsbehandeling aan bod komen. Ook 

wordt een veiligheidsplan opgesteld.  

Inhoud van de behandeling  

De groepsbehandeling is er op gericht om 

deelneemsters te laten stoppen met het 

plegen van diefstallen. Hiervoor wordt 

gekeken naar achterliggende factoren, 

risicosituaties, cognitieve vervormingen, 

zelfcontroleprocedures en 

gedragsalternatieven. Ook bespreken de 

groepsbehandelaren tijdens één van de 

sessies het netwerk van de deelneemster. In 

de groepsbehandeling wordt gewerkt met 

huiswerkopdrachten en zelfregistratie.   

 

 

Contra-indicaties 

Wanneer sprake is van: 

- ernstige verslaving; 

- ernstige psychiatrische problemen, zoals 

psychose of depressie, kan niet deelgenomen 

worden aan de groepsbehandeling.  

Bij (vermoeden van) een cognitieve 

beperking zal eerst een gesprek plaatsvinden 

aan de hand waarvan een inschatting 

gemaakt wordt over deelname aan de groep.    

Praktische informatie 

Een groep bestaat uit maximaal acht 

deelneemsters en wordt geleid door twee 

behandelaren.  

De groepsbehandeling is wekelijks en een 

sessie duurt anderhalf uur. 

De dagen waarop de sessies plaatsvinden en 

de starttijd verschilt per groep. 

De behandeling bestaat uit twaalf sessies. 

Een maand na de elfde sessie volgt een 

terugkomsessie.  

Tijdens de terugkomsessie wordt de 

behandeling in de groep geëvalueerd. Na 

afsluiting van de groepsbehandeling wordt 

bekeken of verdere individuele behandeling 

geïndiceerd is.  

 

 

 



Verwijzing 

De groepsbehandeling voor vrouwen die 

(winkel)diefstal plegen wordt op bijna alle 

vestigingen van de Waag aangeboden.   

Kandidates voor deze groepsbehandeling 

kunnen door een verwijzer (bijvoorbeeld de 

huisarts of reclassering) worden aangemeld 

bij de Waag, waarbij de interesse in de 

groepsbehandeling vermeld kan worden. 

Tijdens de intake-fase zal bekeken worden of 

de groepsbehandeling geïndiceerd is.  

Contact 

Kijk voor contactgegevens of overige 

informatie op onze website: 

www.dewaagnederland.nl.  

De Waag is onderdeel van De Forensische 

Zorgspecialisten.  
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