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BESLUITVORMING
OVERPEINZING

VERANDERING

CONSOLIDATIE

Werken in gedwongen kader

Ik moet het volhouden In iedere fase kan de vreemde-
ling beginnen te twijfelen en 
besluiten om toch in Nederland 
te blijven, niet mee te werken 
aan terugkeer en/of te ontken-
nen dat er een probleem is.

Nu er tussen vreemdeling 
en regievoerder overeen-

stemming is bereikt over het ver-
trek, gaan zij samen onderhandelen 
over randvoorwaarden.

Bij aanvang van de gesprekken 
met de regievoerder ontkent de 

vreemdeling nog dat vertrek onver-
mijdelijk is.

Lichte twijfel begint te ont-
staan. De vreemdeling zal toe-

geven dat hij zich in een moeilijke 
of uitzichtloze situatie bevindt. 

De vreemdeling erkent dat er 
werkelijk een probleem is: het 

feit dat hij niet in Nederland kan 
blijven en moet vertrekken.

Verandering moet worden
geconsolideerd: de vreemdeling 

komt na vertrek niet opnieuw naar 
Nederland.

Conclusie van fase 3 wordt 
omgezet in daadwerkelijke 

actie: concrete voorbereiding op het 
vertrek en het uiteindelijke vertrek 
zelf.

Onderhandelen

Terugval

Een belangrijk instrument  
wanneer er nog geen (of 

slechts weinig) motivatie bij de 
vreemdeling is om mee te werken of 
na te denken over vertrek en/of toe-
komst.

Motivational interviewing
4

Interculturele communicatie
Interculturele communicatie ligt als een sjabloon over 
de gesprekstechnieken in alle fasen binnen de

 motiveringscyclus, motivational interviewing en coaching/onderhandelen heen.
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De DT&V werkt met de methodiek Werken in gedwongen kader
(Wigk). Wigk richt zich op het motiveren van vreemdelingen die
Nederland moeten verlaten en binnen het gedwongen kader acties
moeten ondernemen.

De methodiek is gericht om het 
zoveel mogelijk wegnemen van 
belemmeringen  voor vertrek en de 
vreemdeling een duurzame toe-
komst te bieden.

De gesprekken van de DT&V regie-
voerder met de vreemdeling
verlopen volgens een methodische 
motiveringscyclus. Iedere fase kent
zijn eigen dynamiek en vraagt om 
bepaalde gesprekstechnieken en
interventies.

Deze infographic schetst in het kort de methodiek ‘Werken in gedwongen kader’ voor de DT&V.
Vragen en verzoeken om aanvullende informatie kunt u sturen naar wigk@dtv.minvenj.nl.
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Ik zou eigenlijk moeten, maar... Ik moet nu echt watIk hoef niets Ik doe het nu


