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Voorwoord

Dit handboek is één van de resultaten van het project ‘werken met risicojongeren’ 
van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Binnen het lectoraat 
Jeugd en Veiligheid lag de focus het afgelopen anderhalf jaar op het verzamelen 
en verspreiden van kennis over werken met jongeren die een bedreiging vormen 
voor de sociale veiligheid. Jongeren die overlast veroorzaken, delinquent gedrag 
vertonen of een verhoogde kans hebben in de criminaliteit terecht te komen zijn 
een zorg voor de samenleving. Het beheersen, terugdringen en voorkomen van 
jeugdcriminaliteit is een actueel en ingewikkeld vraagstuk voor politici, bestuur-
ders en een brede groep van uitvoerende professionals: politie, justitie, onderwijs, 
sociaal agogische professionals, onderzoekers en methodiekontwikkelaars.

Het congres ‘Geen land mee te bezeilen’ dat op 11 juni 2008 plaatsvond bij Avans 
Hogeschool had als doel deze brede groep professionals samen te brengen om 
kennis te delen over werken met risicojongeren. De belangstelling en betrokken-
heid van vele organisaties en professionals uit het hele land overtuigden ons van 
de behoefte aan kennisaccumulatie op dit terrein. De lijst samenwerkende partners 
en de groep deelnemers aan het congres werd dan ook indrukwekkend groot.

Ook bij de realisatie van dit handboek hebben we op een grote steun van partner- 
organisaties mogen rekenen. In totaal hebben 10 auteurs, een diversiteit aan 
deskundigen, een bijdrage geleverd aan dit handboek. Het is primair geschreven 
voor sociaal agogische professionals maar bevat zeker veel bruikbare kennis voor 
andere professionals die met risicojongeren werken.

Wij willen op de eerste plaats de auteurs bedanken voor het verrichten van 
inventariserend onderzoek, het beschrijven van diverse cases uit de praktijk en 
het verwoorden van hun inzichten en kennis. Ook bedanken we iedereen die 
heeft bijgedragen aan de realisatie van dit handboek: respondenten, vormgevers, 
adviseurs, correctors, secretarieel ondersteuners en zij die financieel steunden.
We hopen van harte dat velen zullen profiteren van de kennis die door middel van 
dit handboek verspreid en verder ontwikkeld kan worden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding: de belangrijke rol van sociale professionals in het 
werken met risicojongeren
Ben Rovers & Maike Kooijmans

Inleiding
In dit hoofdstuk staan we in eerste instantie stil bij de vraag waarom dit boek er 
is gekomen. We schetsen hierbij enkele ontwikkelingen die naar onze mening 
relevant zijn voor sociale professionals die met risicojongeren werken. Aansluitend 
gaan we kort in op enkele vraagstukken die verband houden met signalering en 
diagnostiek van risicogedrag. Een goede analyse ligt immers aan de basis van 
effectieve interventies. Daarna bespreken we de vraag wat effectief werken met 
deze doelgroep zoal behelst. We besluiten deze inleiding met een beschrijving van 
de opzet van dit boek.

1.1 Waarom dit boek 

Sociale professionals vormen voor de samenleving wellicht de belangrijkste 
toegangspoort tot risicojongeren. Wij zijn van mening dat hun rol bij het beheersen 
en terugdringen van probleemgedrag in deze groep moeilijk overschat kan worden. 
En we zijn tevens de mening toegedaan dat deze groep professionals tot op heden 
te weinig (onderzoeksmatige) aandacht heeft gekregen. In ieder geval te weinig om 
hen adequaat te kunnen ondersteunen bij het op peil brengen en/of houden van een 
professioneel niveau van werken. 

De aanleiding tot dit boek is feitelijk gelegen in drie waarnemingen die we hierna 
kort zullen bespreken. Alvorens dit te doen is het noodzakelijk hier kort in te gaan 
op de vraag wat we in dit boek onder risicojongeren verstaan.  
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Wij definiëren iemand als een risicojongere wanneer deze gedrag vertoont dat 
sociaal-maatschappelijk als overlastgevend of ongewenst wordt beschouwd en
op enig moment ook als delinquent/crimineel kan worden gedefinieerd 
(bijvoorbeeld in het kader van het Strafrecht, na het twaalfde jaar). We maken 
hierbij een nader onderscheid tussen verschillende leeftijdgroepen: kinderen, 
tieners en jongvolwassenen. Het problematisch gedrag kent in elk van deze 
leeftijdsgroepen weer andere accenten.

We hebben bewust gekozen voor een ruime definitie omdat deze duidelijk maakt 
dat de problematiek van de groep jongeren waarover wij het hier hebben zeer 
uiteenlopend kan zijn. Of het nu gaat om spijbelgedrag, oppositioneel gedrag 
jegens ouders, overlast veroorzaken op straat of het plegen van criminele feiten, 
de jongeren die we aantreffen ‘achter’ deze feiten zijn vaak dezelfde. In ‘A 
General Theory of Crime’ laten Gottfredson en Hirschi (1990) zien dat we deze 
gedragingen kunnen beschouwen als variaties op een thema. Uit onderzoek komt 
telkens weer naar voren dat risicogedrag op het ene vlak de kans vergroot dat er 
ook op andere vlakken risicogedrag plaatsvindt. Zo vinden we onder spijbelaars 
bijvoorbeeld meer jongeren met justitiecontacten en omgekeerd (Weerman 
& Van der Laan 2006). Gottfredson en Hirschi noemen dit de ‘algemeenheid 
van deviantie’: de uitingsvormen van risicogedrag zijn talrijk, maar het betreft 
hier eerder symptomen dan constituerende gedragskenmerken. De spijbelaar, 
de overlastveroorzaker en de delinquent hebben veel gemeen. Sterker nog: het 
gedrag is niet zelden verenigd in één en dezelfde persoon. De vraag of jongeren 
al of niet met justitie in aanraking zijn geweest is voor ons dus minder relevant: 
risicojongeren vertonen gedrag dat maatschappelijke aandacht en uiteindelijk 
weerstand zal opleveren. De wijze waarop maatschappelijke instituties zoals het 
gezin, het onderwijs en justitie hierop reageren, is voor onze definitie niet relevant. 

Terug nu naar de waarnemingen die aan de totstandkoming van dit boek vooraf 
gingen. In de eerste plaats kunnen we waarnemen dat de jeugdproblematiek in 
de voorbije tientallen jaren is toegenomen. Dit betreft zowel de omvang als de 
ernst van de problematiek. Een en ander kunnen we onder andere afleiden uit 
de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers in de voorbije jaren en uit het soort 
feiten waarvoor jeugdige verdachten worden aangehouden en veroordeeld. Hierbij 
valt met name de sterke toename van (ernstige) geweldsdelicten op (Van der 
Heide en Eggen 2006). Een trend die nog steeds doorzet. Deze ontwikkeling zien 
we ook terug op andere terreinen. We spraken hiervoor al over schoolverzuim. 
Problematisch schoolverzuim heeft in sommige groepen en op sommige school-
soorten inmiddels grote vormen aangenomen (Nipo, 2002, van Burik et al. 2007).
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Natuurlijk gaat het meestal goed met jongeren, maar dat er groepen zijn 
waarmee het niet goed en soms ook steeds slechter gaat, is ook voor veel sociale 
professionals een dagelijkse praktijk. 

We zien een toenemende vraag naar effectieve methoden om met deze 
problematiek om te gaan. Dit is de tweede waarneming die ten grondslag ligt aan 
dit boek. Deze behoefte zien we vooral terug bij overheden die steeds meer geld 
kwijt zijn aan allerhande interventies, terwijl zij tegelijkertijd signaleren dat veel 
van die interventies weinig of geen toegevoegde waarde hebben (bijvoorbeeld 
geen lagere recidive laten zien). Men gaat daarom hogere eisen stellen; alleen 
bewezen werkzame interventies komen voor financiering in aanmerking. Zowel 
bij justitie als in de jeugdzorg zijn inmiddels erkenningscommissies geïnstalleerd 
die moeten toezien op dit proces 1. In reactie op de beleidsontwikkelingen, maar 
misschien is het wel een parallelle ontwikkeling geweest, zien we in de betreffende 
wetenschapsvelden een ontwikkeling in de richting van ‘harder’ (experimenteel) 
onderzoek. Dit onderzoek moet het mogelijk maken om veel preciezer dan in het 
verleden het geval was, vast te stellen wat wel werkt en wat niet (en vooral: bij wie 
en onder welke omstandigheden). Hierin volgt het onderzoek naar de effectiviteit 
van jeugdinterventies de ontwikkelingen in het medische veld zo’n zestig jaar 
geleden (toen gerandomiseerd experimenteel onderzoek daar de standaard werd; 
Harrington 2002).

De discussie over effectieve interventies wordt gedomineerd door beleidsmakers 
en wetenschappers (onderzoekers). De sociale professionals die vorm geven aan de 
interventies, zijn hierbij niet of nauwelijks in beeld. Dit is de derde waarneming die 
aan dit boek ten grondslag ligt. Sociale professionals doen dagelijks ervaringen op 
in het werken met risicojongeren, maar hun kennis van en visie op de effectiviteit 
van interventies speelt in dit debat nauwelijks een rol. We hebben het hier over een 
grote en ook groeiende groep professionals. Te denken valt hierbij aan sectoren als 
justitie, jeugdzorg, GGZ, verslavingszorg, buurt- en jongerenwerk, maatschappelijk 
werk, onderwijs, (residentiële) zorgaanbieders en dergelijke. 

Wij vermoeden dat de relatieve afwezigheid van professionals in het debat 
over effectieve interventies verschillende oorzaken heeft. Zo is sprake van een 
gebrekkige kennisinfrastructuur voor deze groep en ontbreekt het aan professionele 
netwerken om vorm te geven aan kennisontwikkeling en -uitwisseling, maar 
ook aan belangenbehartiging. Pas zeer recentelijk zien we op dit vlak enige 
ontwikkeling (bijvoorbeeld het HBO/werkveld-netwerk dat zich gevormd heeft 
rond de ontwikkeling van nieuw onderwijs voor het werken in een gedwongen 
kader) 2.

1 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (zie website www.minjus.nl) en Erkenningscommissie Jeugdinterventies (zie website www.nji.nl).
2 Het betreft de ontwikkeling van het minorprogramma ‘Werken in een gedwongen kader’ voor studenten Sociale studies.

 Dit programma wordt inmiddels op een aantal hogescholen aangeboden.



Ook het feit dat deze professionals in zeer uiteenlopende sectoren werkzaam 
zijn, die onderling niet of slecht communiceren, draagt waarschijnlijk niet bij aan 
het gehoord worden in de discussie. De sectoren, en daarbinnen de individuele 
organisaties, kennen allemaal hun eigen doelstellingen en referentiekaders. Buiten 
deze kaders werken blijkt - eufemistisch gesteld - een grote opgave. Toch kunnen 
we vaststellen dat deze professionals, in welke sector ze ook werkzaam zijn, voor 
een belangrijk deel met dezelfde jongeren werken. 

Op strategisch niveau ontbreken sociale professionals in de discussie over de 
effectiviteit van interventies. Is dat eigenlijk erg? Ons antwoord luidt ‘ja’, en wel 
om de volgende reden. 
Voor een effectieve interventie zijn de volgende drie perspectieven onontbeerlijk: 

 n    kennis van wat werkt in een interventie 
  kennisperspectief
 n    een adequate organisatie van de bewezen werkzame interventie 
  organisatieperspectief
 n    een adequate uitvoering door individuele professionals en teams 
  uitvoeringsperspectief

Als één of twee van deze perspectieven ontbreken, wordt het lastig om positieve 
resultaten te bereiken. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat binnen het 
streven naar effectieve interventies onderzoekers, beleidsmakers en professionals 
elk andere belangen kennen. De onderzoeker streeft vóór alles naar een goed 
onderzoeksdesign (omdat hij anders de werkzaamheid van de interventie niet goed 
kan vaststellen). De interventiepraktijk moet dit mogelijk maken. De beleidsmaker 
of manager is vóór alles geïnteresseerd in een organisatie die voor hem inzichtelijk 
is en waarop hij kan sturen (werkprocessen worden daarop ingericht). De focus 
van de professional zal doorgaans liggen bij het in contact komen en blijven met 
de cliënt, omdat hij zonder dit contact niets kan bewerkstelligen (zijn handelen 
zal daar dus op afgestemd zijn). Dat deze perspectieven kunnen botsen, behoeft 
geen betoog 3. Het huidige debat over effectiviteit van interventies, dat vooral 
wordt beheerst door beleidsmakers en onderzoekers, zal aan kracht en kwaliteit 
winnen wanneer uitvoerende professionals zich daar prominenter in gaan roeren 
en aangeven welke zaken voor hen van belang zijn om effectieve professionals te 
kunnen zijn. 

Dit boek richt zich dus op een grote en groeiende groep van sociale professionals 
die met risicojongeren werkt. We willen met dit boek het belang van hun werk 
onderstrepen en hen hierin ondersteunen door kennis aan te reiken die voor deze 
professionals relevant is.
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Daarnaast willen we met dit boek onderstrepen dat het uitvoeringsperspectief 
onontbeerlijk is bij het realiseren van effectieve interventies ten aanzien van 
risicojongeren. 

1.2 Risicojongeren herkennen; enkele algemene opmerkingen over
 signalering en diagnostiek

Werken met risicojongeren vraagt kennis van de doelgroep, de problematiek en 
de achtergronden van deze problematiek. In deze paragraaf behandelen we enkele 
algemene thema’s die raken aan signalering en diagnostiek. Allereerst gaan we in 
op enkele veel voorkomende valkuilen in het waarnemen van (de achtergronden 
van) sociaal probleemgedrag bij jongeren. Daarna bespreken we kort de toepassing 
van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten. 

Probleemgedrag wordt niet door één factor verklaard
Gedrag is doorgaans de resultante van een complex samenspel van factoren. Dit 
geldt ook voor sociaal probleemgedrag van jongeren. Ondanks het feit dat dit 
voor de meesten van ons als een open deur zal klinken, kunnen we tegelijkertijd 
signaleren dat mensen in het algemeen en sociale professionals in het bijzonder 
behoefte hebben aan het ‘versimpelen’ van de werkelijkheid. Vraag een 
willekeurige professional naar de achtergrond van het problematische gedrag van 
een cliënt en deze zal doorgaans geneigd zijn hier één, soms twee en heel zelden 
drie of meer factoren aan te koppelen. Het spreken over problematisch gedrag 
van jongeren in bepaalde groepen werkt volgens hetzelfde principe. Dit levert 
dan uitspraken op van het type: ‘criminaliteit onder Marokkaanse jongeren wordt 
veroorzaakt door …[volgt een factor]’. Dergelijke ‘monoverklaringen’ worden heel 
vaak gebruikt. Behalve onvolledig en veelal onjuist zijn deze verklaringen vanuit 
een diagnostisch oogpunt ook weinig bruikbaar. 

Factoren die probleemgedrag veroorzaken, zijn niet altijd stabiel
Uit (levensloop)onderzoek komt naar voren dat bepaalde ervaringen en bepaald 
gedrag op jonge leeftijd van grote invloed zijn op later (probleem)gedrag. Zo wordt 
de leeftijd waarop jongeren voor het eerst als verdachte met de politie in aanraking 
komen beschouwd als een belangrijke indicator voor later probleemgedrag: hoe 
jonger men is bij het eerste politiecontact, des te groter de kans dat men later (meer 
frequent en ernstiger) delicten zal plegen. We kunnen dit aanduiden als de ‘zeetan-
ker-hypothese’: als het in een vroeg stadium niet goed gaat, dan is de kans om later 
de koers nog te verleggen erg lastig. Sommige criminologen zijn van mening dat 
ze op basis van bepaalde gegevens over iemands jeugd adequate voorspellingen 
kunnen doen over het latere probleemgedrag (Loeber et al. 2003). 
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Ofschoon deze criminologen uitgaan van kansverbanden, zien we dit soort inzich-
ten op een praktisch niveau vaak vertaald in deterministische termen: ‘kansloze 
jongere’, ‘niks meer mee te beginnen’, et cetera. 
Het onderzoek naar levenslopen heeft tegelijkertijd ook iets anders duidelijk 
gemaakt, namelijk dat zich in iemands leven van tijd tot tijd contingenties 
voordoen (Laub & Sampson 1993). Dit zijn min of meer toevallig optredende, 
incidentele factoren die iemands gedrag in een andere richting sturen, soms tegen 
de richting van de structurele factoren in (de zeetanker). Het meest bekende 
voorbeeld hiervan is de jeugdcrimineel die stopt met delicten plegen nadat hij 
een vriendin heeft gekregen (Blokland 2005). Maar ook een verandering van 
leefomgeving, een gemotiveerde docent, een televisieprogramma, et cetera kunnen 
dit effect bewerkstelligen. We kunnen dit aanduiden als de ‘zeilboot-hypothese’: 
met een beetje wind in de zeilen en een goede stuurman kan het bootje zomaar 
een heel andere kant op worden gestuurd. Uiteraard kunnen deze factoren ook de 
‘verkeerde’ kant op werken, zoals bij de ex-drugverslaafde crimineel die na een 
periode clean en legaal geleefd te hebben in een moeilijke situatie terecht komt, de 
oude vrienden ontmoet en dan weer naar de naald grijpt.
De contingenties vormen feitelijk het aangrijpingspunt voor het werk van sociale 
professionals. Zij zullen altijd op zoek (moeten) zijn naar de juiste wind om de 
steven te wenden. In de praktijk zien we echter maar al te vaak dat zij zich juist, 
zeker na verloop van tijd, blind staren op de schijnbaar onveranderlijke, negatieve 
gedragspatronen van jongeren.

Objectieve omstandigheden veroorzaken geen probleemgedrag 
Eén van de meest hardnekkige én onjuiste opvattingen is dat probleemgedrag 
veroorzaakt wordt door objectieve omstandigheden, zoals armoede of gebrek op 
andere terreinen (ouderliefde, scholing, huisvesting, et cetera). Het is een feit dat 
tekorten op deze terreinen doorgaans samenhangen met een verhoogde kans op 
probleemgedrag. Het betreft hier wederom kansverbanden; de betekenissen die 
mensen aan hun omstandigheden toekennen blijken doorgaans een veel grotere 
invloed op het gedrag te hebben. Hiervoor zijn vele aanwijzingen, maar wij geven 
één voorbeeld ter illustratie uit een onderzoek naar de relatie tussen armoede, 
armoedebeleving en probleemgedrag onder kinderen in Rotterdam. Onder de kin-
deren van wie de ouders zich in een zwakke sociaal-economische positie bevonden, 
werden grote verschillen in probleemgedrag aangetroffen. Kinderen die zichzelf 
niet als arm zagen en (in sociaal-economisch opzicht) positieve verwachtingen 
van de toekomst hadden, bleken niet meer probleemgedrag te vertonen dan ‘rijke’ 
kinderen. Kinderen die, onafhankelijk van de sociaal-economische positie van hun 
ouders, zichzelf als arm zagen en ook lage verwachtingen van de toekomst hadden, 
toonden veruit het meeste probleemgedrag (Rovers, 1999).  
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Oorzaak en gevolg is vaak niet vast te stellen
De veelheid van factoren waarover we hiervoor spraken en de wijze waarop deze 
in de tijd op elkaar inwerken, is dermate complex, dat het doorgaans erg lastig is 
om vast te stellen wat nu een oorzaak is en wat een gevolg. Een bekend voorbeeld 
betreft het lidmaatschap van ‘criminele’ jeugdgroepen. De uitspraak ‘hij gaat 
met de verkeerde vrienden om’ drukt de verwachting uit dat groepsinvloeden 
het probleemgedrag van de individuele jongere bepalen. Recent onderzoek laat 
echter zien dat criminele groepen vooral door zelfselectiemechanismen tot stand 
komen (‘soort zoekt soort’). Daarna gaan deze jongeren elkaars gedrag wel weer 
versterken en beïnvloeden, dus de ‘verkeerde-vriendenhypothese’ is ook een 
beetje waar (Weerman, 2003). Dit voorbeeld, en er zijn er meer te noemen, maakt 
duidelijk dat het voor een buitenstaander heel moeilijk kan zijn om zicht te krijgen 
op wat er nu precies aan de hand is met een jongere en vooral welke factoren (in 
welke volgorde) daarbij een rol spelen en hebben gespeeld. 

Een goede analyse maken van wat er bij een jongere speelt en aan de hand daarvan 
een inschatting maken van de risico’s die aan de orde zijn en de interventies die 
moeten plaatsvinden, is geen sinecure. De geschetste valkuilen laten zien hoe 
lastig dit kan zijn. Het spreekt voor zich dat gebrekkige signalering/diagnostiek 
de kwaliteit van de interventie in negatieve zin zal beïnvloeden. Het gevolg zal 
immers zijn dat wordt gewerkt aan een verkeerd, een onbelangrijk of een niet-
bestaand probleem, of de interventie vindt plaats op de verkeerde plaats of de 
verkeerde tijd, of met de verkeerde mensen of middelen. 

De toegevoegde waarde van diagnostische hulpmiddelen
In een aantal velden heeft de ervaring geleerd dat het gebruik van 
gestandaardiseerde diagnostische instrumenten het analyserend en voorspellend 
vermogen van professionals sterk doet toenemen. Vooral risicotaxatie-instrumenten 
blijken, in combinatie met het professionele (klinische) oordeel, beter dan alleen 
het professionele oordeel in staat het gedrag betrouwbaar te voorspellen. De 
Vogel et al. (2003) en Lodewijks et al. (2003) bespreken een aantal voorbeelden 
van risicotaxatie-instrumenten die betrekking hebben op het voorspellen van 
toekomstig gewelddadig gedrag bij kinderen en adolescenten. Ze laten de 
voordelen zien die voortvloeien uit het gebruik van goed onderzochte diagnostische 
instrumenten: het komt vooral de effectiviteit van de interventie ten goede. 

Inmiddels heeft het gebruik van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten 
een zekere vlucht genomen, zeker bij justitie. Zo werken raadsonderzoekers bij 
de Raad voor de Kinderbescherming inmiddels al enkele jaren met de BARO 
(Basisinstrument RaadsOnderzoek), reclasseerders maken sinds kort gebruik van 
de RISc (Recidive Inschattings Schalen) en ook in de forensische jeugdzorg bestaat 
sinds kort een landelijk vastgesteld kader als het gaat om diagnostiek.
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Diagnostische instrumenten zoals hier beschreven maken allemaal gebruik van 
hetzelfde beginsel: men inventariseert risicofactoren en beschermende factoren. 
Risicofactoren zijn factoren die samenhangen met het optreden van probleem-
gedrag, beschermende factoren zijn factoren die samenhangen met het uitblijven 
van dit gedrag. Vaak gaat het overigens om dezelfde factoren, die in het ene geval 
als risico uitwerken, en in het andere geval als beschermende factor (Stouthamer-
Loeber et al. 2002). Bijvoorbeeld de wijze waarop een jongere de relatie met 
zijn ouders beleeft, kan zowel een risicofactor zijn (negatieve beleving van 
relatie) als een beschermende factor (positieve beleving van relatie). De factoren 
kunnen op allerlei vlakken liggen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
persoonlijkheidskenmerken, cognitieve vermogens, gezinskenmerken, huisvesting, 
schoolprestaties, hulpverleningscontacten, eerder gewelddadig of crimineel gedrag, 
veroordelingen, et cetera. De selectie van deze factoren vindt plaats aan de hand 
van onderzoek. Het criterium hierbij is dat de voorspellende kwaliteit van het 
instrument wordt gemaximaliseerd. Het gebruik van het instrument is vervolgens 
tamelijk simpel: hoe meer risicofactoren aanwezig zijn en hoe minder 
beschermende factoren, des te groter de kans dat (bepaald) probleemgedrag
zal optreden of voortduren. 

“Soms heb ik het idee energie te steken in een bodemloze put. Sommige jongeren zijn
zo beschadigd, verwaarloosd ook, dat het er allemaal niet toe doet wat we met ze

ondernemen. Het probleem is dat die jongeren een gat in hun hart hebben.”
jongerenwerker Uden 

Voor- en nadeel van diagnostiek op basis van risico- en beschermende factoren
Het voordeel van instrumenten gebaseerd op risico- en beschermende factoren is 
dat het gebruik ervan simpel is en alle valkuilen van de causale analyse waarmee 
we deze paragraaf begonnen, omzeilt. Het betreft immers een simpele optel- en 
aftreksom van factoren die tot stand is gekomen op basis van allerhande correlaties 
die in onderzoek zijn aangetroffen (en die het probleemgedrag goed voorspellen!). 
Hierin ligt echter ook de zwakte, want een dergelijk instrument ontbeert ‘theorie’ 
die noodzakelijk is voor effectieve interventie. Het is namelijk niet duidelijk of en 
zo ja, op welke wijze de risico- en beschermende factoren elkaar (en het probleem-
gedrag) beïnvloeden. Als hulpmiddel bij behandeling of interventie kennen deze 
instrumenten dan ook hun beperkingen. Een voorbeeld kan dit het beste illustreren. 
Uit een recent onderzoek van het WODC blijkt dat het gebruik van een bepaalde 
hoeveelheid alcohol door jongeren gezien moet worden als een risicofactor voor 
jeugddelinquentie (Van der Laan et al. 2006). Beide fenomenen correleren immers. 
We hebben echter geen idee hoe we deze correlatie moeten duiden. Het is mogelijk 
dat het alcoholgebruik de delinquentie veroorzaakt. In dat geval zal interventie op 
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deze risicofactor effect kunnen sorteren ten aanzien van de delinquentie. Echter, het 
is ook heel goed mogelijk dat alcoholgebruik en delinquentie symptomen zijn van 
een zelfde achterliggende factor die beide gedragingen veroorzaakt, bijvoorbeeld 
geringe zelfcontrole. Deze factor kan aldus een correlatie tussen beide fenomenen 
bewerkstelligen. In dit laatste geval zal interventie op het alcoholgebruik weinig 
effect hebben op de delinquentie. 

Diagnostiek op basis van instrumenten die gebruik maken van risico- en bescher-
mende factoren betekent een flinke stap vooruit als het gaat om het detecteren en 
voorspellen van problematiek. Gebleken is immers dat dergelijke instrumenten, 
in combinatie met het ‘professionele oog’ tot betere analyses en voorspellingen 
in staat zijn dan het ‘professionele oog’ alleen. Tegelijkertijd is de betekenis van 
deze instrumenten voor de interventie of behandeling beperkt te noemen, omdat ze 
hiervoor geen betrouwbare inhoudelijke aanwijzingen kunnen geven.

1.3 Effectief werken met risicojongeren

Goede diagnostiek is een eerste stap op weg naar effectief omgaan met 
risicojongeren. Vanuit het perspectief van de professional betekent effectief 
handelen echter veel meer dan het louter toepassen van (bewezen) effectieve 
methodieken. In deze paragraaf bespreken we enkele belangrijke voorwaarden
voor effectief handelen aan de hand van de volgende drie items:

 n    Effectieve programma’s ontwerpen
 n    Effectieve programma’s organiseren
 n    Effectieve programma’s uitvoeren

Effectieve programma’s ontwerpen
In paragraaf 1.1. beschreven we dat er steeds meer aandacht komt voor onderzoek 
naar de effectiviteit van jeugdinterventies en dat de overheid steeds hogere eisen 
stelt: alleen bewezen effectieve (evidence based) methodieken en programma’s 
komen in de toekomst in aanmerking voor financiering. Sinds circa vijf jaar kunnen 
we in dit opzicht spreken van een nieuw tijdperk in het welzijnswerk. Binnen de 
medische en justitiële sector is er vanuit een andere onderzoekstraditie altijd al veel 
meer aandacht geweest voor wetenschappelijke verificatie van behandelingen.

In een publicatie in Univers, het weekblad van de Universiteit van Tilburg, wordt 
verslag gedaan van de oprichting van de eerste academische welzijnswerkplaats 
door Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn, 
verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Proeftuin voor Tranzo was de Twern, 
een Tilburgse organisatie voor maatschappelijke diensten, die in Midden-Brabant 
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psychologische en vooral sociale hulp geeft aan jong en oud. Tranzo analyseerde 
enkele methodes van deze organisatie om te kijken wat het effect is en hoe ze 
hun werk eventueel kunnen verbeteren. ‘Evidence based-werken’ was hierbij het 
toverwoord, ofwel wetenschappelijke onderbouwing van methodieken.
Volgens hoogleraar Henk Garretsen, directeur van Tranzo, gaan professionals uit 
van hun eigen kennis en handelen ze naar eigen goeddunken, zonder echt effecten 
van hun werk te meten. “Het imago van de welzijnssector is zwak”, erkent Jos 
van Balveren, directeur van de Twern in zijn kantoor. “Het kleeft aan ons ‘dat we 
maar wat doen’. Misschien niet helemaal onterecht. Mensen zijn erg betrokken en 
hebben hun hart op de goeie plek, maar je zou het verstand nog meer moeten laten 
spreken.” Van Balveren is blij dat er nu gewerkt wordt aan de ‘rationalisering van 
deze betrokkenheid’. “Een verandering is keihard nodig. We moeten veel meer 
gaan kijken of we ons werk wel op de juiste manier doen. De resultaten moeten 
centraal staan, de cliënt goed helpen, dat is je bestaansgrond.” (Van den Bergh, 
2005).

De discussie over de effectiviteit van jeugdinterventies is levendiger dan ooit en 
wordt inmiddels genuanceerder gevoerd. Als we kijken naar de groep risicojonge-
ren gaat het zoals eerder aangegeven om een groep jongeren die je binnen verschil-
lende sectoren tegenkomt. Als we kijken naar sociaal agogische professionals 
kunnen we in het algemeen drie contexten onderscheiden: de justitiële context, de 
sociaal pedagogische context en de context van het sociaal cultureel (jongeren)
werk. Wat het werken met risicojongeren binnen deze drie sectoren sterk van elkaar 
onderscheidt is het vrijwillige dan wel gedwongen karakter van de interventie. 
Het lijkt erop dat het werk binnen een justitiële context zich makkelijker laat 
protocolliseren en standaardiseren dan het werken in een open setting zoals het 
jongerenwerk. Ook het meten van de effecten is binnen de meer gesloten settingen 
en binnen de reguliere jeugdzorg makkelijker dan binnen het sociaal cultureel 
werk, omdat het werken met jongeren in laatstgenoemde sector binnen de context 
van de vrije tijd geschiedt en daarom een meer vrijblijvend karakter heeft.

We zien binnen de genoemde sectoren een aantal belangrijke ontwikkelingen:
Sinds 2006 bestaat bij justitie een Erkenningscommissie Gedragsinterventies. 
Deze commissie beoordeelt programma’s die binnen de justitiële context worden 
toegepast op effectiviteit. Eén van de criteria is het voorkomen of terugdringen van 
recidive. Op dit moment zijn er slechts enkele programma’s die voldoen aan de 
normen en dus erkend zijn als ‘bewezen effectief’.

Ook niet justitiële gedragsinterventies worden op dit moment beoordeeld. Het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft sinds 2007 een Erkenningscommissie 
Effectieve Jeugdinterventies opgericht. Alle beoordeelde interventies worden 
opgenomen in de databank van het NJI. 
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Leonieke Boendermaker en Marjolein de Winter gaan in hun bijdrage aan dit 
handboek hier verder op in (hoofdstukken 3 en 4).

Voor het jongerenwerk bestaat er op dit moment geen erkenningscommissie 
of vergelijkbare databank. Wel is er ook binnen deze sector veel te doen over 
de effectiviteit van programma’s en methodieken. Een inventarisatie van de 
Universiteit van Tilburg in opdracht van de Twern leverde zo’n 1500 methodieken 
op, waarvan er maar veertig in enige vorm geëvalueerd waren, laat staan dat hun 
werkwijze in wetenschappelijke zin bewezen effectief is. Evidence based werken 
betekent in het jongerenwerk eerder zoeken naar manieren om de kennis van 
jongeren en hun opvoeders, ouders in dit geval, de kennis van professionals en 
de kennis van wetenschappers met elkaar te verbinden, dan het inzetten van de 
zwaarste wetenschappelijke middelen (Spierts, 2005). 

Effectieve programma’s  organiseren
Effectiviteit valt of staat bij het op de juiste manier toepassen van bewezen 
interventies. Dit klinkt eenvoudig maar is in de dagelijkse beroepspraktijk geen 
vanzelfsprekendheid. Het vraagt veel van het management om te waarborgen dat 
uitvoerende professionals de interventiemethode beheersen en hun deskundigheid 
op peil houden. In Nederland komt het nogal eens voor dat er gewerkt wordt met 
programma’s (trainingen of therapieën) die buiten de landsgrenzen ontwikkeld 
zijn. Vaak verwerft een Nederlandse organisatie de status van licentiehouder, met 
de opdracht om de gedragsinterventie te implementeren en verspreiden binnen 
andere organisaties in het land. Een voorbeeld is de succesvolle Functional 
Family Therapy (FFT), ontwikkeld in Amerika door J. Alexander en T. Sexton 
(University of Utah’s Psychology Department Family Clinic and Indiana 
University in Bloomington). De Bascule in Amsterdam, een instelling voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie, heeft twee jaar geleden een landelijk kenniscentrum FFT 
opgericht van waaruit de familietherapie geïmplementeerd en verder verspreid 
wordt. Professionals worden intensief getraind en krijgen blijvend supervisie door 
een team van therapeuten die door Sexton zelf zijn opgeleid. Het voortdurend 
coachen van de therapeuten is een tijdrovende en kostbare zaak, maar wel 
noodzakelijk om de interventie goed te blijven toepassen. 

Vaak zie je in organisaties dat er een spanningsveld bestaat tussen aandacht voor 
bedrijfsprocessen versus aandacht voor kwaliteitsbewaking. Soms is de werkdruk 
zo hoog dat het erg moeilijk is om de intensieve begeleiding van medewerkers te 
waarborgen. De druk om de wachtlijsten weg te werken, heeft soms tot gevolg dat 
therapeuten te weinig supervisie krijgen, fouten maken, onzeker worden, en niet 
meer effectief kunnen werken. 
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Een andere voorwaarde om effectief te kunnen werken is dat er een veilige 
omgeving wordt gecreëerd voor zowel het personeel als de jongeren. 
Kennisaccumulatie over dit gevoelige en taboerijke thema staat nog in de 
kinderschoenen. We wijden er in dit boek enkele hoofdstukken aan. Veel orga-
nisaties hebben veiligheidsprotocollen ontwikkeld, maar deze zijn bij medewerkers 
vaak niet bekend, of er wordt niet naar gehandeld. In een onlangs verschenen 
inspectierapport over veiligheid binnen de Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen 
door de inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg en Sanctietoezicht 
lezen we hoe beroerd het gesteld is met de veiligheid voor professionals. In zes van 
de veertien instellingen is zelfs sprake van een ernstig risico op een onveilig leef-, 
behandel- en werkklimaat voor zowel jongeren als personeel. (Inspecties Jeugdzorg 
e.a., 2007, Inspectie Jeugdzorg 2008, Van der Laan et al. 2007).

Over de veiligheid van jongeren zelf (binnen de Jeugdzorg en Justitie) heeft 
Stichting Alexander, in opdracht van de Inspectie Jeugdzorg, interessant onderzoek 
gedaan. Jongeren geven aan zich vaak erg onveilig te voelen. Ze gaan er in beginsel 
vanuit dat andere jongeren en hulpverleners met wie ze te maken hebben niet te 
vertrouwen zijn (Pelivan et al. 2007). 

Effectieve programma’s uitvoeren
Het werken met risicojongeren, de aanpak maar ook het resultaat van het 
programma, wordt sterk bepaald door de mate van (on)vrijwilligheid waarmee 
de jongere in contact komt met een bepaald programma. Het maakt veel uit of dit 
gebeurt op basis van onvrijwilligheid, bijvoorbeeld omdat de kinderrechter een 
gedragsinterventie heeft opgelegd, of op basis van vrijwillige keuze van de jongere, 
bijvoorbeeld omdat hij erkent dat hij het uit zichzelf niet redt om zijn leven op 
orde te krijgen. Bij deze twee uiterste voorbeelden zal er een groot verschil zijn in 
motivatie van de jongere.

Als een bepaalde interventie is opgelegd door de kinderrechter geeft het absoluut 
geen garantie dat een jongere inziet dat dit het beste voor hem is. Het tegendeel is 
vaak de realiteit: jongeren die veroordeeld zijn, erkennen vaak hun problemen niet 
en zijn niet gemotiveerd iets aan hun gedrag te veranderen. Het is dan ook de kunst 
van professionals om motiveringsstrategieën te ontwikkelen die jongeren bewegen 
ander gedrag te laten zien en het criminele pad te verlaten. Dit is een ingewikkeld 
proces dat vaak gepaard gaat met kleine successen en regelmatige momenten van 
terugval. Elk stadium van gedragsverandering vraagt om een andere benadering 
van de professional. Binsbergen (2003) zegt in de beschrijving van dit stadiamodel 
dat terugval geen mislukking is, maar onderdeel van het proces waar je op in moet 
springen. Deze aanpak vraagt om een individueel gerichte aanpak. De meeste 
justitiële inrichtingen zijn daar nog niet op ingericht, omdat een groepsgerichte 
aanpak daar de voorkeur heeft (Phillipart, 2008).
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Ook outreachend werkers, die jongeren begeleiden die daar niet op zitten te 
wachten, zijn er bij gebaat kennis te hebben van de wijze waarop mensen tot 
verandering kunnen komen en van strategieën om veranderingsbereidheid 
te beïnvloeden (van Doorn, 2008). Theorieën over gedragsverandering en 
motiveringsstrategieën om cliënten te verleiden om een veranderingsproces 
in te gaan, bieden daarvoor goede aangrijpingspunten. Om effectief te kunnen 
werken binnen een context van drang of dwang is het van groot belang dat de 
werknemer aangeeft wat hij nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Vooral 
bij outreachend werkers is zelfzorg van essentieel belang. Zij moeten goed weten 
waar hun grenzen liggen en moeten hierover op een open manier met anderen 
communiceren. Een werker moet ervoor zorgen dat hij scherp blijft en dat hij tijd 
neemt voor reflectie (van Doorn, 2008).

Wat natuurlijk ook sterk de effectiviteit van het handelen bepaalt, is het benutten 
van beschermende factoren zoals die zijn beschreven in de vorige paragraaf. Een 
professional die oog heeft voor de positieve gedragsaspecten van jongeren, en op het 
juiste moment de cliënt kan uitdagen juist die kanten van zichzelf te laten zien, heeft 
vaak een grote invloed op het gedrag van de jongere. Het vergroot het zelfrespect 
van jongeren, en het versterkt de vertrouwensband, de twee basisvoorwaarden voor 
motivatie tot gedragsverandering. (Menger en Krechtig, 2006). Als jongeren verleid 
worden om hun talenten te ontwikkelen zodat zij vaker succeservaringen kunnen 
beleven, zullen ze meer uitgedaagd worden tot persoonlijke en culturele groei. 
Methodieken gericht op talent-coaching leggen de lat voor jongeren bewust heel 
hoog. Door hen aan te spreken als ‘stars of profs’ voelen ze zich serieus genomen, 
en zijn ze in staat grote prestaties te leveren, bijvoorbeeld op het vlak van sport, 
muziek, dans, theater en beeldende kunst (Kooijmans, 2007).

Er zijn nog vele andere factoren te noemen die van invloed zijn op de effectiviteit 
van gedragsinterventies, waarbij soms onderschat wordt wat de invloed is van de 
persoonskenmerken van de hulp- of dienstverlener in kwestie, de wijze waarop 
er een ‘match’ is tussen hulpverlener en cliënt, maar ook de mate waarin een 
professional gelooft in de aanpak.

Er in geloven: belief-effect
Gedragsverandering vraagt meer dan een toegepast kunstje, het vraagt een setting 
waarin mensen geloven en verwachten dat dit mogelijk is. Aan de hand van verge-
lijkend onderzoek naar placebo-effecten in de medische sector kun je vaststellen dat 
het zogenaamde belief-effect een krachtig empirisch fenomeen is. Toepassing van 
dit fenomeen in het veiligheidsveld kan de effectiviteit van interventies verhogen 
(Rovers, 2007). Wanneer een groepsopvoeder gelooft in zijn pupil, en gelooft in 
zijn aanpak, dan zal dit positief doorwerken op het gedrag van de jongere.
Andersom werkt het dus ook, met tegengesteld effect: wanneer een groepsleider 
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binnen een justitiële inrichting na jaren steeds weer dezelfde jongeren terug ziet 
komen, zal dat invloed hebben op zijn vertrouwen dat zijn inspanningen ergens 
toe leiden. ‘Ze deugen nergens voor’ is een overtuiging die averechts werkt op de 
effectiviteit. Geloven in je aanpak is van groot belang voor een succesvolle toepas-
sing van jeugdinterventies. Het is een belangrijke voorwaarde voor succes, maar 
lastig te realiseren als hier niet expliciet op gestuurd wordt. Hier ligt een uitdaging 
voor de individuele professional en een opdracht voor het management. Naar ons 
idee zijn er mogelijkheden om interventies rondom zo’n beginsel te organiseren. 
Voorbeelden zijn het inrichten van goede supervisie- en intervisietrajecten voor 
professionals, het beter ‘matchen’ van cliënten met professionals, maar ook door 
stabielere contacten mogelijk te maken tussen professionals en pupillen (dus 
minder verloop en wisseling in de hulpverleningscontacten). Als uit functionerings-
gesprekken blijkt dat werknemers niet meer geloven in hun aanpak, of niet meer 
gemotiveerd zijn te werken met deze moeilijke doelgroep, dan zou onderzocht 
moeten worden of bijvoorbeeld job rotation uitkomst biedt. Werken volgens dit 
beginsel vraagt  een omslag in het denken en aanpassing van attitude, zowel van 
het management als van uitvoerende hulp- en dienstverleners.

Effectief werken met risicojongeren is in meerdere opzichten complex. We 
doelen niet alleen op de complexe achtergrondproblematiek van de doelgroep 
(zie paragraaf 1.2) maar we onderstrepen ook de complexiteit van factoren die 
binnen de interventies zelf van invloed zijn. Effectieve interventies vragen meer 
dan effectieve programma’s en methodieken; ook de wijze waarop programma’s 
georganiseerd en uitgevoerd worden bepalen sterk de effectiviteit.
Er is veel kennis over werken met risicojongeren, maar daarover is nog onvoldoen-
de uitgewisseld tussen professionals die binnen diverse sectoren werkzaam zijn. 
Het debat wordt sterk bepaald door onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders 
waarbij de sociaal agogische professionals opvallen door afwezigheid. Juist zij zijn 
die belangrijke toegangspoort tot risicojongeren. We sporen hen aan krachten te 
bundelen, zich te verenigen en een actieve rol te spelen in de discussie (zie www.
werkenmetrisicojongeren.nl). 

1.4 Opzet van het boek

Over het werken met risicojongeren valt uiteraard een heleboel te zeggen. In dit 
boek hebben we gekozen voor drie invalshoeken, welke naar onze mening goed 
aansluiten bij de behoeften van sociale professionals die met deze doelgroep 
werken. Het gaat om:

 n   Morele dilemma’s bij het werken met risicojongeren (hoofdstuk 2)
 n   Het realiseren van effectieve interventies (hoofdstukken 3 en 4)
 n   Het werken in veilige werkomstandigheden (hoofdstukken 5, 6 en 7)
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Voor sociale professionals die met risicojongeren werken, zijn ethische 
vraagstukken, net als in veel andere beroepen, aan de orde van de dag. De vraag 
hoe het goede te doen in situaties die gekenmerkt worden door een moreel 
dilemma, is van alle tijden. Niettemin is er weinig literatuur over morele dilemma’s 
waarmee de hier genoemde groep professionals zoal te maken krijgen. In 
hoofdstuk 2 gaat Bas Vogelvang in op dit vraagstuk. Aan de hand van verschillende 
voorbeelden laat hij zien welke soorten dilemma’s onder meer aan de orde kunnen 
zijn. Hij bespreekt aansluitend de argumenten en mogelijkheden die professionals 
kunnen benutten om op een professionele manier uit een moreel dilemma te 
geraken.

In hoofdstuk 3 gaat Leonieke Boendermaker in op het onderscheid tussen 
algemeen en specifiek werkzame factoren in interventies bij jongeren met 
probleemgedrag. Specifiek werkzame factoren zijn factoren die op grond van 
voorafgaand onderzoek geacht worden een specifiek probleem te bestrijden. Denk 
aan de pil die iemand moet slikken om van een ontsteking af te komen of het 
trainingsprogramma dat iemand volgt om zijn gebrekkige sociale vaardigheden 
op peil te brengen. Algemeen werkzame factoren zijn factoren die eveneens van 
invloed zijn op de uitkomst van een interventie. De werking hiervan is echter niet 
specifiek voor een bepaald probleem. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
de invloed van sociale professionals op de uitkomst van een interventie, maar ook 
aan randvoorwaarden in de organisatie, de wijze waarop de hulpverlening wordt 
vormgegeven, et cetera. Boendermaker gaat in dit hoofdstuk vooral in op algemeen 
werkzame factoren en bespreekt wat hierover bekend is in de onderzoeksliteratuur. 
Daarna gaat ze aan de hand van een casus in op de rol van groepsleiders bij het 
realiseren van een effectieve pedagogische aanpak in justitiële jeugdinrichtingen. 

Aansluitend geeft Marjolein de Winter in hoofdstuk 4 een overzicht van effectieve 
interventies gericht op risicojongeren. Hier ligt de nadruk op interventiepro-
gramma’s die ‘bewezen werkzaam’ zijn gebleken. In termen van Boendermaker 
ligt de focus hier dus op specifiek werkzame factoren in interventies, namelijk op 
programma’s en methodieken die gericht zijn op het beheersen en terugdringen van 
(specifiek) sociaal probleemgedrag bij jongeren. Bewezen werkzaam betekent dat 
deze programma’s in (herhaald) experimenteel onderzoek beter blijken te werken 
dan vergelijkbare programma’s. Uit het hoofdstuk van De Winter blijkt dat er vele 
honderden interventieprogramma’s bestaan, waarvan de meeste nooit op effectivi-
teit zijn onderzocht. Van de programma’s die wel onderzocht zijn, is bij een groot 
deel sprake van onderzoek dat onvoldoende kritisch is om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen over de werkzaamheid. De twaalf interventieprogramma’s die de 
auteur presenteert, zijn niet de enige bewezen effectieve programma’s, maar ze 
vormen wel een selectie van het beste dat er op dit moment ‘op de markt’ is. 
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De programma’s zijn afkomstig uit verschillende contexten (justitiële context, 
sociaal-pedagogische context en de sociaal-culturele activering en het onderwijs). 
Voor elk van deze beroepscontexten worden vier bewezen effectieve programma’s 
beschreven. De auteur eindigt met een conclusie over wat bewezen effectieve 
programma’s gemeenschappelijk hebben. 

Veilige werkomstandigheden vormen een vanzelfsprekende randvoorwaarde voor 
professionals om effectief te kunnen werken, zeker als het gaat om doelgroepen 
waarmee problemen te verwachten zijn op het gebied van dreiging, agressie en 
dergelijke. Professionals die niet veilig kunnen werken of die zich bedreigd voelen 
in hun veiligheid, zullen doorgaans minder effectief handelen. Men zal eerder, 
zoals een professional het ooit uitdrukte, in ‘safe mode’ gaan: bescherming van 
eigen lijf en leden voor alles. Hoewel veiligheidsproblematiek bij het werken 
met risicojongeren aan de orde van de dag is en op tal van manieren het werk van 
professionals (in doorgaans negatieve zin) beïnvloedt, krijgt deze thematiek maar 
weinig professionele (onderzoeks)aandacht. Omdat wij van mening zijn dat zowel 
de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel van professionals van cruciaal 
belang is voor hun effectieve inzet, besteden we in dit boek ruime aandacht aan dit 
thema. 

“Ik moet hier volgend jaar weg. Maar dan komt het niet goed met mij, ik weet zeker 
dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Ik heb niet eens een bankrekening, ik kan niet met 

geld omgaan, ik kan niet koken. Zouden ze me dat hier niet kunnen leren?”
Meisje, 17 jaar, cliënt Jeugdzorg Amsterdam

In hoofdstuk 5 gaat Ellen ter Horst in op het belang van een integrale benadering 
van veiligheidsvraagstukken in een organisatie. Aan de hand van tal van voorbeel-
den uit de praktijk toont ze aan hoezeer veiligheid en veilige werkomstandigheden 
beïnvloed worden door acties (of het ontbreken hiervan) door zowel individuele 
professionals, teams als management. In hoofdstuk 6 doen Jolet Swagers en Clim 
Kneepkens verslag van een kleinschalig onderzoek onder professionals die met 
jongeren werken in Noord-Brabant. Zij vroegen deze professionals naar hun 
ervaringen met onveiligheid en de wijze waarop hun organisaties preventief en 
curatief omgaan met dit vraagstuk. De meeste professionals beschouwen agressie 
in hun doelgroep niet als een groot probleem. Het hoort een beetje bij het werk en 
de doelgroep, zo vindt men. De meeste van deze professionals zijn ook tevreden 
over de maatregelen die hun organisaties treffen om hen veilig te laten werken. 
In hoofdstuk 6 schetst Betty-Ann Blommers een heel ander beeld als ze ingaat op 
haar ervaringen met het realiseren van veilige werkomstandigheden voor jongeren-
werkers en outreachende hulpverleners bij welzijnsorganisatie Portes in Utrecht. 
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De bureaus voor agressietraining die werden ingehuurd bleken telkens niet aan de 
verwachtingen te voldoen, waarna men besloot zelf een trainingsprogramma op
te stellen voor professionals die te maken hebben met bedreiging en agressie.
Ze schetst de werkwijze die hierbij gevolgd is en de voordelen van deze aanpak.

We besluiten dit boek met een hoofdstuk dat we ‘Vindplaatsen’ hebben ge- 
noemd (hoofdstuk 8). In dit hoofdstuk verwijzen auteurs Marjolein de Winter
en Pé Lamerigts naar allerhande bronnen en informatie, aan de hand waarvan 
de geïnteresseerde lezer zich verder kan oriënteren op kwesties die raken aan 
het werken met risicojongeren. De verwijzingen zijn geselecteerd om sociale 
professionals een goede ingang te verschaffen naar meer specifieke informatie. 
Het gaat hierbij om organisaties die met risicojongeren werken, expertisecentra, 
onderzoek- en adviesbureaus, beroepsverenigingen, vaktijdschriften en recent 
verschenen literatuur (boeken). Een aparte paragraaf is gewijd aan ‘omgaan met 
agressie’. 

Wij hopen dat sociale professionals die met risicojongeren werken zich aan- 
gesproken voelen door de thema’s die in dit boek aan de orde zijn en dat
zij hieruit bruikbare inzichten kunnen destilleren voor hun eigen praktijk. 

17



Aangehaalde literatuur

Bergh, D. van den. 2005. “Academische Welzijnswerkplaats” in: Univers, 
 weekblad Universiteit van Tilburg. 8 september 2005
Blokland, A. 2005. “Crime over the life span : Trajectories of criminal behavior 
 in Dutch offenders.” Leiden: Universiteit van Leiden.
Binsbergen M.H. van. 2003. “Motivatie voor behandeling. Ontwikkeling van 
 behandelmotivatie in een justitiële instelling.” Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Burik, A.E. van, E.R. Elderman, A.M. Persoon, and E.A. Rutten. 2007. “Evaluatie 
 Justitiële interventies schoolverzuim.” Woerden: Adviesbureau Van Montfoort.
Doorn, Lia van. 2008. “Outreachend werken; handboek voor werkers in de eerste 
 lijn.” Bussum: Coutinho. 
Gottfredson, Michael R., and Travis Hirschi. 1990. A General Theory of Crime. 
 stanford, CA: Stanford University Press.
Harrington, Anne. 2002. “”Seeing” the Placebo-effect: Historical Legacies and 
 Present Opportunities.” Pp. 35-52 in The Science of the Placebo; Toward an 
 Interdisciplinary Research Agenda, edited by Harry A. Guess, Arthur Kleinman, 
 John W. Kusek, and Linda Engel, W. London UK: BMJ Books.
Heide, W. van der, and A.Th.J. Eggen (Eds.). 2006. Criminalitet en 
 rechtshandhaving 2006; Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag: 
 BJU/WODC/CBS.
Inspectie Jeugdzorg. 2008. “Veilige behandeling in gesloten jeugdzorg: 
 Streven naar waarborgen.” Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
Inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg en Sanctietoepassing. 2007. 
 “Veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen: opdracht met risico’s.” Utrecht.
Kooijmans, M. 2007. “Jumping, krumping en jongleren als opstap naar succes bij 
 risicojongeren.” In: MO Samenlevingsopbouw, 26:214.
Laan, A.M. van der, and M. Blom. 2006. “Jeugddelinquentie: risico’s en 
 bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde 
 Jeugdcriminaliteit 2005.” Den Haag: WODC.
Laan, Peter van der, Geerte Maaskant, Geert Jan Stams, Ruben Fukkink and 
 Peter van der Voort. 2007. “Veiligheid en continuïteit van zorg in justitiële 
 jeugdinrichtingen. Een inventariserend literatuuronderzoek”. Amsterdam/Leiden: 
 Inspectie Jeugdzorg/NSCR.
Lodewijks, H., C. de Ruiter, and Th. Doreleijers. 2003. “Risicotaxatie en 
 risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten. 
 ” Directieve therapie 23:25-42.
Loeber, Rolf, David P. Farrington, David Petechuk, and United States. Office of 
 Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 2003. Child delinquency: 
 early intervention and prevention. [Washington, DC]: U.S. Dept. of Justice, 
 Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency 
 Prevention.

18



Menger, A. en Krechtig, L. 2006. “Het delict als maatstaf; methodiek over werken 
 in gedwongen kader.” Amsterdam: Reclassering Nederland.
NIPO. 2002. “Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs.” Amsterdam: NIPO.
Pelivan, T., Strating G. and L. Havinga. 2007. “’Sowieso moet je niemand in de 
 wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet’; jongeren over risico-indicatoren.” 
 Amsterdam:  Stichting Alexander.Publicatienummer 158 
Phillipart, F. 2008. “Motivatie onder drang. Een contradictio in terminus?” 
 In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 6,  juni 2008. 
Rovers, B. 1998. “Armoede en regelovertreding door kinderen.” Pp. 81-100 in 
 Effecten van armoede; derde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, 
 edited by G. [et al.] Engbersen. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Rovers B. 2007. “’Ze deugen nergens voor’: het Belief effect in justitiële 
 jeugdinterventies (lectorale rede).”  ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool.
Sampson, Robert J., and John H. Laub. 1993. Crime in the making: 
 pathways and turning points through life. Cambridge MA, London: 
 Harvard University Press.
Spierts, M. 2005. “Een derde weg voor de sociaal-culturele professies.” 
 In: Beroepszeer, waarom Nederland niet goed werkt. edited by 
 G. van den Brink e.a. Amsterdam: Boom.
Stouthamer-Loeber, M., R. Loeber, E.H. Wei, D.P. Farrington, and 
 P.-O.H. Wikström. 2002. “Risk and promotive effects in the explanation 
 of persistent serious delinquency in boys.” Journal of Consulting and 
 Clinical Psychology 70:111-123.
Vogel, V. de, C. de Ruiter, D. van Beek, and G. Mead. 2003. “De waarde van 
 gestructureerde risicotaxatie: een retrospectief empirisch onderzoek bij 
 behandelde seksuele delinquenten.” Maandblad Geestelijke 
 Volksgezondheid 58:9-29.
Weerman, F.M. 2003. “Crimineel gedrag en criminele leeftijdsgenoten. 
 ” Tijdschrift voor Criminologie 45:2-16.
Weerman, F.M., and P.H. van der Laan. 2006. “Het verband tussen spijbelen, 
 voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.” Justitiele Verkenningen 32:39-54.

19



20



Hoofdstuk 2

Morele dilemma’s bij het werken met risicojongeren:
bronnen en mogelijkheden 
Bas Vogelvang

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de toepassing van ethiek bij het werken met risicojon-
geren 1, en daarbij in het bijzonder over het omgaan met ethische of morele 
dilemma’s. Bij de toepassing van ethiek stelt men zich altijd de volgende vragen: 
‘doen wij het goede?’, ‘handelen we zo goed?’, of ‘wat is nu het goede om te 
doen?’ We beginnen met een voorbeeld van een moreel dilemma vanuit het 
werken met risicojongeren 2:

Voorbeeld
Sinds kort is de Nederlandse Jos opgenomen in een residentiële leefgroep geslo-
ten jeugdzorg. Hij was thuis niet meer te handhaven en zijn ouders hadden geen 
enkele invloed op hem. Het wordt al snel duidelijk dat Jos een hekel heeft aan 
buitenlanders. Jos maakt er geen geheim van en kan het niet laten te provoceren en 
negatieve opmerkingen en gebaren te maken. De hele groep is geïmponeerd door 
Jos, behalve de Marokkaan Ahmed. Hij trekt zich er niets van aan, maar Jos krijgt 
steeds meer invloed in de groep. Hierdoor wordt Ahmed steeds meer gemeden door 
de groep. Ahmed laat niet merken dat hij er problemen mee heeft, hoewel hij eerst 
wel goed contact met de rest van de groep had. Gesprekken draaien op niets uit. 
Op een dag ontstaat er een vechtpartij tussen Jos en Ahmed vanwege een Hitler-
tatoeage die Jos had laten zetten. Hoe kunnen we dit oplossen? Kan Ahmed wel in 
de groep blijven wonen? En wat doen we dan met Jos? 

Morele dilemma’s
Dit voorbeeld laat zien dat begeleiders die met risicojongeren ‘het goede willen 
doen’ gedwongen kunnen zijn om afwegingen te maken waarbij zij moeten kiezen 
tussen twee of meer alternatieven, die beide even aantrekkelijk als onaantrek-
kelijk zijn. Dat is de definitie van een dilemma. In de volksmond: kiezen tussen 
twee kwaden. Bij een moreel of ethisch dilemma gaat het niet om een praktisch 
of materieel probleem 3, maar om een ‘clash’ van waardegebieden. Het is een 
probleem waarin menselijkheid, rechten en waardigheid een rol spelen en waarin 
een van die waardegebieden opgeofferd lijkt te moeten worden.
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1 In dit hoofdstuk beschouwen we risicojongeren als jongeren die door antisociaal of delinquent gedrag in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen, met 

 politie en/of de jeugdbescherming.
2 Graag bedank ik hierbij de volgende collega’s voor de voorbeelden en suggesties voor dit hoofdstuk: C. Knibbe (Glen Mills School), L. Kregtig (Transfergroep), 

 J. van den Braak (Adviesbureau Van Montfoort), M. van der Klei (MOgroep) en J. Schut (Spirit Jeugdzorg).
3 Voorbeeld: ”Een dure auto gaat meestal langer mee (+), maar de aanschafprijs is hoog (-), een goedkope levert me nu voordeel op (+), maar voor hoe 

 lang (-)?”. Wie kiest voor de dure aanschaf, motiveert dit bijvoorbeeld met het argument ”ik kan me geen goedkope spullen veroorloven”.



Daar sta je dan, als professional. Daarmee zeg ik ook: “Bij een dilemma hoeft het
zeker niet alleen om anderen te gaan, het zal meestal ook om jou gaan: als ik Jos 
laat vallen, wat betekent die keuze voor mij als begeleider? En als ik Ahmed laat 
vallen, hoe denkt hij dan over mij?” Goed en kwaad zijn dus eigenlijk te lieve, 
verhullende woorden. Het kan de keuze zijn tussen twee reputaties: ben je liever 
een bullebak of een lafbek? Of de reputatie van de jongere: maak je van hem een 
verliezer of een rotzak? 

Beroepsethiek
Het voorbeeld laat zien dat ethisch of moreel juist handelen niet alleen een 
privé-kwestie is. Binnen de beroepsuitvoering is de beroepsethiek de laatste tien 
jaar steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dit geldt met name voor het 
openbaar bestuur en het bedrijfsleven, waarin (vaak door vragen over de integriteit 
van het management) systematische bezinning plaatsvindt over onderwerpen 
als declaratiegedrag, bijklussen, topsalarissen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Deze bezinning zien we ook in de zorg, rond thema’s als medische 
fouten, wilsonbekwaamheid en euthanasie, of grensoverschrijdend gedrag. 

Of men ‘het goede doet’ of heeft gedaan, is een vraag die ook in de jeugdzorg aan 
de orde van de dag is. Bekende voorbeelden daarvan zijn het handelen van Bureau 
Jeugdzorg in de zaak Savannah, de vraagtekens bij het plaatsen van mishandelde 
kinderen in jeugdgevangenissen, en de vraag of je extreem delinquente jongeren 
nog wel moet behandelen. 

In tegenstelling tot de sectoren bedrijfsleven, bestuur en medische zorg is echter 
de beroepsethiek in de jeugdzorg een nog relatief onontgonnen gebied. In dit veld 
zien we geen samenhangende, systematische reflectie over ethische kwesties door 
professionals zelf, als onderdeel van het beroep. De jeugdzorg is daarvoor niet 
voldoende georganiseerd. Het hoort er niet vanzelfsprekend bij. Het denken over 
ethische kwesties is nog net zo versnipperd als de jeugdzorg zelf, en soms zelfs zo 
versnipperd als het team waarin je werkt. Hierin schuilt een risico van willekeur 
(en daarmee eventueel zelfs rechtsongelijkheid) in het werken met risicojongeren, 
omdat de individuele begeleider zelf zijn weg uit het dilemma mag vinden. 
Daarmee maken we ethische afwegingen teveel afhankelijk van de persoonlijke 
opvattingen en gevoeligheden van de begeleider, of van het humeur van het hele 
team. Dan straft bijvoorbeeld de ene begeleider een jongere omdat zijn politieke 
overtuiging hem dat ingeeft, en de ander niet omdat het team vindt dat het ‘deze 
keer’ toch maar beter is van niet. De één laat Ahmed vallen, de ander Jos. 

Morele competentie
Bij een gebrek aan systematische reflectie over ethische kwesties kunnen we zeg-
gen dat de morele competentie van de organisatie in het geding is. Onder morele 
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competentie verstaan we ‘de bekwaamheid en bereidheid om taken adequaat en 
zorgvuldig uit te voeren, rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen, 
gebaseerd op een redelijke beoordeling van de relevante feiten’ (Karssing 2007) .

“U bent psychiater maar gelooft mij niet. Dan kunnen we net zo goed niet praten!” 
Risicojongere, 15 jaar

Bewaking van de morele competentie van begeleiders en instellingen die met 
risicojongeren werken is om meerdere redenen cruciaal:
In de eerste plaats omdat deze competentie tot uitdrukking komt in de relatie die 
een begeleider met een jongere heeft. En deze relatie is in hoge mate verantwoor-
delijk voor de effectiviteit van de jeugdzorg. Wie bijvoorbeeld de privacy van een 
jongere schendt, of hem niet genoeg beschermt, maakt kapot wat al aan eventuele 
resultaten is opgebouwd. 
In de tweede en derde plaats omdat jeugdzorg vrijwel geheel wordt betaald met 
belastinggeld, en omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. De samenleving 
mag daarom in de jeugdzorg ‘onkreukbare’ werkers verwachten, die op een zeer 
professionele manier met morele vragen omgaan. En dat geldt zeker voor het 
werken met risicojongeren, die we aanspreken op hun gedrag en integriteit, en 
die door hun gedrag voortdurend de morele competentie van hun begeleiders 
op de proef stellen. Je moet in dit werk een levend voorbeeld zijn van respect, 
menselijkheid en rechtvaardigheid en kunnen uitleggen waarom je vindt dat je 
‘het goede’ doet.   
In de laatste plaats zien we een toenemende juridisering van de (jeugd)zorg: 
steeds vaker worden door jongeren of hun ouders tegen begeleiders of organisaties 
civiele procedures aangespannen voor vermeend ‘verkeerd handelen’. Bij de zaak 
Savannah ging het zelfs om strafrecht. 
Om al deze redenen moeten begeleiders hun keuzes over ‘het goede’ dus zeer 
goed kunnen beargumenteren. Zij moeten de juiste argumenten hebben om zich 
normatief te verantwoorden. Dat is dubbel nodig wanneer hun handelen een keuze 
is uit ‘twee kwaden’. De organisatie heeft hier een verantwoordelijkheid: zij moet 
de begeleider helpen en richting geven, en hem ‘moreel weerbaar’ maken (Kars-
sing 2007). 

Vragen en aanpak
Dit hoofdstuk wil een aanzet geven voor de ontwikkeling van morele competentie 
of weerbaarheid bij het werken met risicojongeren. Daarbij ligt de nadruk op 
morele dilemma’s. We beantwoorden daartoe de volgende vragen: 
Welke vormen van morele dilemma’s komen de begeleiders van risicojongeren 
tegen? Welke belangen spelen daarbij een rol? Wat zijn hun bronnen? [wat voor 
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bronnen worden hier bedoeld? En van wie?]
Welke aanwijzingen zijn er te geven voor het voorkomen van en omgaan met 
morele dilemma’s binnen het methodisch werken met jongeren zelf? Hoe kan 
de begeleider competent met die belangen [welke belangen gaat het hier over?] 
omgaan en hoe vertaalt hij die in rake argumenten? 
Kunnen ook risicojongeren zelf worden betrokken bij het vinden van een weg uit 
morele dilemma’s? Kan daarvan een positief effect uitgaan?  
Hoe kan de organisatie de begeleider hierbij [wat bedoelen ze met hierbij?] helpen 
en richting geven? 
We kiezen voor een verkennende en beschouwende aanpak. We gaan eerst kort in 
op enkele algemene kenmerken van de ethiek (moraalwetenschap) die voor onze 
verkenning relevant zijn. Vervolgens verkennen we de diverse belangen in de 
context van het werken met risicojongeren. Belangen die voor dilemma’s kunnen 
zorgen, waardoor we de moraalwetenschap moeten toepassen om er een weg uit 
te vinden. We plaatsen de verschillende typen belangen in een model. Met dit 
model geven we enkele aanwijzingen voor toegepaste ethiek door begeleiders, die 
op basis van een literatuurverkenning als essentieel naar voren komen. Daarbij 
beperken we ons, terwille van de omvang, tot aanwijzingen vanuit toegepaste 
of evidence-based wetenschap. Tenslotte presenteren we, ook op basis van een 
literatuurverkenning, enkele randvoorwaarden voor de organisatie die het metho-
disch omgaan met morele dilemma’s kunnen ondersteunen.

2.1 Ethiek of moraalwetenschap

Ethiek, of moraalwetenschap, is de systematische bezinning op de vraag: wat 
is het goede? ‘Goed handelen’ beperkt zich niet tot het goed uitvoeren van een 
techniek of methode of tot ‘regels zijn regels’ (doen wij de dingen goed?), maar is 
ook een uitdrukking van de intenties daarachter, de waarden die je erin tot uitdruk-
king wilt brengen, zoals respect, rechtvaardigheid of geweldloosheid (doen wij de 
goede dingen?). Naast logisch redeneren is er voor de bezinning in de ethiek ook 
plaats voor overtuigingen en emoties: je vindt dat het goed is, of het voelt goed 
omdat je geen schuld of schaamte voelt (morele emoties). 

Benaderingen
De moraalwetenschap kent twee benaderingen met in totaal vier verschillende 
deelgebieden:
In de non-normatieve benadering worden geen morele posities ingenomen. Het is 
dus een beschrijvende tak. Deze is onderverdeeld in:
1. Descriptieve ethiek – de ethicus probeert moreel gedrag feitelijk te beschrijven 
 en te begrijpen, bijvoorbeeld in een morele ontwikkelingstheorie.
2. Meta-ethiek – de ethicus richt zich op het beschrijven van belangrijke 
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 begrippen van de ethiek. Hoe beschrijf je bijvoorbeeld ‘rechtvaardigheid’ 
 ‘plicht’, ‘verantwoordelijkheid’, of ‘schuld’, wat is dat??). In de meta-ethiek 
 vergelijk je die verschillende begrippen ook met elkaar.
 In de tweede, normatieve benadering neem je wel morele posities in en je ver- 
 dedigt die. Er worden keuzes gemaakt en stellingen ingenomen over ‘het 
 goede’. De normatieve ethiek kent talrijke stromingen en groepen die overtuigd 
 zijn van bepaalde morele principes, ook op religieus en politiek gebied. 
 We vinden ook hier twee deelgebieden: 
3. Algemene normatieve ethiek formuleert algemene morele basisprincipes en 
 maatstaven. Diverse religieuze teksten bevatten bijvoorbeeld basisprincipes 
 over hoe je moet leven. Wie niet wil dat hem geschiedt, doet dat ook een ander 
 niet. Of: oog om oog, tand om tand. 
4. Toegepaste ethiek richt zich op specifieke morele kwesties zoals abortus, 
 topsalarissen, of het voorbeeld van Jos en Ahmed uit de inleiding. Nu zijn we 
 dus op ons terrein, lang niet het terrein van alleen ethici, want het oplossen 
 van morele dilemma’s is voor begeleiders die met risicojongeren werken ook 
 een specifieke en praktische bezigheid. Toegepaste ethiek is een systematische 
 bezinning. Waneer de hitte van de discussie over ‘goed versus verkeerd’ 
 oploopt, komt deze systematiek goed van pas.

Twee hoofdstromen binnen de algemene en toegepaste normatieve benadering zijn 
de teleologische en deontologische ethiek. 
Teleologische ethiek (van het Griekse telos, dat ‘doel’ betekent) stelt zich een 
hoger doel waar de verdere moraal in dienst van staat. Voorbeelden van zulke te 
bereiken doelen zijn ‘het meeste menselijk geluk’, of meer toegepast: ‘de minste 
overlast van jongeren op straat’. Dat is het hogere doel, en als het handelen dat 
doel dichterbij brengt, is het moreel juist. Je kunt daar alle kanten mee op: als het 
de meeste mensen tevreden stelt, is de herinvoering van de doodstraf in Nederland 
moreel juist. De oplossing van morele dilemma’s is binnen de teleologische ethiek 
vooral een kwestie van het zorgvuldig afwegen van voor- en tegenargumenten. 
Het hogere doel staat immers al vast.  
Deontologische ethiek (van het Griekse deon, dat ‘plicht’ betekent) stelt dat 
gedrag ‘goed’ of ‘slecht’ is onafhankelijk van de menselijke wensen. Zo zeggen 
deontologen bijvoorbeeld dat men de plicht heeft om een gehate massamoor-
denaar een eerlijke rechtszaak te geven, al zou men hem het liefst publiekelijk 
lynchen. Wat dichter bij huis vinden we de deontologische opvatting dat ‘kinderen 
slaan altijd slecht is’, of: ‘je mag je familie nooit te schande maken’. Principes 
staan in de deontologische ethiek boven de wens van het individu of de groep. 
Het onderscheid tussen teleologische en deontologische ethiek is belangrijk bij 
het omgaan met morele dilemma’s. Wanneer staat het doel voorop, en wanneer 
het principe? Moet het rustig zijn op de groep (doel), of mag Jos zijn mening 
verkondigen (recht)?
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2.2 Bronnen van morele argumenten bij het werken met risico- 
 jongeren

De eerste vraag die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden is: welke vormen 
van morele dilemma’s zijn er? Omdat een moreel dilemma een ‘clash’ van belan-
gen is, kunnen we dit vertalen als: welke belangen en daarbij horende argumenten 
zijn er in de context van het werken met risicojongeren te vinden, en tot welke 
morele dilemma’s kunnen die leiden wanneer ze elkaar tegenwerken? In onder-
staande tekst gaan we op zoek naar deze bronnen. Daarna brengen we ze onder in 
een model.

De wetenschap: what matters is what works
Het werken met risicojongeren staat (als deel van de jeugdzorg) sterk onder 
invloed van de toegepaste wetenschap, ook wel evidence-based werken genoemd. 
Hierbij worden aanwijzingen voor het handelen ‘top-down’ vanuit een empirisch 
gevalideerde theorie vertaald naar een programmahandleiding, en deze moet op 
zijn beurt door de individuele begeleider in de praktijk worden toegepast. De 
toegepaste wetenschap is daardoor een invloedrijke bron van morele argumenten, 
die zegt: ‘als je deze methode uitvoert, doe je het goede, want je helpt een jongere 
met zijn gedragsverandering en je helpt recidive voorkomen.’ Deze aanpak ver-
langt van begeleiders modeltrouw: aanwijzingen concreet en in de juiste volgorde 
opvolgen om vastomlijnde doelen te bereiken. Er is weinig ruimte meer voor 
individuele invulling; die kan immers lastig worden gemeten en bijgestuurd. Dus: 
what matters, is what works!’ Dat is het morele appèl op de begeleider, en indirect 
op de jongere: de jongere moet zich immers voegen naar de methode.
Toegepaste wetenschap heeft ook tekortkomingen (voor een uiteenzetting, zie Van 
der Laan 2002). Een daarvan noemt Van der Laan het dekkingsprobleem. Hiermee 
wordt bedoeld dat een kant-en-klare theorie de werkelijkheid van alledag niet kan 
dekken. Er zijn teveel specifieke situaties en de vertaling van theorie naar handlei-
ding is daardoor nooit compleet. De begeleider moet altijd zelf de laatste ver-
taalslag maken. Een voorbeeld: het is een evidence-based gegeven dat prosociaal 
modelgedrag van een begeleider een jongere (via het principe van sociaal leren) 
tot gedragsverandering kan brengen (Trotter 1999). Maar welk modelgedrag moet 
een begeleider dan onder welke omstandigheden aan welke jongere laten zien? 
Wanneer moet hij zijn modelgedrag ‘ondertitelen’ en wanneer niet? Een program-
mahandleiding kan nooit naar alle concrete unieke situaties worden vertaald. Het 
dekkingsprobleem leidt er ook toe dat we in een programmahandleiding zelden 
of nooit aanwijzingen vinden voor het omgaan met morele vraagstukken en 
morele dilemma’s. Bij morele dilemma’s is ‘het goede’ in het geding in termen 
van respect, menselijkheid, of rechtvaardigheid. Daar kun je geen receptenboek 
voor maken. Straks zullen we zien dat de wetenschap wel iets kan helpen, maar je 
moet een moreel vraagstuk eigenlijk voornamelijk zelf oplossen. Deontologisch? 
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Teleologisch? Je moet het zelf uitzoeken. Deze tekortkoming kan daarom leiden 
tot meer fundamentele dilemma’s, zoals:
Waarom stelt de organisatie dat déze aanpak beter is dan die en waarom doen we 
iets op déze manier en niet anders? Mag ik daar iets over zeggen?
Deze jongere valt qua kenmerken net buiten de doelgroep, maar andere hulp is 
niet beschikbaar. Wat nu?

Het gedwongen kader 
Risicojongeren krijgen in veel gevallen gedwongen begeleiding, doorgaans 
een combinatie van straf en hulp. Het gedwongen kader is een tweede bron van 
normen en waarden, omdat anderen met juridische macht voor de jongere heb-
ben bepaald dat zijn gedrag niet goed is (geweest) in termen van menselijkheid, 
rechtvaardigheid of eerlijkheid. Het is een teleologische benadering: “Jouw gedrag 
is voor ons een principekwestie, daarom grijpen we in. Jij mag deze normen en 
waarden in elk geval geen geweld meer aan doen, maar nog liever zouden we 
zien dat jij zelf ‘het goede’ van die normen en waarden gaat inzien, en dat je een 
innerlijke overtuiging ontwikkelt dat ze waardevol zijn.” 
Deze benadering is bijvoorbeeld concreet zichtbaar in onderstaand citaat uit de 
fase van intake en aanmelding in ‘De Jongere Aanspreken’, de nieuwe methode 
jeugdreclassering die vanaf 2007 in de Bureaus Jeugdzorg wordt geïntroduceerd 
(Vogelvang 2005):
“Het is vooral bij de eerste contacten heel belangrijk dat de jeugdreclasseerder 
de jongere duidelijk maakt dat het delictgedrag niet wordt getolereerd: de samen-
leving tolereert het niet, Justitie niet, en ook de jeugdreclasseerder zelf niet. Hij 
maakt de jongere ook duidelijk dat hij excuses om het gedrag goed te praten of af 
te zwakken niet accepteert, en dat hij altijd de keuze heeft tussen het wel en niet 
plegen van een delict.“

Naast de toegepaste wetenschap is ook het gedwongen kader een bron van 
argumenten over ‘het goede’. Ook deze argumenten kunnen tot morele dilemma’s 
aanleiding geven. We werken dit in onderstaande tekst uit.
Om de jongere te verplichten aan zijn gedrag en (liefst ook) aan zijn inzichten te 
werken, krijgt zijn persoonlijke begeleider (bijvoorbeeld een jeugdreclasseerder) 
juridische macht gedelegeerd: hij kan aanwijzingen geven, de jongere controleren, 
of in sommige gevallen zelfs laten opsluiten. Dat moet ook wel, want jongeren 
hebben vooral bij aanvang van de begeleiding weinig motivatie, zij hebben 
een sterke afkeer tegen autoriteiten ontwikkeld, of zijn gewend met liegen en 
manipuleren hun zaakjes te regelen. Juridische macht is dus noodzakelijk om ‘het 
goede’ te bevorderen, maar het is ook een last. De begeleider moet daar immers 
ook persoonlijk achter staan, anders is hij niet geloofwaardig. Het citaat uit het 
handboek jeugdreclassering maakt dat ook duidelijk. Het gedwongen kader bevat 
daardoor een kiem voor morele dilemma’s: wat moet de begeleider doen in een 
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situatie waarin hij dwang niet (meer) nuttig of respectvol vindt? De juridische 
macht betekent dat de begeleider altijd boven de jongere staat. In de praktijk valt 
dat echter niet vol te houden. Een begeleider kan zich niet beperken tot de rol 
van ‘politieagent’, omdat hij de jongere ook moet helpen bij zijn opvoeding en 
ontwikkeling, en omdat hij rekening moet houden met de normen en waarden van 
de jongere zelf, en doorgaans ook die van zijn sociale omgeving (ouders, familie). 
Denk bijvoorbeeld aan het vereiste respect voor waarden vanuit de culturele of 
religieuze achtergrond van de jongere. Juridische macht (‘ik ben de baas’) is niet 
altijd de geschikte bron om ‘het goede’ mee te beargumenteren. Deze spanning 
kan leiden tot ethische dilemma’s: 
Als ik hem naar zijn cel breng en hij legt zijn arm om mijn schouder, moet ik dat 
dan toelaten? Hij heeft het nodig, maar het mag niet. 
Moet ik toch adviseren dat er een psychologisch onderzoek moet komen? Hij 
houdt al weken voet bij stuk dat hij niet ‘gek’ is. 
Wat doe ik nu met dit leugentje? 
Hoe vertel ik deze Turkse ouders dat hun zoon opnieuw de controle-afspraak 
niet is nagekomen? Ik wil hun inzet behouden maar vrees dat ze hem nu zullen 
opgeven. 
Waarom werkt hij toch niet mee, moet ik stoppen met de begeleiding?
Moet ik nu dwang toepassen? 
Hij ziet er zo onverzorgd uit, moet ik daar wat van zeggen?
Allemaal voorbeelden van dilemma’s die worden opgeroepen door het ‘de baas 
moeten zijn’. Niet alleen deze juridische macht kan binnen het gedwongen kader 
tot morele dilemma’s leiden, ook de toegepaste wetenschap kan met het gedwon-
gen kader over ‘het goede’ in conflict raken:
Sjors is een kwetsbare jongere, met een negatief zelfbeeld. Hij komt alweer zijn 
afspraak niet na. Jeugdreclasseerder Cynthia moet Sjors nu stevig aanpakken, 
maar de wetenschap zegt: bij deze jongere moet je dat niet doen. 
   
Persoonlijke en collegiale normen en waarden
Elke begeleider van risicojongeren neemt ook zijn eigen, persoonlijke normen en 
waarden mee in het contact. Dat is een derde bron die ook tot morele dilemma’s 
kan leiden. 

Peter noemt jongens op de groep die hij niet mag homo’s, maar hij heeft toch wel 
een goede invloed op de groep. Wat moet groepswerker Frank (zelf homo) hiermee 
doen?
De hele groep wil ‘Scarface’ op dvd huren. Anita (gedragswetenschapper), vindt 
het een afgrijselijke film, maar het is vrijdagavond en de groep is onrustig.
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De voorbeelden laten zien dat elke begeleider van risicojongeren ook eigen, per-
soonlijke normen en waarden meeneemt in het contact. Deze worden gevoed door 
de persoonlijke opvattingen over ‘het goede’ vanuit onder andere politiek, religie, 
sekseverhoudingen en seksualiteit, en cultuur. Sommige van deze morele argu-
menten zijn deontologisch (doelgericht), andere teleologisch (gericht op rechten of 
plichten die het individu overstijgen). Een begeleider zet deze normen en waarden 
soms zelf in, als een soort missie. Dat kan een waardevolle, persoonlijke noot zijn, 
maar zowel de begeleider zelf als zijn collega’s kunnen daar veel last van hebben, 
omdat het evidence-based werken of gedwongen kader daarmee wordt lamgelegd. 
Vaker echter worden persoonlijke normen en waarden ‘geraakt’, uitgedaagd en 
geactiveerd door de jongere zelf. Risicojongeren kunnen zeer bedreven zijn in het 
vinden van ‘gevoelige plekken’ bij hun begeleider, waarmee ze hem ‘op de man’ 
kunnen uitdagen buiten het programma, de training, of het gedwongen kader te 
stappen. Het persoonlijke belang staat dan op het spel. Waar de begeleider zich 
als ‘het goede’ aan heeft verbonden, bijvoorbeeld ‘vrouwen verdienen respect’ 
wordt te grabbel gegooid of buitenspel gezet. Complicerend daarbij kan zijn dat 
de begeleider de plicht heeft de opvattingen van de jongere en vaak ook van zijn 
ouders te respecteren. 
Naast de puur persoonlijke opvattingen heeft ook de professionele werkkring zelf 
invloed op het ethisch perspectief van de begeleider. Vaak impliciet zijn er allerlei 
‘collega-waarden’ aanwezig als efficiënt werken, collegiaal zijn, en samen één 
lijn trekken. De omgeving kan druk en hectisch zijn, eventueel onveilig. Collega’s 
kunnen de begeleider veel, maar ook te weinig ondersteunen. 
Moet ik nu deze dienst overnemen, terwijl de anderen de kantjes er vanaf lopen?
Ook kunnen er door de praktijkervaring van begeleiders twijfels of kanttekeningen 
ontstaan over toegepaste wetenschap of strikte regels. Deze argumenten worden 
vaak gedeeld, en zo ontstaat er een gezamenlijke morele ervaringskennis of value-
based evidence van de begeleider en zijn collega’s. Naast ‘what works’ en het 
gedwongen kader is dit een belangrijke alternatieve bron van morele argumenten, 
én van morele dilemma’s.
Volgens ‘de methode’ die wij moeten hanteren moet er altijd een begeleider zijn 
als de jongeren zaalvoetbal spelen. Dat hebben we nu al een paar keer niet gedaan 
omdat we hebben gemerkt dat Joshua, de aanvoerder, genoeg overwicht heeft. 
Daardoor is er wat meer tijd voor individuele gesprekken. Mag dit doorgaan zo?
Sophie moet bij Sam de gedragstechniek ‘negatieve feedback geven’ toepassen. 
Die druist in tegen haar geloof dat jongeren hier niets van leren. Ze doet het 
daarom ongemotiveerd en maar half. Sam lacht haar uit. Wat moet Rick, haar 
collega die dit ziet, doen?    

Institutionele normen
Een vierde bron van morele argumenten vinden we in de organisatie rondom de 
begeleiding van risicojongeren. Hierbij horen diverse werkprocessen, protocollen, 
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bureaucratische verplichtingen, standaarden, die ook op te vatten zijn als normen 
of gedragsregels. Deze komen niet altijd voort uit opvattingen over ‘het goede’ 
voor de jongere zelf. Ook ‘het goede’ voor de organisatie, de medewerkers, en 
de bescherming van de samenleving kunnen met deze normen worden gediend. 
Argumenten buiten de jongere om, zoals economische overwegingen (kan het 
goedkoper?), veiligheidsoverwegingen (bijvoorbeeld in de jeugdgevangenis), en 
regels in de jeugdstrafrechtketen kunnen de ruimte verkleinen voor het inzetten 
van toegepaste wetenschap, het gedwongen kader of persoonlijke normen. Dit kan 
leiden tot morele dilemma’s:

Joost zou eigenlijk twee keer per week bij Natasha langs moeten gaan (want de 
coffeeshop lonkt weer), maar er is geen tijd voor. 
Hassan weet als begeleider heel goed dat hij in het weekend niet bereikbaar mag 
zijn. Maar Tom gaat dit weekend weer voor het eerst naar zijn stiefvader en Tom 
had daar flink zorgen over. 

Deze normen, die vanuit het perspectief van de jongere en ook de begeleider 
onmenselijk kunnen zijn, kunnen morele dilemma’s veroorzaken en versterken, 
omdat ze de begeleider de opdracht geven zijn verstand voorop te stellen en alleen 
binnen vaste structuren te werken. Voor een persoonlijke noot is geen plaats. De 
begeleider kan zich daardoor tekort voelen schieten
Een aantal andere institutionele normen is er wèl expliciet op gericht om de 
professional te helpen (en bij te sturen) om ‘het goede’ te doen, en om de jongere 
te beschermen. Er zijn bijvoorbeeld gedragscodes in de instelling, en de instelling 
houdt zich aan wettelijke kaders, zoals het VN-verdrag inzake de universele rech-
ten van het kind, het recht op zorg dat in de Wet op de Jeugdzorg is vastgelegd, de 
beginselenwet voor jeugddetentie, en de privacywetgeving. 
Deze standaarden bewaken de rechten van de jongere en de ouders en ze bevorde-
ren de beroepsintegriteit van de professional. Deze standaarden bevorderen dat je 
zegt wat je doet, en doet wat je zegt, en dat je geen verborgen agenda hebt. Ze zijn 
dus als bakens van groot belang, maar er is ook hier een dekkingsprobleem. Er 
zijn altijd bijzondere situaties denkbaar, waarbij niet meer duidelijk is wat integer 
is, en wat niet. 

En dan zit je met een dilemma, zoals in dit voorbeeld:
Op de Glen Mills School worden groepswerkers regelmatig geconfronteerd met 
jongens die openheid van zaken willen geven over overvallen of inbraken die ze 
hebben gepleegd, maar die bij justitie nog niet zijn opgelost. Zelf hebben deze 
jongeren nog niet de keuze gemaakt om naar justitie te stappen. Als groepswerker 
word je dan medeplichtig in het voor je houden van informatie, of je wordt van 
vertrouwenspersoon tot verrader.
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Modelvorming
We zien in de vorige paragrafen verschillende bronnen die vanuit hun belangen 
‘normen en waarden afvuren’ op het contact dat een begeleider met de jongere 
heeft, en waarin ‘het goede’ moet worden gedaan en gerespecteerd. Deze kunnen 
leiden tot morele dilemma’s die steeds uniek zijn, en daarom met toegepaste 
normatieve ethiek opgelost moeten worden. Argumenten die doelmatigheid of 
juist plicht (teleologie en deontologie) benadrukken, lopen daarbij door elkaar 
heen. Voor we ingaan op mogelijke aanwijzingen die we de begeleider en de 
organisatie kunnen geven rond morele dilemma’s, brengen we diverse bronnen 
onder in een model dat behulpzaam kan zijn bij het ordenen van argumenten en 
mogelijke oplossingen.
In figuur 1 zijn de diverse ethische bronnen die we bespraken in drie verschillende 
deelcontexten geplaatst. De begeleider (B), maakt van alle drie deel uit, hij ver-
bindt deze contexten in zijn professionele taak en rol. In de eerste plaats is er de 
context van de begeleiding van de jongere (J), en doorgaans belangrijke personen 
in zijn sociale netwerk (zoals de ouders of andere jongeren in de groep) (S). De 
bronnen (J) en (S) ‘vuren’ vanuit hun belangen morele argumenten af op (B). 
De begeleider heeft echter zelf ook een inbreng. In de eerste plaats een inbreng 
vanuit de sturingscontext, waarin we de normen en waarden vinden vanuit het 
gedwongen kader (G), de ketenpartners (K) die ook bij de begeleiding betrokken 
zijn, de toegepaste wetenschap (T), en de organisatie en werkprocessen (O). Een 
tweede context die de relatiecontext beïnvloedt is de persoonlijke context van de 
begeleider, die zijn normen en waarden ontleent aan zijn levensovertuiging of 
religie (L), zijn persoonlijke opvattingen over wetenschap en praktijk (W), waar 
we de value-based evidence en de invloed van collega’s terugvinden, politieke/
maatschappelijke overtuigingen (P), en tenslotte opvattingen over man-vrouwver-
houdingen of genderkwesties (M). 

Figuur 1.  Contexten met morele argumenten over ‘de goede dingen om te doen’. 
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Zowel de bronnen binnen deze deelcontexten kunnen tot morele dilemma’s leiden 
(begeleidings-, sturings- en persoonlijke dilemma’s), als bronnen tussen de deel-
contexten (dilemma’s tussen begeleiding en sturing, begeleiding en de persoon, en 
sturing en de persoon). 
In figuur 1 zijn tenslotte ook de overlappingen 1, 2 en 3 te zien. Deze wijzen erop 
dat niet alleen de begeleider in zijn rol als hulpverlener morele argumenten uit de 
drie contexten met elkaar moet verbinden, maar dat ook buiten die rol morele argu-
menten uitgewisseld worden. De sturingscontext staat ook buiten de begeleider (B) 
om met de jongere en ouders in contact (gebied 1). Zo bepaalt bijvoorbeeld de kinder- 
rechter (K) soms wat er de volgende periode gebeurt, en niet de begeleider (B) zelf. 
In gebied 2 is zichtbaar dat de begeleider ook als persoon, buiten zijn vaste taak en 
rol met de jongere en zijn sociale netwerk morele argumenten kan uitwisselen. Zij 
zijn bijvoorbeeld beiden moslim, of feminist, of liberaal, en zij wisselen vanuit die 
niet-professionele verhouding ervaringen en meningen uit over ‘het goede’. 
In gebied 3, tenslotte, voert de begeleider als persoon een dialoog met het sturings-
kader. Hij heeft bijvoorbeeld een gesprek met zijn begeleider over de waarde van 
toegepaste wetenschap of over de collegialiteit. De drie gebieden zijn niet alleen 
belangrijk omdat ze laten zien dat morele dilemma’s ook buiten het directe contact 
kunnen ontstaan, maar ook dat ze soms ook buiten de begeleiding op te lossen zijn.   
Het model dat we hiermee hebben geschetst, maakt het mogelijk om enige afstand 
te nemen van het morele dilemma, en de belangen die allemaal spelen te benoemen 
en een plaats te geven en over oplossingen te denken. Dit kan rust geven in de 
situatie waarin de begeleider gedwongen is het goede te kiezen uit ‘twee kwaden’. 
De druk die dit oplevert, kan tot ondoordachte besluiten leiden. Met dit model kan 
dat worden voorkomen, hetgeen morele weerbaarheid kan bevorderen. 
Het model ordent het dilemma, maar biedt zelf geen aanwijzingen om het op te los-
sen. In dit artikel willen we nu, gezien de beperkte ruimte, ingaan op aanwijzingen 
in twee deelcontexten die van nut kunnen zijn voor het voorkómen van of omgaan 
met morele dilemma’s: De toegepaste wetenschap (TB), en de organisatie 
(OB). 

2.3 Omgaan met morele dilemma’s: handreikingen vanuit de
 toegepaste wetenschap

Kan evidence-based kennis de begeleider ook helpen wanneer er een moreel 
dilemma actueel is? Het antwoord is ja, er zijn diverse mogelijkheden.

Oplossingen wanneer het gedwongen kader tot morele dilemma’s leidt
Het gedwongen kader maakt op ethisch gebied veel duidelijk: het gedrag van de 
jongere wordt niet getolereerd, hij zal dat gedrag moeten veranderen. Omdat veel 
jongeren niet gemotiveerd zijn, zal de begeleider de doelen en middelen aan de 
jongere moeten opleggen. De jongere heeft geen keuze. Maar door deze dwang 
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kiest de jongere ook niet uit zichzelf voor verandering. De juridische macht (‘je 
doet het omdat ik het zeg’) leidt hier tot een dilemma, en tot strijd met de jongere. 
De jongere moet gehoorzamen, maar hij moet ook leren.
De begeleider kan zijn handelen dus onmogelijk op uitsluitend juridische macht 
baseren, maar de jongere moet wel worden aangespoord of verleid om actief aan 
gedragsverandering te gaan werken, in een richting die vastligt. De begeleider 
moet daarom ook andere vormen van macht kunnen inzetten, waarmee hij meer 
naast de jongere (en zijn familie) komt te staan, zonder zijn juridische macht op te 
geven. Hofstede, Suurmond en Van Nijnatten (2000) stellen twee vormen voor: de 
professionele macht en de persoonlijke macht van de begeleider. Hij kan met zijn 
professionele macht de jongere overtuigen wat de beste doelen en middelen van 
de hulp moeten zijn, en vervolgens goed werk verrichten, waardoor de jongere 
denkt: ‘bij hem valt echt wat te leren’. En hij kan zijn persoonlijke sterke kanten 
als een vorm van macht inzetten, waardoor de jongere graag van deze begeleider 
wil leren. Om deze professionele en persoonlijke macht kracht bij te zetten, hoeft 
de begeleider niet zelf alle morele argumenten te bedenken. De toegepaste weten-
schap levert hier een belangrijke bijdrage, die we in deze paragraaf bespreken.  

A. Professionele macht  
Professionele macht biedt hier een uitweg. Vanuit onderzoek naar het terugdringen 
van delictgedrag komt duidelijk het belang naar voren van een juiste selectie van 
jongeren voor programma’s, de waarde van sommige programma’s boven andere, 
en een goede matching van de jongere en de behandelaar/begeleider (Andrews 
& Bonta 1995). De begeleider kan met die kennis zijn handelen ‘professioneel 
moreel verdedigen’ met opmerkingen als: het blijkt gewoon uit onderzoek dat 
jongeren die een grote kans hebben om weer de fout in te gaan, heel intensief 
begeleid moeten worden, en dat geldt voor jou ook.
Jongeren moeten naast gestraft ook opgevoed worden, alleen gevangenisstraf 
zonder begeleiding is vrijwel zinloos.
Jongeren die kunnen meebeslissen over de soort straf die zij krijgen en wat ze 
daarbij voor begeleiding krijgen, zijn vaak veel gemotiveerder en succesvoller, 
dus daarom vraag ik dat ook aan jou. 

B. Persoonlijke macht 
Toegepast onderzoek laat in de tweede plaats zien dat de begeleider naast profes-
sionele ook persoonlijke macht kan inzetten als uitweg bij morele dilemma’s. 
Elementen als goede relatievorming, trouw, prosociaal rolgedrag van de 
begeleider, en continuïteit in de begeleiding blijken voor een groot deel van de 
gedragsverandering bij jongeren verantwoordelijk (Duncan & Sparks 2005). De 
begeleider die hieraan werkt, zorgt ervoor dat het gedwongen kader niet steeds 
op de voorgrond staat. Het dilemma om doelen en middelen aan de jongere op te 
leggen, kan hierdoor vervagen. Het is niet zo’n ‘punt’ meer. 

33



Aanvullend hierop is er onderzoek vanuit de recente desistance-benadering. Hierin 
ligt de nadruk op onderzoek naar factoren die in de levensloop van delinquenten 
van doorslaggevend belang zijn voor het stoppen met delictgedrag (Maruna, S. & 
Immarigeon, R. (Eds.) 2004). Vanuit deze benadering komt naar voren dat de mate 
waarin de begeleider laat zien dat hij hoopt op en vertrouwen heeft in zowel een 
‘goede afloop’ als de mogelijkheden om dat samen voor elkaar te krijgen, sub-
stantieel bijdraagt aan de effectiviteit van de interventie. Dit biedt mogelijkheden 
in situaties waarin de uitweg uit het dilemma bij jongeren hun hoop of het geloof 
in een goede afloop dreigt aan te tasten. Er zit altijd een negatieve kant aan de 
uitweg uit een dilemma, en het gedwongen kader wordt ook niet door die uitweg 
opgeheven. Maar deze onderzoeksresultaten geven de begeleider argumenten om 
een positieve verbinding met de toekomst te maken:
“Ik ga toch met jou door, omdat ik erop vertrouw dat het gaat lukken.”
“Hoewel ik het verschrikkelijk vind een verrader te zijn, mag ik geen medeplich-
tige zijn, daarom breng ik je in contact met een advocaat. Daarna wil ik zeker 
weer verder met je aan het werk”. 

Toegepaste wetenschap biedt nog een moreel argument bij dilemma’s rond het 
gedwongen kader: Trotter (1999) beveelt op basis van onderzoek zelfontsluitende 
opmerkingen aan als een effectief middel in de begeleiding van onvrijwillige 
cliënten. Als de begeleider bijvoorbeeld zelf in zijn jeugd uithuisgeplaatst werd, 
of dader/slachtoffer is geweest van agressie, en de jongere is dat ook, dan kan hij 
dat benoemen. Hij zet dan zijn persoonlijke macht in. Zelfontsluiting kan bij de 
jongere zelfontsluiting uitlokken, en dit kan de aanleiding zijn voor waardevolle 
gesprekscontacten. Er is dan een echte discussie in plaats van strijd om de proble-
men op te lossen. Zelfontsluitende opmerkingen kunnen ook ingezet worden bij 
het omgaan met morele dilemma’s rond dwang en drang, met name als de uitweg 
ertoe leidt dat de jongere zich toch kil of onpersoonlijk behandeld voelt. De 
begeleider vertelt de jongere zaken uit zijn privé-leven die samenhangen met het 
morele dilemma waar de jongere of de organisatie hem mee confronteert:
“Ik ben zelf twee keer van school verwijderd omdat ik niet mee wilde doen met de 
rest. Eerst wel een leuke tijd, hoor, maar het heeft me twee jaar langer gekost om 
te bereiken wat ik wilde.”

Oplossingen wanneer overtuigingen van jongeren tot morele dilemma’s leiden
Naast het gedwongen kader (in de sturingscontext), kan ook de begeleidingscon-
text voor morele dilemma’s zorgen. Met name overtuigingen van de jongere over 
‘het goede’ kunnen hier voor grote problemen zorgen. Jos beschouwt bijvoorbeeld 
als ‘het goede’, dat alle buitenlanders maar beter kunnen vertrekken. 
Vanuit de toegepaste wetenschap komt hier als voornaamste bijdrage voor een 
uitweg naar voren, dat prosociale opmerkingen van de jongere veel aandacht in 
het contact verdienen. Onderzoek van Andrews & Bonta (1995) toonde aan dat 
het belonen van opmerkingen die het tegendeel zijn van delinquent gedrag of 

34



delinquente overtuigingen, recidive helpt voorkomen. Het gaat om prosociale 
opmerkingen van de jongere over zorg en steun aan anderen, geweldloosheid, 
respect voor anderen, zelfstandig/zelfvoorzienend gedrag (zoals werk) en geen 
drugsgebruik. We zien hier een duidelijke deontologische ethiek aan het werk. De 
jongere die zich laat leiden door waardevolle principes, heeft een betere prognose. 
Het belonen van deze prosociale opmerkingen heeft echter alleen effect als de 
samenwerkingsrelatie met de jongere goed is. Wanneer de jongere de begeleider 
door zijn gedrag met een ethisch dilemma confronteert, kan de begeleider 
teruggrijpen op eventuele prosociale opmerkingen die de jongere maakt of heeft 
gemaakt. Het maakt de uitweg makkelijker, omdat er een gedeelde overtuiging is:   
“Jij hebt ook gezegd dat elkaar steunen belangrijker is dan tegen elkaar vechten.”

‘Ik loop bij allerlei soorten hulpverlening enzo. Bij mij is het niet alleen de leiding die 
dingen doorvertelt. Als ik iets op school vertel gaat het meteen naar de Jeugdzorg, en 

dan gaat het weer naar de Raad voor de Kinderbescherming.”
Meisje 16 jaar, cliënt Jeugdzorg Amsterdam

Wanneer de jongere antisociale opmerkingen maakt, moet de begeleider ze onmid-
dellijk ter discussie stellen. Voorbeelden: “De spullen lagen daar gewoon voor het 
oprapen en iedereen deed mee.” ”Eén keertje kan geen kwaad.” “ Zoals ze gekleed 
was, man, ze vroeg er zelf om, zeker weten.” De begeleider mag deze opmer-
kingen niet belonen door er niet op te reageren. Hij geeft dan een vrijbrief en is 
zijn machtspositie kwijt. Hij moet daarom hardop zeggen het hiermee niet eens 
te zijn, of zeggen dat de opmerking voor de jongere alleen maar een lapmiddel is 
om zich beter te voelen (rationalisatie). Hij moet hier oprecht en stellig in zijn. 
De opmerking ter discussie stellen met een glimlach werkt niet. Door dit te doen, 
voorkomt hij dat latere eventuele morele dilemma’s extra worden vertroebeld en 
gecompliceerd omdat zijn eigen gedrag de oplossing ongeloofwaardig maakt. Hij 
behoudt zo zijn autoriteit om ook bij morele dilemma’s de knoop door te hakken. 
Hoewel de oplossing pijnlijk kan zijn, blijft hij wel geloofwaardig. 
Hoewel hij het met de boodschap van de jongere duidelijk oneens is, kan de 
begeleider wel aangeven dat hij begrip heeft voor de situatie waarin de jongere 
deze antisociale denkbeelden ontwikkelt. “Het is ook niet makkelijk. Als je als 
Marokkaan een winkel binnenkomt, richten alle ogen zich op jou. Maar wat je net 
hebt gezegd is toch niet OK.” Dit is belangrijk, omdat een begeleider die alleen 
maar de antisociale opmerkingen ter discussie stelt, in de beleving van de jongere 
de politieagent van zijn gedachten wordt. Trotter (1999) adviseert een balans te 
zoeken met het belonen van prosociale opmerkingen. Hij stelt: voor elke negatieve 
reactie moet de begeleider vier keer een prosociale opmerking belonen. 
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Oplossingen wanneer de reputatie van de jongere in het geding is 
Los van de specifieke inhoud van een moreel dilemma geeft de toegepaste weten-
schap ook als advies dat we een moreel dilemma soms kunnen opvatten als een 
incident in een groter geheel. De begeleider kan het dilemma benutten als een 
kans voor de jongere om nieuwe inzichten te verwerven die bijdragen aan ge-
dragsverandering. Weidner (1994) komt op basis van een onderzoek naar jongeren 
die agressieve delicten plegen tot de conclusie dat zij hun gedragsverandering 
het liefst zien als een overwinning door vechten en doorzetten, en juist niet als 
een vorm van opgeven: dat is voor zwakkelingen en lafaards. De begeleider moet 
daarom de jongere op dit niveau aanspreken. Hij moet (figuurlijk) met hem vech-
ten en hij moet doorzetten. De jongere die dit accepteert, staat dan ook niet te kijk 
als zwakkeling of lafaard: hij ondergaat de confrontatie immers ook als een held. 
Vanuit dit perspectief moet de begeleider ook met morele dilemma’s omgaan. Wat 
de gevolgen voor de jongere ook zijn, er moet voor hem ruimte blijven waarin hij 
kan laten zien dat hij vecht, een doorzetter is, en geen lafaard of zwakkeling. 
De begeleider legt zijn arm niet om de schouder van de jongere, maar zegt in 
plaats daarvan: “Ik zie heus wel dat het niet altijd makkelijk is, maar ik help jou 
met je gevecht.”
De begeleider zegt het derde bezoek in de week toch maar af, omdat hij geen tijd 
heeft. Hij belt Natasha op met de boodschap: “Als je nu in de coffeeshop zit, heb 
je vandaag verloren.”
De groep mag Scarface zien. De groepsleider zegt: “Als jullie druk gaan doen, 
weet ik wie jullie na-apen.”

Het betrekken van de jongere in de weg uit het dilemma
Het omgaan met een actueel moreel dilemma met de hulp van toegepaste 
wetenschap kan ook worden benut als een kans voor morele opvoeding, als een 
mogelijk effectief leermoment voor de jongere. Dat kan, omdat de overwegingen 
van een begeleider bij een moreel dilemma transparant moeten zijn, hij moet ze 
delen. Een uitwisseling van ethische argumenten is dan een logische vervolgstap: 
de dialoog stond al in de tijd van Aristoteles bekend als het meest effectieve 
middel voor morele opvoeding. Vanuit onderzoek naar desistanceprocessen komt 
ook naar voren dat het betrekken van jongeren bij het vinden van oplossingen de 
effectiviteit kan vergroten (Rex 1999). In dit debat moet de begeleider schipperen 
tussen de rol van gesprekspartner, gespreksleider en begeleider. De dialoog kan 
eventueel ook in groepsverband plaatsvinden 4. 
Van belang is hierbij, dat de begeleider de jongere laat zien dat ook hij zelf vecht, 
en een doorzetter is, ook al zit hij nu ‘moreel klem’. De jongere wordt daardoor 
aangemoedigd om calculerend te denken, of te kiezen voor de makkelijkste weg, 
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los te laten en de uitdaging aan te gaan. Een zelfontsluiting mag daarom confron-
terend zijn (Rex 1999): 
“Zo zet je ons voor het blok, man. Lekker handig! Of jij bent nu de pineut, of 
Sandy. Maar goed, ik heb voor hetere vuren gestaan. Denk even mee, wil je?”

2.4 Oplossingen in de organisatie 

In de justitieketen is de werkdruk hoog. Instellingsnormen zijn talrijk en moeten 
streng worden bewaakt. Door deze druk is er vaak onvoldoende tijd om stil te 
staan bij ethische vraagstukken waar werknemers in de dagelijkse praktijk mee te 
maken hebben. Dit kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van het werk, en 
het ontstaan van morele dilemma’s versterken.  

Gezamenlijke ethische reflectie
Ethiek geeft doorgaans niet het pasklare antwoord, maar is een manier om te 
verduidelijken wat nu precies het dilemma is, welke waarden en normen een 
rol spelen, en wat men nu of in het vervolg kan doen. Bij gezamenlijke ethische 
reflectie wordt dit aan de hand van een stappenplan gedaan (zie Waling-Huijsen 
2005). Dit overleg kan apart georganiseerd worden (bijvoorbeeld op basis van 
incidenten), of toegevoegd worden als onderdeel van reguliere intervisie. Als 
uiting van het belang dat de organisatie hecht aan morele competentie, doen 
leidinggevenden in principe aan deze reflectie mee. Een opleiding hiervoor is ook 
mogelijk, in de vorm van dilemmatrainingen. 
Heel belangrijk is het om tijdens deze gesprekken intuïties en ervaringen te ver-
woorden en om te proberen aan te geven waar de persoonlijke grenzen liggen ten 
opzichte van de begeleidings- of sturingscontext. Begeleiding of hulp kan immers 
niet grenzeloos zijn. Door grenzen te respecteren kan in veel gevallen voorkomen 
worden dat er te hoge eisen gesteld worden aan zowel de jongere als de begelei-
der. In termen van sturing kan de begeleider ook niet grenzeloos ingaan op eisen 
van bijvoorbeeld het gedwongen kader of de werkprocessen. Er is een grens aan 
de negatieve invloed die de sturing heeft op ‘het goede doen’ in de begeleiding.     

Randvoorwaarden
Instellingen kunnen, naast het organiseren van ethische reflectie,  het volgende 
doen (Waling-Huijsen 2005):
Een aantal afspraken kan voorkomen dat morele dilemma’s worden vertroebeld 
omdat negatieve effecten van de uitweg uit het dilemma door de organisatie zelf 
worden opgeroepen. Er moeten daarom gedragscodes zijn voor de werknemers, 
vertrouwenspersonen voor jongeren en medewerkers, afspraken over rapportage 
en over de controle daarvan op feitelijkheden en volledigheid bij besluitvorming 
en regels die de veiligheid van zowel de jongere als de medewerker garanderen. 
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De door de organisatie gestelde normen moeten transparant zijn en een duidelijk 
kader bieden om over in discussie te gaan.
De organisatie moet zelf moreel competent zijn op alle niveaus, omdat anders 
waarden worden geïntroduceerd die geen rekening houden met het welzijn of 
de begeleiding van de jongere of het personeel, en die een vervuilende werking 
hebben bij het kiezen van de meest geschikte handeling voor de jongere. Dus: 
walk your talk, doe als manager mee aan een ethisch beraad. De Raad van Bestuur 
formuleert principes van goed bestuur en draagt deze actief uit, bijvoorbeeld 
door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Respect voor persoonlijke 
overtuigingen (de persoonlijke context) wordt actief bewaakt, maar er is ook een 
open discussie over de vraag welke persoonlijke opvattingen de begeleidings-  en 
sturingscontext teveel tegenwerken. Er moeten ook gedeelde grenzen voor de 
persoonlijke invloed zijn.   
De organisatie organiseert of doet mee aan lokale ethische reflectie/debatten met 
ketenpartners, kinderrechters, bestuurders en wetenschappers over kernwaarden 
in het werken met risicojongeren, waardoor morele dilemma’s binnen de sturings-
context worden voorkomen. De organisatie moet daarbij vooral morele dilemma’s 
vanuit de begeleiding inbrengen. 

2.5 Afsluiting

‘Doen wij het goede?’ Elke risicojongere, ouder, collega, manager, kinderrechter 
of wetenschapper maakt deze vraag dagelijks actueel voor begeleiders. ‘Ja, we 
doen het goede’ als volmondig antwoord is als uitweg bij een moreel dilemma 
nooit mogelijk. Het antwoord is altijd ‘ja, maar...’, omdat er negatieve kanten aan 
elke keuze zitten. De meerwaarde van morele dilemma’s is dan ook vooral, dat zij 
alle betrokkenen – ook de jongeren – blijvend scherp houden in het ontwikkelen 
van steeds meer ‘ja’ antwoorden. Dat is het goede.
Een positieve benadering is daarom van belang: ethiek is niet ‘vervelend’, een 
dilemma is niet alleen maar ‘lastig’, maar biedt, net als voor de jongere, de 
begeleider ook kansen: verdieping van zijn professionaliteit en persoonlijke 
ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 3 

De professional als uitvoerder van effectieve interventies
Leonieke Boendermaker

Inleiding
Op andere plaatsen in deze bundel is geschreven over de ontwikkeling van 
probleemgedrag bij jeugdigen 1 en de risico- en beschermende factoren die daarin 
een rol spelen. Wil men probleemgedrag beïnvloeden, dan is het van belang om 
de invloed van risicofactoren te verminderen en die van beschermende factoren te 
vergroten. 
In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe dat het beste gedaan kan worden. 
Daarbij is het van belang om onderscheid te maken in algemeen en specifiek 
werkzame factoren van  interventies. Algemeen werkzame factoren zijn elementen 
in een interventie die bijdragen aan de uitkomst ervan, ongeacht het type probleem 
of het type interventie. Als bijvoorbeeld een interventie uitgevoerd wordt door 
goed opgeleid en deskundig personeel, dan leidt dit tot betere resultaten dan 
wanneer dit niet het geval is. 
Specifiek werkzame factoren zijn elementen in een interventie die bijdragen 
aan de uitkomst bij een bepaald probleem en een specifiek type interventie. Bij 
kinderen met ADHD blijkt het toedienen van medicatie (Ritalin of Concerta) bij 
te dragen aan het verminderen van de problemen. Dit werkt echter alleen bij dit 
specifieke probleem en het gebruik van medicatie is daarmee een specifiek werk-
zame factor in de behandeling van kinderen met ADHD.

3.1 Specifiek werkzame factoren 

Wat is er bekend over specifiek werkzame factoren bij interventies voor jeugdigen 
met gedragsproblemen? Wat werkt er bij dit type problemen? Er is inmiddels veel 
onderzoek gedaan op dit terrein (zie bijvoorbeeld Lipsey & Wilson, 1998; Fonacy 
& Kurtz, 2002; Hipwell & Loeber, 2006). Zo blijkt uit overzichtsstudies en meta-
analyses 2 dat cognitief gedragstherapeutische vaardigheidstrainingen bijdragen 
aan het verminderen van de gedragsproblemen. In een dergelijke training worden 
twee specifieke risicofactoren aangepakt, namelijk een gebrekkige waarneming 
van sociale informatie en het ontbreken van voldoende probleemoplossende 
vaardigheden. Veel jongeren met gedragsproblemen nemen sociale informatie 
verstoord waar: ze hebben vaststaande opvattingen (‘iedereen is tegen mij’), 
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interpreteren gedrag van anderen vaak onterecht als agressief en kunnen ook 
zelf alleen agressief reageren. In een cognitief gedragstherapeutische interventie 
worden de opvattingen (cognities) weerlegd, wordt geoefend met het op een 
andere manier kijken naar gedrag (verplaatsen in de ander) en wordt geoefend 
met niet-agressieve manieren van reageren (probleemoplossende vaardigheden). 
Voorbeelden van dergelijke interventies zijn de training ‘agressieregulatie op 
maat’ en ‘Equip’ die in de justitiële jeugdinrichtingen toegepast worden 3.
Andere interventies waarvan bekend is dat ze leiden tot afname van probleem-
gedrag zijn interventies bij ouders en in het gezin (bijvoorbeeld een interventie 
gericht op het verbeteren van de onderlinge relatie en communicatie tussen de 
jongeren en de ouders) of multi-systeem interventies. In het laatste geval richt 
de interventie zich op meer dan één ‘systeem’: de jongeren én de ouders én de 
vriendengroep én een aanpak op school. Een bekend voorbeeld van een dergelijke 
interventie is de zogenaamde ‘multisystem therapy’ (MST). 
Het gaat hier om interventies die een specifieke risicofactor of enkele specifieke 
risicofactoren ‘aanpakken’. Bijvoorbeeld de gebrekkige vaardigheden op het 
gebied van agressieregulatie, of de gebrekkige onderlinge relatie en communicatie 
tussen ouder(s) en kind. Het aan de slag gaan met het vergroten van juist deze 
vaardigheden van jongeren en ouders wordt ook wel aangeduid als een specifiek 
werkzame factor in de aanpak van gedragsproblemen bij jongeren. 

3.2 Algemeen werkzame factoren

Andrews en collega’s formuleerden in 1990 enkele principes van effectieve 
behandeling bij jongeren met gedragsstoornissen en delinquent gedrag. Zij deden 
dit op basis van een meta-analyse naar de uitkomsten van interventies bij jeugdige 
delinquenten. Duidelijk werd dat eenzelfde interventie (bijvoorbeeld gedragsthe-
rapie) op verschillende plaatsen onder uiteenlopende condities uitgevoerd werd. 
Deze verschillen in de uitvoering bleken te leiden tot verschillen in de uitkomsten. 
In latere meta-analyses werd dit bevestigd (Andrews e.a., 1990; Lipsey & Wilson, 
1998; Shirk & Karver, 2003). Duidelijk werd dat er verschillende factoren te 
onderscheiden zijn die van invloed zijn op de uitkomsten van een interventie. 
Het gaat om de afstemming van de intensiteit van een interventie op de ernst en 
complexiteit van de problemen en om de manier waarop een interventie is opge-
bouwd en wordt uitgevoerd. 
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3.3 Afstemming van de interventie op de problemen van de cliënt

De intensiteit van de behandeling moet passen bij de ernst en complexiteit van 
de problemen en bij het risico op herhaling van de problemen. Bij personen met 
een laag risico voldoet een lichte interventie. Bij degenen met een hoog risico 
is een intensieve en langdurige interventie beter. Dit wordt aangeduid als het 
risicoprincipe. Bij jongeren die delicten plegen bijvoorbeeld is het recidiverisico 
dan van belang. Zijn er weinig risicofactoren aan te wijzen en/of zijn er voldoende 
beschermende factoren, dan kan volstaan worden met een lichte interventie. 
Een opname in een tehuis of instelling zou dan ook beperkt moeten blijven voor 
die gevallen waarin sprake is van een middelmatig tot hoog risico. Intensieve 
interventies bij groepen met een laag recidiverisico blijken namelijk een averechts 
effect te hebben en te leiden tot meer delinquentie. 
Daarnaast dient een interventie duidelijk afgestemd te zijn op de factoren die 
de problemen veroorzaken. De interventie moet de invloed van risicofactoren 
verminderen en die van beschermende factoren vergroten. Interventies waarbij dat 
het geval is, leiden tot betere uitkomsten. Een interventie moet dus afgestemd zijn 
op de behoefte: het behoefteprincipe.
En tot slot moet een interventie rekening houden met de karakteristieken van een 
cliënt. Iemand die leert door te doen, moet op die manier benaderd worden. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat er geoefend moet worden, rollenspelen gedaan moeten 
worden en gedrag uitgeprobeerd moet kunnen worden in plaats van dingen lezen 
en aanhoren. De nadruk moet dan liggen op het oefenen van vaardigheden en het 
leren herkennen van risicosituaties. Dit wordt aangeduid als het responsiviteits-
principe.

3.4 Factoren rond de interventie zelf

Naast deze principes blijken er ook enkele belangrijke werkzame factoren aan te 
wijzen die meer gaan over de opbouw van een interventie. 
Ten eerste blijkt dat interventies een deugdelijke theoretische onderbouwing 
dienen te hebben. Een goede theorie over een interventie bevat een beschrijving 
van de risico- en beschermende factoren die aan de orde zijn bij het ontstaan én 
voortbestaan van de problemen en van de werkzame ingrediënten van een inter-
ventie. Duidelijk moet ook zijn welke mechanismen en factoren wél en niet door 
de interventie te beïnvloeden zijn (aan een lichte verstandelijke handicap zal een 
interventie niet veel kunnen veranderen, aan het vergroten van sociale vaardighe-
den bij jongeren met zo´n handicap wel) (Kazdin, 2001; Van Yperen, 2003).
In aansluiting hierop blijkt dat met helder opgebouwde interventies betere resulta-
ten te behalen zijn dan met minder duidelijk opgebouwde interventies. Een goede 
interventie heeft de volgende kenmerken: goede diagnostiek bij aanvang van de 
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behandeling; realistische, helder geformuleerde en toekomstgerichte doelen; een 
duidelijke koppeling van doel en middel en het opdelen van het programma in 
duidelijke fasen of onderdelen.
Ook blijkt een heldere procedure voor de behandelingsplanning van belang. 
Evenals het  raadplegen van de jeugdige en diens ouders bij het opstellen van 
de plannen. Voor elk individueel geval moet duidelijk zijn welke risicofactoren 
aangepakt worden en op welke wijze.

3.5 Factoren rond de uitvoering van een interventie

Interventies die uitgevoerd worden door goed getraind personeel blijken beter 
te werken dan interventies waarbij dat niet het geval is. Een factor die hier aan 
gerelateerd is, is het werken onder goede werkomstandigheden (een realistische 
caseload, goede begeleiding, een veilige werkomgeving). De relatie tussen de 
uitvoering en werkomstandigheden is echter nog niet afdoende onderzocht, bewijs 
voor de invloed van deze factor is er nog onvoldoende (zie bijvoorbeeld Weisz 
e.a., 1995).
Ook interventies waarbij goed gelet wordt op de uitvoering en waarbij telkens 
gekeken wordt of de interventie wel zo wordt uitgevoerd als de bedoeling is, 
blijken beter te werken. Dit wordt aangeduid met de term ‘treatment integrity’ (de 
‘behandelintegriteit’) (Lipsey, 1992a en 1992b; Lipsey, 1995; Lipsey & Wilson, 
1998).
Interventies hebben betere resultaten als cliënten gemotiveerd zijn (Van Yperen, 
2003). Motivatie wordt vaak opgevat als een statisch gegeven (je hebt het of je 
hebt het niet). Er zijn diverse technieken, waaronder ‘motivationeel interviewen’, 
die gebruikt kunnen worden om de motivatie te vergroten. Onderzoek in eigen 
land van Van Binsbergen (2003) laat zien dat ook organisatorische voorwaarden 
een rol spelen bij het ontwikkelen van motivatie. Een veilige leefomgeving, de 
inzet van behandelprogramma’s die passen bij de ‘noden’ van een jongere en het 
hanteren van een heldere en een logische opbouw van het programma leiden tot 
meer motivatie bij jongeren. 
Tot slot zijn een goede relatie tussen de cliënt en de hulpverlener van belang. 
In het geval van jongeren met gedragsstoornissen en delinquent gedrag stellen 
Andrews en collega’s dat de hulpverleners een voorbeeldfunctie hebben en zich 
daarvan bewust moeten zijn: zij dienen een duidelijke anti-criminele houding te 
hebben en vooral een aanpak die ‘firm but fair’ is, heeft goede resultaten. Hulp-
verleners moeten duidelijke aanwijzingen geven, suggesties doen (over alternatief 
gedrag), uitleg geven en vaste denkpatronen weerleggen (Andrews e.a., 1990). 

Dat deze algemeen werkzame factoren van belang zijn voor een goede uitvoering 
van een interventie blijkt bijvoorbeeld uit de ervaring die in de Verenigde Staten 
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is opgedaan met de implementatie van MST. Deze interventie werd ontwikkeld en 
ook onderzocht door Scott Henggeler en collega’s (zie bijvoorbeeld Henggeler, 
1998). De uitvoering gebeurde door getrainde therapeuten onder directe begelei-
ding van Henggeler. De problemen van jongeren die deelnamen aan MST bleken 
fors af te nemen. Vervolgens werd MST ook op enkele andere plekken geïmple-
menteerd en uit onderzoek bleek dat de resultaten daar veel minder waren. Toen 
nauwkeurig werd bekeken waar dit door kwam, werd duidelijk dat het voor de 
therapeuten op de nieuwe locaties lastig bleek om MST uit te voeren zoals Heng-
geler en zijn directe medewerkers dat deden. Zij waren minder ervaren en werden 
minder begeleid. Dit leidde ertoe dat er een aparte organisatie werd opgezet: 
‘MST-services’. Deze organisatie is speciaal gericht op het ondersteunen van de 
implementatie van MST. Er kwamen uitgebreide beschrijvingen en theoretische 
onderbouwingen van MST, er kwam een opleiding en de implementatie werd 
gecombineerd met intensieve coaching en supervisie. De opleiding, coaching en 
permanente supervisie zijn sindsdien onlosmakelijk verbonden met de uitvoering 
van MST. Dit alles moest bijdragen aan uitvoering van de interventie op de wijze 
die eerder tot resultaten had geleid. Later onderzoek liet zien dat de aandacht 
voor deze algemeen werkzame factoren inderdaad tot goede resultaten leidde (zie 
Berger & Boendermaker, 2003). 

3.6 Aandacht voor de professional: een casus

Uit het voorgaande blijkt dat naast de opzet van de interventie (onderbouwing, 
afstemming op risico en op de kenmerken van de cliënt, heldere opzet, behande-
lingsplanning) vooral de uitvoerders van een interventie van groot belang zijn: 
zij hebben kennis en vaardigheden nodig om de interventie op de juiste wijze uit 
te voeren. Zij zijn het die een goede relatie met de cliënt moeten opbouwen en 
de motivatie van de cliënt moeten zien te ontwikkelen. De interventie kan alleen 
effectief zijn als de professional in staat is de interventie goed uit te voeren. 
Aandacht voor deze factoren wordt steeds meer gemeengoed in de jeugdzorg. Dat 
dit noodzakelijk is, lichten we toe aan de hand van een voorbeeld over het werk 
van de groepsleiding in de justitiële jeugdinrichtingen.

De pedagogische aanpak in de leefgroepen
In deze inrichtingen werken groepsleid(st)ers in leefgroepen van tien tot twaalf 
gedragsgestoorde jongens of meisjes. Om het pedagogisch handelen in de 
leefgroepen vorm te geven, wordt in alle inrichtingen gewerkt met een specifieke 
pedagogische aanpak. In bijna alle inrichtingen wordt het taakvaardigheidsmodel 
of sociaal-competentiemodel (SCM) gebruikt. Het gaat hier om een gedragsthe-
rapeutische aanpak, waarbij jongeren consequent (positieve) feedback krijgen op 
gedrag en gewerkt wordt met zogenaamde gedragsinstructies: korte aanwijzingen 
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voor het toepassen van alternatief gedrag 4. Als ondersteuning van de feedback 
wordt in sommige inrichtingen gebruikgemaakt van beloningen in de vorm van 
punten of stempels die ingeruild kunnen worden voor verzorgingsproducten, 
snoep, een tijdschrift, tijd om te bellen en dergelijke. 
In de nabije toekomst zullen alle justitiële jeugdinrichtingen eenzelfde aanpak 
gaan hanteren waarin een combinatie gemaakt wordt van het SCM en de inter-
ventie ‘Equip’ 5. Deze interventie wordt op dit moment alleen nog toegepast in 
de justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. Equip bestaat uit een 
tien weken durend programma dat opgebouwd is uit tien sessies sociale vaardig-
heidstraining, plús tien sessies agressieregulatietraining, plús tien sessies ‘moreel 
redeneren’. Het  totale programma kan in tien weken gegeven worden, waarbij 
jongeren wekelijks een groepssessie volgen van elk van de drie onderdelen. 
Daarnaast nemen jongeren deel aan ‘onderlinge hulpbijeenkomsten’. In de trai-
ningssessies worden jongeren toegerust (‘equiped’) om op een positieve manier 
met elkaar om te gaan en elkaar te steunen 6. 
Zowel het SCM als Equip zijn gericht op het vergroten van sociale en probleem-
oplossende vaardigheden van jongeren. Centraal staat het geven van positieve 
feedback op het gedrag van jongeren in de leefgroep. Ook als jongeren buiten 
de leefgroep deelnemen aan specifieke interventies (zoals bij Equip het geval 
is), krijgen ze in de leefgroep feedback op gedrag en worden elementen van de 
training benoemd. Bij Equip gaat het bijvoorbeeld om het herkennen van ‘denk-
fouten’ (de eerder genoemde vaststaande opvattingen of cognities). Op die manier 
kunnen jongeren de in de training opgedane kennis en vaardigheden toepassen in 
de dagelijkse gang van zaken in de leefgroep 7.

“De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat jongeren gemotiveerd raken om op een 
positieve manier hun leven na detentie op te bouwen. Motivatie is niet alleen willen; het 

is ook kunnen en durven.”
Begeleider nazorgtraject voor jeugdige gedetineerden, Vught

In de praktijk blijkt het lastig de pedagogische aanpakken goed te hanteren. De 
groepsleiding blijkt in de praktijk eerder gericht op het afzwakken van ongewenst 
gedrag, dan op het gericht stimuleren van gewenst gedrag. De reactie van de 
leiding is er vooral één van corrigeren en inperken en is gericht op ordehandha-
ving (Wigboldus, 2002).
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Uit een kritisch rapport dat door de gezamenlijke inspecties in 2007 is uitgebracht 8, 
blijkt dat het werken volgens een pedagogische aanpak lang niet in alle inrich-
tingen centraal staat in het dagelijks handelen. Door gebrek aan personeel (in de 
leefgroepen en op school) komt het regelmatig voor dat er wel officieel gewerkt 
wordt met een bepaalde pedagogische werkwijze, maar dat jongeren in de praktijk 
veel op hun kamer (cel) verblijven. Het ontbreekt volgens de inspectie in de 
inrichtingen aan een professionele bedrijfscultuur en er is onvoldoende deskundig-
heid in huis. Medewerkers missen dagelijkse en structurele ondersteuning in 
het hanteren van (pedagogische) methoden. Om de opvoeding in de leefgroep 
goed vorm te kunnen geven, moet de groepsleiding over specifieke vaardigheden 
beschikken, aldus de inspectie.

Benodigde vaardigheden
Uit de meta-analyse van Lipsey en Wilson (1998) komt het werken met een 
gerichte gedragstherapeutische aanpak in de residentiële zorg naar voren als een 
aanpak die bijdraagt tot het verminderen van gedragsproblemen. Om die aanpak 
goed uit te kunnen voeren, is expliciet aandacht nodig voor de algemeen werk-
zame factoren van interventies. Wat is er in dit geval nodig?

Het werken met het SCM betekent het hanteren van een gedragstherapeutische 
aanpak, die gedragstherapeutische vaardigheden vereist. Het geven van positieve 
feedback, rolmodel zijn, positieve aandacht geven, waardering uitspreken, com-
plimenten geven, aanspreken op verkeerde waarneming van sociale informatie, 
gedragsinstructies geven, oefenen met sociale vaardigheden of moreel redeneren 
zijn vaardigheden die opvoeders niet ‘vanzelf’ hanteren. 
Het gedrag van jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen is doorgaans zodanig 
dat dit geen positieve reacties uitlokt. Het vergt aandacht voor kleine dingen 
die goed gaan om die vervolgens consequent te benoemen én te belonen (met 
aandacht, een compliment of een punt of stempel als hulpmiddel). Dit betekent dat 
de groepsleiding in staat moet zijn om heel bewust te reageren op gedrag van de 
jongeren. 
Niet alleen roept het gedrag van de jongeren in de leefgroepen bepaald gedrag 
van de groepsleiding op, ook omgekeerd reageren de jongeren op gedrag van de 
groepsleiding. Problematisch gedrag kan zo in stand gehouden worden doordat 
negatief gedrag negatieve reacties oproept.
Een dergelijke negatieve interactie kan doorbroken worden door bewust een 
bepaalde reactie te kiezen. Dat is echter niet eenvoudig, juist omdat iedereen een 
eigen pedagogische voorkeursstijl heeft. Voor succesvol en professioneel opvoe-
den is het nodig dat men is staat is de voorkeursstijl te verlaten als dat in
een bepaalde situatie nodig is. Dat geldt voor ouders thuis, maar des te meer 
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voor professionele opvoeders op bijvoorbeeld scholen en in leefgroepen als in de 
justitiële jeugdinrichtingen. De stijl hoort afgestemd te zijn op hetgeen er nodig 
is bij de jongeren die in de inrichting opgenomen zijn (Verstegen & Lodewijks, 
1999).
Daarbij speelt ook de eigen achtergrond van de professional een rol. Recent 
onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat ook de hechtingsrelaties van jongeren 
én groepsleiding een rol spelen (Zegers, 2007). Bij bijna alle jongeren in de 
inrichting waar het onderzoek werd gedaan, bleek sprake te zijn van een onveilige 
hechting. Dit heeft tot gevolg dat zij doorgaans weinig contact zoeken en vijandig 
zijn in hun gedrag. Goed reageren op het gedrag van deze jongeren en hun gedrag 
begrijpen, vergt van groepsleiding een sensitieve houding. De gehechtheid van de 
groepsleiding zelf bepaalt mede hoe goed zij in staat zijn om die sensitiviteit op te 
brengen. Ook de achtergrond van een professional bepaalt dus hoe makkelijk of 
moeizaam een bewuste inzet van een andere opvoedingsstijl mogelijk is. 

Coaching en supervisie
Verstegen en Lodewijks laten in hun eerder genoemde boek zien dat training en 
intervisie (collega’s die elkaar feedback geven) noodzakelijk zijn om van opvoe-
dingsstijl te kunnen wisselen als de situatie daar om vraagt. Ook het werken met 
het sociaal-competentiemodel vergt constant ‘onderhoud’, zeker als er gewerkt 
wordt met puntensystemen en beloningen.  
Uit onderzoek naar de implementatie van het taakvaardigheidsmodel in de 
justitiële jeugdinrichtingen blijkt dat het uitdelen van punten en stempels snel een 
doel op zich worden. Het is dan geen hulpmiddel meer bij het geven van positieve 
feedback en in plaats van een systeem gericht op stimuleren, wordt het een sys-
teem om te beheersen (Beenker & Bijl, 2003). 

Hier blijkt het belang van de twee van de algemeen werkzame factoren: goed 
getraind personeel en het monitoren van de uitvoering om na te gaan of de treat-
ment integrity voldoende is. Groepsleiding in de inrichtingen moet in staat zijn om 
professioneel op te voeden en bewust  gebruik te maken van een andere pedagogi-
sche stijl dan de eigen voorkeursstijl. Als onderdeel van die andere pedagogische 
stijl moeten zij gedragstherapeutische technieken kunnen toepassen. Naast 
opleidingen die de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn overdragen, 
vergt dit een werkomgeving die is ingesteld op leren van elkaar. Een instrument 
om de uitvoering te monitoren is intervisie. Daarnaast zijn praktijkbegeleiders 
nodig om professionals te ondersteunen en ‘bij de les te houden’. Bij de hierboven 
besproken interventie MST worden dergelijke praktijkbegeleiders ‘supervisors’ 
genoemd: zij nemen elke casus wekelijks kort met de therapeuten door om na 
te gaan of de kernelementen van de interventie goed toegepast worden en om 
feedback te geven aan de therapeuten. Het geven van positieve feedback en 
het werken aan een positieve onderlinge interactie geldt dan niet alleen van 
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professionals naar jongeren, maar ook binnen de organisatie. Er ontstaat dan 
letterlijk en figuurlijk een veilige omgeving waar interventies die eerder effectief 
bleken, goed uitgevoerd kunnen worden.

Organisatorische randvoorwaarden
Hierboven kwam al aan de orde dat coaching en supervisie alleen goed vorm 
kunnen krijgen als de organisatie daarop ingericht is. Niet alleen letterlijk (de 
beschikbaarheid van een praktijkbegeleider of coach), maar ook figuurlijk. Men-
sen moeten bereid zijn te leren van elkaar en ze moeten elkaar kunnen vertrouwen. 
Dat kan alleen als de groepsleiding kan werken binnen een goed functionerend en 
stabiel team. Helaas is er in de hele jeugdzorg sprake van een groot verloop onder 
personeel: het garanderen van een stabiel team is daarom lastig. 
Er moet in de begeleiding van een team aandacht zijn voor het feit dat het werken 
in een leefgroep in een justitiële jeugdinrichting zwaar is. Na enige tijd kan het 
enthousiasme afnemen en het dagelijks werk meer een kwestie van ‘overleven’ 
worden. Een cultuur van minder individuele en meer gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid (als team) draagt bij aan het beter volhouden van het werk en houden van 
plezier in het werk (Hollin, 1995; Roberts, 1995). 

“Mijn denkfout is dat ik vaak uitga van het ergste. Als ik bijvoorbeeld eens straf 
krijg dan denk ik vaak dat mijn hele traject wordt stopgezet en dat mijn kamer weer 

op slot moet.”
Meisje, 16 jaar,  in Justitiële Jeugdinrichting Breda

Bij de uitvoering van een pedagogische aanpak speelt ook de omvang van een 
leefgroep een rol. Zoals gezegd bestaan leefgroepen in de justitiële jeugdinrichtin-
gen uit tien of twaalf jongens en meisjes met twee groepsleid(st)ers in wisselende 
diensten. Veel leefgroepen wisselen elke paar dagen of weken van samenstelling. 
Veel jongens verblijven in de inrichtingen in het kader van voorlopige hechtenis. 
Die kan van het ene moment op het andere opgeheven worden, waarna vaak direct 
weer een nieuwe jongen wordt geplaatst. Van zo’n jongen is doorgaans weinig 
bekend. Dit bemoeilijkt het werk van groepsleiding: jongeren én groepsleiding 
moeten over en weer aan elkaar wennen. Om de pedagogische aanpak in de 
leefgroepen beter mogelijk te maken, is onlangs aangekondigd dat er gewerkt gaat 
worden met kleinere leefgroepen. Leefgroepen met jongeren die de strafrechte-
lijke maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (pij) opgelegd hebben 
gekregen, zullen maximaal bestaan uit acht jongens of meisjes. Of dit ook voor 
andere leefgroepen gaat gelden (waar jongeren in voorlopige hechtenis zitten of 
geplaatst zijn in het kader van jeugddetentie) is nog onduidelijk. Wel is aange-
kondigd dat ook bekeken zal worden op hoeveel jongeren er een groepsleid(st)er 
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nodig is. Daarnaast is gestart met een proef met een ‘individuele trajectafdeling’. 
Het idee is daar dat jongeren zo veel mogelijk individueel begeleid worden en 
veel minder in een leefgroep verblijven 9.
Tot slot blijkt ook de organisatie van inrichtingen als geheel van belang. Onder-
zoek van Berridge (2002) en van Chipenda-Dansokho e.a. (2003) laat zien dat hoe 
kleiner tehuizen zijn, hoe beter de resultaten zijn. Deze bevinding lijkt niet zozeer 
van de omvang af te hangen, als wel van de manier waarop leiding gegeven wordt. 
Wat precies die stijl van leidinggeven bepaalt, wordt uit deze onderzoeken niet 
goed duidelijk. Wel weten we dat een duidelijke ‘visie’ bijdraagt aan het beleven 
van het tehuis of de inrichting als één geheel (Boendermaker, 1999). Het is goed 
voorstelbaar dat het in een kleinschalig tehuis makkelijker is om zichtbaar te zijn 
als directie en een visie uit te dragen dan in een grote organisatie.

3.7 Besluit

Het voorbeeld van de justitiële jeugdinrichting laat zien dat een goede uitvoering 
van interventies niet alleen afhangt van kennis en vaardigheden van professionals, 
maar ook van een goed functionerend team en van organisatorische randvoorwaar-
den als de omvang van de leefgroep, de aanwezigheid van een praktijkbegeleider, 
de aanwezigheid van een ‘op het leren van elkaar’ gerichte omgeving en meer in 
het algemeen van de wijze van leidinggeven die gehanteerd wordt.
Aandacht voor de algemeen werkzame factoren van interventies is niet alleen 
nodig in de justitiële jeugdinrichtingen. Ook in andere tehuizen en bij de toepas-
sing van andere interventies zijn de algemeen werkzame factoren van groot belang 
voor de uitvoering van effectieve interventies. 
Om het gebruik van evidence based interventies te stimuleren is de overheid in 
diverse landen de afgelopen jaren overgegaan tot het opzetten van een systeem 
van toetsing en certificering van interventies. Ook in ons land is dat het geval. In 
2005 installeerde de minister van justitie de erkenningscommissie gedragsinter-
venties justitie. Sinds haar oprichting halverwege 2005 tot en met 2007 heeft de 
commissie elf interventies (voorlopig) erkend, waaronder zes interventies voor 
jongeren. Ook aan de databank effectieve jeugdinterventies van het NJi is sinds 
kort een erkenningscommissie verbonden.
In de beoordelingen van beide commissies spelen algemeen werkzame factoren 
een belangrijke rol. Indieners van interventies moeten laten zien hoe zij de 
behandelintegriteit garanderen, hoe zij zorgen dat de juiste deelnemers worden 
geselecteerd, hoe coaching en supervisie van professionals geregeld is, hoe de 
uitvoering gecontroleerd wordt en wat voor opleiding of training professionals 
gedaan moeten hebben om de interventie uit te mogen voeren. De professional 
wordt daardoor steeds beter zichtbaar als uitvoerder van effectieve interventies.
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Hoofdstuk 4

Overzicht van effectieve interventies gericht op risicojongeren
Marjolein de Winter

Inleiding
In Nederland is momenteel veel aandacht voor risicojongeren. De politiek, de 
wetenschap, de media en de praktijk houden zich bezig met vraagstukken rondom 
risicojongeren. Deze aandacht is ingegeven door de grote zorg die bestaat over 
de sociaal-maatschappelijke overlast die ervaren wordt als gevolg van groeiende 
problemen onder jeugdigen. Deze problemen zien we in verschillende contexten, 
zoals het gezin, school, werk en dergelijke tot uiting komen. Daarnaast zijn de 
stijgende criminaliteitscijfers onder jeugdigen reden tot grote zorg. Zo wordt 
de jeugdcriminaliteit gewelddadiger en concentreert zich in bepaalde delen van 
steden en wijken. Daarnaast worden de daders van jeugdcriminaliteit jonger (Ince 
e.a., 2004). Is er met deze jongeren dan ‘geen land mee te bezeilen?’ Of er is er 
misschien toch nog hoop?

We zien een enorme roep om een oplossing voor al deze problemen. De initia-
tieven die genomen worden om de problematiek rondom risicojongeren aan te 
pakken zijn dan ook talrijk. Binnen diverse sectoren, zoals de welzijnssector en de 
justitiële sector, worden programma’s ontwikkeld en verspreid die zich richten op 
risicojongeren. Aan deze interventies liggen uiteenlopende theorieën en visies ten 
grondslag. Zo zijn er bijvoorbeeld interventies ontwikkeld die gebaseerd zijn op 
de sociale leertheorie en programma’s die zich richten zich op het versterken van 
sociale vaardigheden en/of de sociale binding van risicojongeren. Anderen richten 
zich op het overbrengen van normen en waarden (Berger en Menger, 2002) of 
juist op het herstel van de zelfregulatie. We zien daarnaast dat deze interventies 
binnen verschillende domeinen worden uitgevoerd. Verschillende sectoren zoals 
de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, justitie en het onderwijs zijn betrok-
ken bij de uitvoering van deze interventies. Hoewel het gaat om verschillende 
interventies die gebaseerd zijn op uiteenlopende theorieën en visies die binnen de 
diverse domeinen en sectoren worden toegepast, hebben zij vaak hetzelfde doel 
voor ogen. Interventies gericht op risicojongeren richten zich in het algemeen op 
het voorkomen of verminderen van antisociaal of crimineel gedrag. 

Zo worden er, in binnen- en buitenland, door de jaren heen vele interventies, 
projecten, programma’s en methodieken met betrekking tot risicojongeren ontwik-
keld, aangeboden en geïmplementeerd. Een deel van deze initiatieven houdt stand 
en is succesvol, andere redden het niet en worden om uiteenlopende redenen weer 
beëindigd. De vraag die hier rijst is wanneer een interventie succesvol is en hoe 
we dat bepalen? Ligt het antwoord in het programma zelf, in de theorieën die 
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aan de interventie ten grondslag liggen of kan het succes misschien wel worden 
toegeschreven aan de timing en vorm van uitvoering of aan de professional die 
deze hanteert (Van der Laan, 2003)? En hoe meten we dat dan? Onderzoek naar 
de effectiviteit van een programma geeft antwoord op deze vraag. Met andere 
woorden: wat zijn de effecten van de bestaande interventies en in hoeverre zijn zij 
bewezen effectief ofwel evidence based? We spreken over evidence based wan-
neer er empirisch bewijs is voor de effecten van een interventie. Hierbij wordt de 
nadruk gelegd op kwalitatief hoogwaardig onderzoek (Nieborg en Weijers, 2005). 
De vraag om zicht te krijgen op de kwaliteit van projecten voor risicojongeren is 
een actuele vraag (Berger en Menger, 2002). Zo staat binnen de jeugdzorg sinds 
enkele jaren het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit hoog op de agenda 
en zien we ook binnen het justitiële veld aandacht voor effectieve strafrechtelijke 
interventies (Boendemaker e.a. 2003). We zien de grote aandacht voor effectieve 
jeugdinterventies terug in databanken en erkenningscommissies gericht op 
jeugdinterventies die recentelijk zijn opgericht. Binnen de welzijnssector is door 
het Nederlands Jeugdinstituut een databank voor effectieve jeugdinterventies 
opgericht. Sinds 2007 worden jeugdinterventies door de Erkenningscommissie 
Effectieve Jeugdinterventies beoordeeld en al dan niet erkend als effectieve 
interventie. Interventies die zijn beoordeeld worden in de databank opgenomen. 
Ook binnen het justitiële veld zien we toenemende aandacht voor effectieve 
interventies. De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is een commis-
sie die in 2006 is opgericht. Deze erkenningscommissie beoordeelt programma’s 
die zich richten op gedragsinterventies. Deze erkenningscommissie toetst of 
gedragsinterventies voor jongeren en volwassenen bijdragen aan het voorkomen 
of verminderen van recidive. Naast deze commissies zien we ook in de literatuur 
aandacht voor effectieve jeugdinterventies. Overzichtsstudies vanuit de verschil-
lende sectoren presenteren resultaten over de werkzaamheid van diverse inter-
venties. Kortom, er is veel kennis over het werken met risicojongeren. Reden te 
meer om eens in te zoomen op enkele effectieve interventies die toegepast kunnen 
worden op risicojongeren.

4.1 Doel en doelgroep

Het overzicht dat we hier presenteren is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd 
is in specifieke kennis met betrekking tot het effectief werken met risicojongeren. 
Zowel binnen het justitiële veld als binnen de welzijnssector is een breed scala aan 
professionals beroepsmatig betrokken bij het werken met risicojongeren. Het is 
denkbaar dat met name deze groep professionals interesse heeft voor deze kennis. 
Zij vormen immers een zeer belangrijke toegangspoort tot jongeren die sociaal 
dreigen te ontsporen of al ontspoord zijn. We treffen deze professionals aan in 
zeer uiteenlopende sectoren zoals justitie, verslavingszorg, geestelijke gezond-
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heidszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, wijk- en 
buurtwerk, et cetera. Al deze verschillende professionals werken weliswaar vanuit 
hun eigen perspectief en professionaliteit, wat zij echter gemeen hebben is dat zij 
met dezelfde groep jongeren werken. De professionals waar het om gaat zijn de 
hulp- en dienstverleners binnen de justitieel forensische hulpverlening, sociaal 
pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers en cultureel werkers. Ook 
beleidsmakers, methodiekontwikkelaars, onderwijsontwikkelaars en onderzoekers 
vallen binnen de groep professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij risico-
jongeren. 

Een multidisciplinaire arena aan professionals is aldus beroepsmatig betrokken 
bij de ontwikkeling, verspreiding en uitvoering van interventies. Het doel van 
dit hoofdstuk is een overzicht te geven van een aantal effectieve interventies met 
betrekking tot het werken met risicojongeren. Door interventies uit verschillende 
sectoren te beschrijven, kunnen de genoemde professionals over de schotten van 
hun eigen sector heen kijken en leren van hun collega’s in aanpalende gebieden. 
Het idee hierachter is dat van een ‘kruisbestuiving’ tussen sectoren. Hierbij gaat 
het niet alleen om het verspreiden van kennis uit het justitiële veld naar de wel-
zijnssector, maar ook om kennis die vanuit de welzijnssector kan bijdragen aan het 
justitiële veld. 

4.2 Afbakening van interventies

Aan de hand van Nederlandse overzichtsstudies is er een selectie gemaakt van 
jeugdinterventies gericht op risicojongeren (in verschillende beroepscontexten) 
die effectief zijn gebleken. Om te komen tot een overzicht van effectieve interven-
ties zijn ze onderworpen aan een aantal criteria om te bepalen of ze voldoen aan 
de doelstelling van deze studie. 
De volgende selectiecriteria speelden hierbij een rol.
 n    Het moet gaan om een bestaande jeugdinterventie die in Nederland wordt

toegepast;
 n    Het moet gaan om een interventie gericht op risicojongeren;
 n    Het moet gaan om een interventie die (onder andere) gericht is op het 

voorkomen of verminderen van antisociaal of delinquent gedrag; 
 n    Het moet gaan om een interventie die op basis van bestaand Nederlands 
 n    en/of buitenlands effectonderzoek als bewezen effectief is beoordeeld 
 n    (evidence based).

55



Jeugdinterventie
De letterlijke vertaling van interventie is volgens het Van Dale (2005) woor-
denboek: ‘tussenkomst’. Van een interventie is met andere woorden sprake 
wanneer er doelbewust wordt ingegrepen. In de sector zorg en welzijn wordt een 
interventie uitgelegd als een geheel van activiteiten waarmee hulpverleners voor 
en met cliënten(groepen) problemen voorkomen of oplossen om op die manier 
een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van gezondheid en 
welzijn 1. De volgende stap is na te gaan wat er bedoeld wordt met een jeugdinter-
ventie. Een jeugdinterventie wordt door het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE 
en Vilans gedefinieerd als: 

‘Programma’s, projecten, trainingsmethoden, behandel- of begeleidingsvor-
men, sancties, enz., die gericht zijn op preventie, vermindering, compensatie 
of het draaglijk maken van een risico of probleem in de ontwikkeling van een 
jeugdige dat een gezonde, evenwichtige uitgroei tot volwassenheid (mogelijk) 
belemmert, die bestemd zijn voor een doelgroep die een risico loopt op of 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een of meerdere van deze 
problemen, die geleid worden door een theoretisch en praktisch weldoordachte, 
doelgerichte en systematische werkwijze (methodiek) en ook volgens deze 
werkwijze worden uitgevoerd, die gericht zijn op de jeugdige zelf, zijn opvoe-
ders en/of zijn opvoedingsomgeving en die afgebakend zijn in de tijd, met een 
nader omschreven tijdsduur en frequentie’ 2.

 
Bij het maken van een selectie van interventies hebben wij ons gericht op bestaan-
de jeugdinterventies. Dit houdt in dat we hebben gekeken naar jeugdinterventies 
die reeds in de Nederlandse praktijk worden toegepast.

Risicojongeren
In de bovengenoemde definitie van jeugdinterventie wordt verwezen naar de 
doelgroep voor wie de interventie bestemd is, namelijk de personen die risico 
lopen op of worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een of meerdere van 
de problemen. In dit hoofdstuk zoomen we in op bestaande jeugdinterventies 
gericht op een specifieke doelgroep namelijk de risicojongeren. In de literatuur 
worden er verschillende definities gehanteerd voor risicojongeren. We zien dat de 
term risicojongere steeds vaker als containerbegrip gebruikt wordt. Het is om deze 
reden dat we vooraf voor een heldere afbakening hebben gekozen. Wanneer hier 
gesproken wordt over risicojongeren bedoelen we jongeren die gedrag vertonen 
dat sociaal maatschappelijk als overlastgevend of ongewenst wordt beschouwd en 
op enig moment (na het twaalfde jaar) ook als delinquent/crimineel wordt gedefi-
nieerd 3. Het gaat hier om jongeren tot de leeftijd van circa vierentwintig jaar, 
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waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen tot twaalf jaar, tieners van 
twaalf tot achttien jaar en jongvolwassenen van achttien tot vierentwintig jaar.
Bij het selecteren van effectieve interventies is er per interventie nagegaan of deze 
van toepassing is op de door ons beschreven doelgroep.

Doel
Wanneer we de hierboven beschreven definitie van jeugdinterventies nader onder 
de loep nemen dan komt daarnaast naar voren dat het verschillende vormen van 
interventies zijn, ‘die gericht zijn op preventie, vermindering, compensatie of het 
draaglijk maken van een risico of probleem in de ontwikkeling van een jeugdige 
dat een gezonde, evenwichtige uitgroei tot volwassenheid (mogelijk) belemmert’. 
Hieruit blijkt dat een interventie zich richt op een bepaald doel. De doelstelling 
die in deze definitie geformuleerd wordt is echter breed te noemen en vraagt 
in onze studie om een nadere afbakening. In deze studie worden interventies 
gepresenteerd die (mede) gericht zijn op hetzelfde hoofddoel, namelijk het 
voorkomen of verminderen van antisociaal of delinquent gedrag. Met antisociaal 
gedrag bedoelen we hier gedrag waarbij de fundamentele rechten van anderen 
geweld aan wordt gedaan. Men moet daarbij denken aan gedragingen als liegen, 
spijbelen, vechten en weglopen. Antisociaal gedrag wordt ook wel gezien als 
een extreme vorm van oppositioneel-uitdagend gedrag maar kent echter wel 
verschillen (Cverle, 1999). Bij oppositioneel-uitdagend gedrag gaat het meer om 
algemene opstandigheid en verzet tegen normen en regels. Het kenmerkt zich 
door koppigheid, negativisme, vijandigheid en verzet tegen ouders, leerkrachten 
en andere gezagshebbers. Beide zijn moeilijk te behandelen vormen van gestoord 
gedrag (Cverle, 1999). Om deze reden presenteren wij zowel interventies die zich 
richten op het voorkomen of verminderen van antisociaal gedrag als oppositioneel 
opstandig gedrag. Wanneer we het over delinquent gedrag hebben dan spreken we 
hier over regelovertredend gedrag waarop in het Wetboek van Strafrecht of een 
ander wetboek een sanctie staat. Delinquent gedrag is aldus een juridisch begrip.

Evidence based
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al naar voren is gekomen zien we door de 
jaren heen interventies als paddestoelen uit de grond schieten. Sommige initiatie-
ven zijn succesvol en houden stand, andere zijn minder succesvol en verdwijnen 
weer van het toneel. Over het algemeen zien we bij deze initiatieven dat de 
betrokken (sociale) professionals zeer tevreden zijn over de specifieke interventie 
en dat zij een positief gevoel hebben over de effecten ervan. Volgens Junger e.a 
(2006) hebben bijna alle initiatieven dan ook een zogenaamde feel good-waarde. 
Ondanks deze feel good-waarde blijkt dat veel interventies niet effectief zijn (Jun-
ger e.a. 2006). Omdat we hier tot een overzicht van effectieve interventies willen 
komen, is een van de belangrijkste selectiecriteria het criterium ‘evidence based’. 
Deze term verwijst naar interventies waarvan op basis van wetenschappelijk 
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onderzoek is aangetoond dat ze effectief zijn (Hermanns, 2005). Effectiviteit duidt 
op de mate waarin met een bepaalde interventie een bepaald doel wordt bereikt. 
De effectiviteit van een interventie kan worden vastgesteld door effectonderzoek 
te verrichten dat aan een aantal kwaliteitskenmerken voldoet (Bijleveld, 2006; 
Hermanns, 2005). De meest kritische methode om een interventie te onderzoeken 
is de Randomized Controlled Trial (RTC). Bij een RTC worden deelnemers 
willekeurig (at random) toegewezen aan een experimentele - en een controlegroep. 
De experimentele groep ondergaat de interventie waarvan men het effect wil 
meten, de controlegroep ondergaat een standaardinterventie of geen interventie. 
De willekeurige toewijzing van deelnemers aan een van beide groepen zorgt 
ervoor dat de verschillen in resultaten tussen de groepen alleen kunnen worden 
toegeschreven aan de interventie en niet aan verschillen tussen de groepen. Om 
uitspraken te kunnen doen over de duurzaamheid van de effecten van de inter-
ventie dienen de effecten niet alleen direct na het beëindigen van de interventie te 
worden gemeten. Ook in de periode na de beëindiging is effectmeting wenselijk 
om zodoende te kunnen bepalen of de resultaten ook op lange termijn effecten 
laten zien. Effectonderzoek wordt dan aangevuld met een zogenoemde ‘follow-up’ 
(Bijleveld, 2006; Hermanns, 2005; Berger en Menger 2002).

“Het is de kunst jongeren uit te dagen in de dingen waar ze goed in zijn. Als blijkt 
dat jongeren geen succes kunnen ervaren in de activiteit waar ze aan deelnemen, dan 
moet je een andere ingang zoeken. Als je niet kunt winnen, dan moet je zorgen dat je 

niet verliest.”
Jongerenwerker ’s-Hertogenbosch

In Nederland zijn weinig kwalitatief goede effectonderzoeken naar jeugdinterven-
ties verricht (Boendermaker, Van der Veldt en Booy, 2003). In de Verenigde Staten 
is men op dit gebied verder. In onze kennis over de effecten van interventies zijn 
we dan ook voor een groot deel afhankelijk van Amerikaanse studies (Konijn, 
2003). Deze onderzoeken zijn met name relevant omdat we zien dat vele inter-
venties vanuit Amerika (of andere landen) naar Nederland zijn overgewaaid. Het 
feit dat een interventie in het buitenland als effectief wordt beoordeeld is vaak 
een reden om de interventie naar Nederland te halen en te implementeren. Hierbij 
dient echter opgemerkt te worden dat het belangrijk is om te toetsen of de inter-
venties die in het buitenland effectief zijn ook in de Nederlandse situatie werken 
(Boendermaker, Van der Veldt en Booy, 2003; Konijn, 2003). In dit hoofdstuk 
worden alleen interventies besproken die getoetst zijn op basis van effectonder-
zoek waarin gebruik is gemaakt van een experimentele - en controlegroep (al dan 
niet met gerandomiseerde toewijzing).
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4.3 Verantwoording van selectie

Om te komen tot een overzicht van effectieve interventies voor risicojongeren 
is er een literatuurstudie uitgevoerd naar Nederlandse overzichtsstudies waarin 
zowel Nederlandse als buitenlandse effectstudies centraal staan. We hebben 
gekozen voor Nederlandse overzichtsstudies omdat we een overzicht willen 
krijgen van interventies die in Nederland worden toegepast. Aan de hand van de 
criteria genoemd in paragraaf 4.2 hebben we een selectie gemaakt van effectieve 
interventies voor risicojongeren die in deze Nederlandse overzichtsstudies zijn 
besproken. Zijn dit dan alle effectieve interventies? Het antwoord daarop is nee. 
Uit het hele grote aanbod van jeugdinterventies is een selectie gemaakt aan de 
hand van bovenstaande criteria. De interventies zijn dus niet alleen geselecteerd 
op de doelgroep en het beoogde doel, maar met name omdat deze interventies uit 
Nederlands dan wel buitenlands onderzoek effectief zijn gebleken. Van alle inter-
venties zijn er vele die een hoge feel good-waarde hebben, veelbelovend zijn of 
zelfs theoretisch effectief, maar waarbij hoogwaardig effectonderzoek ontbreekt. 
Deze interventies worden in dit hoofdstuk dan ook buiten beschouwing gelaten. 
Hier focussen we ons op die interventies waarvan we kunnen zeggen dat ze na 
kritisch onderzoek overeind blijven. In deze selectie zit een bepaalde vorm van 
willekeur waardoor dit overzicht niet volledig zal zijn. Al is het alleen maar omdat 
effectonderzoek niet stilstaat. Het ligt in de lijn der verwachting dat wanneer dit 
hoofdstuk gedrukt wordt er al weer nieuwe onderzoeksresultaten verschijnen die 
hier een plaats verdienen. Het is dus geen volledig overzicht, maar een selectie 
van het beste aan interventies gericht op risicojongeren dat op dit moment op de 
markt is. 

4.4 Leeswijzer

In deze paragraaf worden de resultaten van de overzichtsstudie naar effectieve 
interventies voor risicojongeren weergegeven. Deze interventies worden nader 
besproken in de vorm van een overzichtstabel. Bovenaan de tabel staat beschreven 
om welke specifieke interventie het gaat en op welke leeftijdscategorie (kinderen, 
jongeren, jongvolwassenen) deze van toepassing is. Vervolgens is in dit overzicht 
een korte beschrijving opgenomen waarin specifieke kenmerken van de interventie 
beschreven worden. Allereerst wordt er een beschrijving gegeven van het doel van 
de interventie. Hierbij wordt dieper ingegaan op het probleem dat de interventie 
beoogt aan te pakken of te voorkomen. De beschrijving van de doelgroep geeft 
aan op wie de interventie zich richt. Onder het kopje ‘theoretische basis’ wordt 
beschreven welke theorie aan de interventie ten grondslag ligt. Het betreffen hier 
verschillende theorieën die als uitgangspunt dienen voor de methodiek die binnen 
de interventie gehanteerd wordt. Verderop in dit hoofdstuk worden deze theorieën 
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kort toegelicht. Vervolgens wordt er een korte omschrijving gegeven van de 
aanpak en werkwijze van de interventie. Hierin wordt een algemene beschrijving 
gegeven en wordt dieper ingegaan op de gehanteerde methodiek. De toepassing 
van de interventie wordt belicht om aan te geven in welke organisatie of setting 
de interventie wordt toegepast en welke eventuele toepassingsmogelijkheden er 
zijn in andere organisaties en/of settingen. Om uitspraken te kunnen doen over 
de effectiviteit van de interventie wordt nader ingegaan op de resultaten uit ef-
fectstudies. Hierbij ligt de nadruk op effectonderzoek dat voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen. Tevens zal er verwezen worden naar personen en/of instanties die 
deze interventie hebben ontwikkeld of betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling. 
Voor verdere informatie wordt er verwezen naar desbetreffende personen en/of 
instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling, coördinatie of implementatie van 
de interventie. Daarnaast wordt er verwezen naar relevante informatiebronnen, 
links en onderzoeken. Omwille van de leesbaarheid zullen er in de interventie-
beschrijvingen zelf geen bronvermeldingen worden geplaatst. De bronnen zijn 
onderaan de interventiebeschrijving opgenomen. Wanneer er gesproken wordt 
over resultaten uit onderzoek wordt er wel in de tekst verwezen naar de betref-
fende bron. 

De interventies, die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, zijn ingedeeld naar de 
verschillende beroepscontexten waarin ze worden toegepast. Deze beroepscontex-
ten zijn de justitiële en forensische (gedwongen) context, de sociaal pedagogische 
context en de sociaal culturele activering en het onderwijs. Zie voor de schemati-
sche indeling van de interventies naar beroepscontext tabel 1.
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Tabel 1: Overzicht beschreven interventies ingedeeld naar beroepscontext

 Interventie Justitiële en Sociaal Sociaal culturele
  forensische pedagogische activering/onderwijs
  (gedwongen) context
  context

1 Functionele Gezinstherapie         X

2 Minder boos en opstandig         X

3 Multidimensional Treatment         X

 Foster Care

4 Multisysteem Therapie         X

5 Incredible Years          X

6 Parent Management Training          X

7 Triple P          X

8 Zelfcontrole          X

9 Big Brother Big Sister                 X

10 Levensvaardigheden                 X

11 Programma Alternatieve                 X

 denkstrategieën

12 Taakspel                 X 
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 4.4.1 Justitiële en forensische (gedwongen) context.

Het algemene doel van Functionele Gezinstherapie is het voorkomen van recidive. 
FFT wil het probleemgedrag (waaronder delinquentie) van jeugdigen in het gezin 
en op school/werk in positieve zin veranderen en het functioneren van het gezin 
verbeteren. 

Functionele Gezinstherapie is een psychotherapeutische interventie bedoeld voor 
gezinnen met jongeren tussen de twaalf en achttien jaar met ernstig antisociaal en/of 
delinquent probleemgedrag.

De theoretische basis van de Functionele Gezinstherapie ligt onder andere in de 
sociale leertheorie, de communicatietheorie en ecologisch georiënteerde theorieën. 
De sociale interactieprocessen zijn van invloed op het gedrag van de jeugdige. Dit 
gedrag wordt getracht te doorbreken door middel van het veranderen van de com-
municatiepatronen. Vanuit de ecologische theorie hecht men waarde aan de relatie 
met de sociale en maatschappelijke omgeving.

Functionele Gezinstherapie is afgeleid van het Amerikaanse Functional Family The-
rapy. FFT is ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met jeugdige delinquenten 
en is een alternatief voor de traditionele behandeling. Het deviante gedrag van deze 
jeugdige delinquenten wordt binnen de Functionele Gezinstherapie beschouwd als 
het logische gevolg van het disfunctioneren van het gezin als systeem. FFT is een 
intensieve en gezinsgerichte therapie die gericht is op alle relevante systeemniveaus 
en ervaringsgebieden. Binnen deze therapie wordt met de ouders en kinderen gewerkt 
aan het inzien van elkaars verlangens, het elkaar positief kunnen bekrachtigen, het 
bespreken van problemen en het gezamenlijk vinden van oplossingen.
Het programma is opgebouwd in drie fasen. De eerste fase is de verbindings- en 
motiveringsfase, waarin het gezin gemotiveerd wordt om aan de behandeling mee 
te werken. Het creëren van een vertrouwensband, het verminderen van negatieve 
interacties tussen gezinsleden en het ontwikkelen van een gezamenlijk gezinsthema 
staan hierin centraal. De tweede fase is de gedragsveranderingsfase, waarin geoefend 
en getraind wordt met vaardigheden. Het oplossen van problemen en het omgaan met 
conflicten en opvoedingsvaardigheden staan in deze fase centraal. De derde fase is de 
generalisatiefase. In deze fase worden gezinnen gestimuleerd om zelf naar oplos-
singen te zoeken. De behandeling bestaat uit acht tot twaalf sessies verdeeld over drie 
tot zes maanden. 

Momenteel wordt Functionele Gezinstherapie in Nederland toegepast door het 
cluster Forensische Jeugdpsychiatrie van de Bascule (Amsterdam), Bureau Jeugdzorg 
Amsterdam, Forensisch Psychiatrisch Centrum de Viersprong (Halsteren), Forensisch 
Psychiatrisch Centrum Groot Batelaar (Lunteren) en JJI Rentray.
Functionele Gezinstherapie is geschikt voor civielrechtelijk en strafrechtelijk 
geplaatste jongeren. FFT kan zowel toegepast worden in het kader van schorsing van 
de voorlopige hechtenis als in het kader van een scholings- trainingsprogramma.

In Amerika zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van Functio-
nal Family Therapy. Overzichtsstudies geven de positieve resultaten van Amerikaans 
onderzoek naar FFT weer (Konijn, 2007; Baas, 2005; Konijn, 2003; Bol, 2002; Bar-
tels, 2001). In een literatuurstudie van het WODC (Bol, 2002) worden de resultaten 
van FFT die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen gepresenteerd. 
Zo zou FFT onder andere in staat zijn adolescenten met diverse gedragsstoornissen 
succesvol te behandelen. FFT helpt daarnaast om verdere problemen in de toekomst 
te voorkomen. Zo is naar voren gekomen dat door FFT voorkomen wordt dat 
de jongere kinderen in het gezin delinquent worden. Ook zou door FFT worden 
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voorkomen dat adolescenten in aanraking komen met het volwassen strafrecht. Het 
Amerikaanse programma Functional Family Therapy is eveneens opgenomen als 
modelprogramma in Blueprints for Violence prevention, een Amerikaanse databank 
die gedegen documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het 
terrein van onder andere jeugddelinquentie.
In de literatuurstudie van het WODC waarin onderzoek is gedaan naar condities 
waaronder interventies effectief zijn, is dieper ingegaan op de effecten van Functional 
Family Therapy (Baas, 2005). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat FFT een 
gunstig effect laat zien en tot een reductie van recidive leidt. De voldoende dosering 
van de interventie, de duidelijke structuur en ervaren therapeuten/begeleiders/pleeg-
ouders zijn kenmerken van FFT die bij interventies in het algemeen tot recidivever-
mindering leiden. Ook het feit dat FFT in de directe leefomgeving van de delinquente 
jongeren plaatsvindt, is van positieve invloed op recidivevermindering.
Momenteel wordt er in Nederland door PI Research een evaluatieonderzoek naar 
Functionele Gezinstherapie uitgevoerd. Dit evaluatieonderzoek richt zich onder 
andere op de effectiviteit van FFT in vergelijking met ‘Treatment as usual’ (TAU). 
Naar verwachting zal dit onderzoek in april 2010 worden afgerond. 

Het Amerikaanse Functional Family Therapy is ontwikkeld door Sexton en Alexan-
der. In 2002 is het programma naar Nederland gehaald waarna men in 2004, in nauwe 
samenwerking met FFT inc. in de Verenigde Staten, begonnen is met het implemen-
teren van Functionele Gezinstherapie. Het implementatietraject wordt geleid door de 
medewerkers van de Bascule te Amsterdam (afdeling De Derde Oever).
 
Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie de Bascule 
Afdeling de Derde Oever
Postbus 303 
1115 ZG Duivendrecht
Tel. 020 890 19 00
www.debascule.com

 De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Baas, N.J. (2005). Wegen naar het rechte pad. Den Haag: WODC.
Bartels, A.A.J., S. Schuursma en N.W. Slot (2001), ‘Interventies’,
 in: R. Loeber, N. Slo en J.A. Sergeant (red.), Ernstige en gewelddadige jeugd-
 delinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (p.291-318). Houten,
 Bohn Stafleu Van Loghum
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC.
Elling, M. (2005). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Functionele
 Gezinstherapie/FFT’. Utrecht: NIZW. Gedownload op 29/01/2008 van
 www.jeugdinterventies.nl.
Leeuwen, E. Van & M.C.A.E. van der Veldt (2007), Vroegtijdige interventie in
 ‘criminele carriere gezinnen’ middel functionele gezinstherapie, FFT bij het
 Cluster forensische jeugdpsychiatrie van de Bascule, Resultaten van het onderzoek
 naar de implementatie van FFT binnen het cluster f orensische jeugdpsychiatrie en
 van het onderzoek naar recidive onder jongeren die FFT ontvangen, Duivendrecht:
 PI Research
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/
 Adviesbureau Van Montfoort
Konijn, C. (red.) (2003). Internationaal overzicht effectieve interventies in de
 jeugdzorg. Utrecht: NIZW
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
www.debascule.com 
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Het programma Minder Boos en Opstandig is erop gericht het probleemgedrag 
(oppositioneel-opstandig en/ of antisociaal gedrag) van het kind te laten afnemen en 
het laten toenemen van pro-sociaal gedrag. Deze doelstelling wordt nagestreefd door 
enerzijds het verbeteren van opvoedingsvaardigheden van de ouders en anderzijds het 
verbeteren van de oplossingsvaardigheden van het kind in sociale situaties.

Minder Boos en Opstandig is een behandelprogramma bedoeld voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar met een disruptieve gedragsstoornis (opstandige of agres-
sieve gedragsstoornis, eventueel in combinatie met ADHD en leerstoornissen) en de 
ouders. Het programma kan ook worden toegepast bij kinderen die risico lopen op 
ontwikkeling van een disruptieve gedragsstoornis.

Het programma Minder Boos en Opstandig is gebaseerd op de leertheorie. Het 
programma gaat uit van het idee dat sociale interactieprocessen tussen de ouders en 
het kind een rol spelen bij het instandhouden van het antisociale gedrag van het kind.

Het programma Minder Boos en Opstandig (voorheen bekend als Utrecht Coping 
Power Programma) is een bewerking van het Noord-Amerikaanse Coping Power 
Program. Het programma bestaat uit een kindtraining en een oudertraining, welke 
beide in groepsverband worden aangeboden. De kindtraining bestaat uit achttien 
bijeenkomsten van 75 minuten waarin onder andere een specifiek thema wordt 
besproken, een spel met de groep wordt gespeeld en bespreking van gemaakte en 
nieuwe huiswerkopdrachten plaatsvindt. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten 
centraal staan zijn: herkenning van gevoelens, het aanleren van de ‘stop en denk’ 
methode en het toepassen van deze methode in alledaagse situaties. Deze kindbij-
eenkomsten worden op video opgenomen en gebruikt bij de oudertraining. Deze 
ouderbijeenkomsten bestaan uit achttien sessies van anderhalf uur. Tijdens deze 
bijeenkomsten staat eveneens een specifiek thema centraal en worden de gemaakte 
en nieuwe huiswerkopdrachten besproken. Gedurende deze bijeenkomsten wordt 
onder andere ingegaan op het consistent hanteren van regels, het creëren van orde 
en regelmaat, het hanteren van observatievaardigheden, het belonen van het kind, 
het omgaan met disruptief gedrag en het creëren van een positief gezinsklimaat. Het 
programma kan worden uitgevoerd door pedagogen, psychologen, maatschappelijk 
werkers, groepsleiders en verpleegkundigen.

Het programma Minder Boos en Opstandig wordt toegepast door het Utrechts 
Medisch Centrum, verschillende Riaggs en enkele dagbehandeling- en residentiële 
instellingen.

In verschillende overzichtsstudies wordt ingegaan op de effectiviteit van Minder 
Boos en Opstandig, de eerste versie Utrecht Coping Power Programma (UCPP) en 
de Amerikaanse versie Coping Power Program (CPP) (Konijn, 2007; Oudhof & van 
der Steege, 2007; Hermanns et al, 2005; Boendemaker et al., 2003). In 2002 is er een 
rapport uitgebracht van een Nederlands effectonderzoek met follow-up naar UCPP. 
Uit de resultaten van dit onderzoek kwam zowel bij de experimentele groep, die het 
UCPP programma volgde, als bij de controlegroep, die de gebruikelijke aanpak ‘care 
as usual’ volgde, naar voren dat het verstorende gedrag afnam en het prosociale ge-
drag was toegenomen. Daarnaast was er onder de kinderen die het UCPP volgden, in 
vergelijking met de controlegroep, een grotere afname van openlijk agressief gedrag 
en bleken er significant meer kinderen te zijn die bij de nameting normaal gedrag 
vertonen. Uit de follow-up is gebleken dat er in de experimentele groep slechts 
enkele kinderen zijn die nog een behandeling krijgen, terwijl dat er in de controle 
groep opvallend meer zijn (Konijn e.a., 2007; Van Yperen, 2004, Boendemaker et al., 
2003). Studies naar de Amerikaanse versie Coping Power Program hebben met name 
positieve resultaten laten zien met betrekking tot het terugdringen van delinquent 
gedrag en middelengebruik (Hermanns et. al., 2005) 
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Het programma Minder Boos en Opstandig is gebaseerd op het door Lochman en 
Wells ontwikkelde Amerikaanse Coping Power Program. De Nederlandse versie 
Minder Boos en opstandig is ontwikkeld door N. van de Wiel, A. Hoppe en W. 
Matthys.

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 
Tel. 088 755 55 55
www.umcutrecht.nl

De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Berger, M. en J. van Everdingen (2006), De positionering van PMTO ten opzichte 
 van andere intensieve ouderinterventies in Nederland. Utrecht, NIZW
Boendermaker, L., M.C. van der Veldt en Y. Booy (2003),
 Nederlandse studies naar de effecten van jeudgzorg. Utrecht, NIZW.
Hermanns, J., G. Schrijvers, & F. Öry, (2005)
 Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Inventgroep
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/
 Adviesbureau Van Montfoort
Yperen, T.A. van, (2004). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving
 ‘Minder boos en opstandig’. Utrecht: NIZW Gedownload op 02/01/2008
 van www.jeugdinterventies.nl.
Wiel, N.v.d., A. Hoppe, W. Matthys (2006) Minder boos en opstandig.
 Een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedrags- 
 stoornissen en hun ouders. Utrecht: UMC via Buro Extern te Alkmaar
 www.umcutrecht.nl
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Het doel van Multidimensional Treatment Foster Care is het terugdringen van 
recidive door het aanleren van sociaal verantwoordelijk gedrag.

MTFC is een resocialisatieprogramma bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd 
van twaalf tot achttien jaar die problemen hebben op het gebied van chronisch 
antisociaal of delinquent gedrag en/of lijden aan ernstige emotionele stoornissen, 
en die in een Justitiële Jeugdinrichting geplaatst worden of zijn. Daarnaast komen 
ook jongeren die nog niet met justitie in aanraking zijn geweest, maar bij wie de 
ontwikkeling van delinquent gedrag ernstige vormen aanneemt, in aanmerking voor 
het MTFC -programma.

Multidimensional Treatment Foster Care is gebaseerd op de sociale leertheorie 
waarbij men uitgaat van de basisgedachte dat verantwoordelijk gedrag het beste 
aangeleerd kan worden binnen een zo normaal mogelijke context: een gezinssituatie. 
Binnen MTFC hanteert men een gedragsgerichte aanpak waarbij speciale aandacht 
wordt besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een goed probleem-
oplossend vermogen. 

MTFC is bedoeld om het verblijf in een residentiële setting te voorkomen dan wel 
te verkorten. De jongere wordt gedurende zes tot twaalf maanden in een speciaal 
getraind en intensief begeleid pleeggezin (opvoedgezin) geplaatst. In dit opvoedgezin 
wordt de jongere onderworpen aan streng toezicht en worden duidelijke regels en 
grenzen gesteld. De jongere wordt nieuw gedrag aangeleerd door op maat ontworpen 
gedragsinterventies en beloning van gewenst gedrag. Tegelijkertijd wordt er in het 
eigenlijke gezin van de jongere gewerkt aan succesvol stimuleren en bekrachtigen 
van positief gedrag. Het programma richt zich op drie leefgebieden: het gezin, de 
school en de samenleving als geheel. Door een consequente en intensieve toepassing 
van het MTFC -programma binnen de leefgebieden leert de jongere alternatieven 
voor zijn gedrag. Aan het eind van het programma is de jongere meer weerbaar 
tegen negatieve invloeden uit zijn oude omgeving. Daarnaast is het eigenlijke gezin, 
wanneer de jongere terugkeert, beter in straat structuur te bieden en positief gedrag 
succesvol te stimuleren.

MTFC kan door de kinderrechter als bijzondere maatregel in het kader van het 
strafrecht worden opgelegd. Multidimensional Treatment Foster Care wordt in 
Nederland uitgevoerd door Het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, die tevens 
licentiehouder van het programma is. 

In verschillende overzichtsstudies wordt de effectiviteit van Multidimensional 
Treatment Foster Care besproken (Konijn, 2007; Hermanns et al, 2005; Bol 2002). 
In Amerika is MTFC verschillende keren op effectiviteit onderzocht, en als bewezen 
succesvol bestempeld. In een van deze studies is de MTFC-methode vergeleken met 
de reguliere residentiële behandeling. Hieruit is naar voren gekomen dat de recidive 
bij de jongeren die het MTFC-programma hebben gevolgd na twee jaar aanzienlijk 
minder was dan bij de jongeren met de reguliere residentiële behandeling. Daarnaast 
bleek de effectiviteit van MTFC uit het feit dat jongeren beduidend minder dagen in 
politiecellen en tuchthuizen doorbrachten en meer dagen bij hun ouders. Ook bleken 
zij minder vaak weg te lopen (Konijn, 2007). Verder is uit studies gebleken dat de 
jongeren die het MTFC-programma hadden gevolgd in vergelijking met de con-
trolegroepen significant minder werden gearresteerd, minder harddrugs gebruikten 
en na verblijf in een residentiële setting eerder naar hun eigen huis terug mochten 
(Bol, 2002). De Amerikaanse versie van MTFC is opgenomen als modelprogramma 
in Blueprints for Violence Prevention, een Amerikaanse databank die gedegen 
documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het terrein van 
onder andere jeugddelinquentie.
In Nederland loopt er momenteel een pilot van MTFC uitgevoerd door Leger des 
Heils Jeugdzorg en Reclassering in samenwerking met de provincie Gelderland, 
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Bureau Jeugdzorg Gelderland en Jeugdinrichtingen Rentray en de Sprengen. De 
Nederlandse versie van het programma heeft een voorlopige erkenning gekregen van 
de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en zal binnenkort op effectivi-
teit onderzocht worden door PI- Research. 

Het Multidimensional Treatment Foster Care programma is begin jaren tachtig in 
Amerika (Oregon) ontwikkeld door Patricia Chamberlain. 

Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
Nieuwegracht 94
3512 LX  Utrecht
Tel. 030 232 64 70
MTFC@legerdesheils.nl
www.mtfc.nl
www.jeugdzorgenreclassering.nl

De programmabeschrijving en de informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Hermanns, J., G. Schrijvers & F. Öry, (2005)
 Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Inventgroep 
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve 
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/ 
 Adviesbureau Van Montfoort
Leger des Heils, Jeugdzorg en Reclassering (2008) Multidimensional Treatment 
 Foster Care. Algemene informatie
Leger des Heils, Eerste jongeren in MTFC-opvoedgezinnen geplaatst, persbericht 
 18-01-2007
 Gedownload van: www.legerdesheils.nl
www.nji.nl
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
www.mtfc.nl
www.jeugdzorgenreclassering.nl
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Het doel van Multisysteem Therapie (MST) is het voorkomen en/of verkorten van 
(her)plaatsing in een justitiële jeugdinrichting van een jongere met antisociaal gedrag. 
Daarnaast richt MST zich op competentievergroting van het gezin, waardoor ouders 
in staat worden gesteld jongeren te leren constructief om te gaan met problemen in 
het gezin, met leeftijdsgenoten, op school en in de buurt.

Multisysteem Therapie is bedoeld voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar die 
vanwege hun ernstig, gewelddadig en chronisch antisociaal gedrag geplaatst (dreigen 
te) worden in een justitiële jeugdinrichting.

De Multisysteem Therapie is gebaseerd op de sociale leertheorie. Er wordt binnen 
deze therapie aandacht besteed aan de samenhang tussen de interventies en technie-
ken die op cognitieve gedragstherapeutische principes gebaseerd zijn. 
Daarnaast gaat MST uit van de sociaal-ecologische theorie, die de omgeving van 
de jongeren en het gezin als onderling met elkaar verbonden systemen ziet. Deze 
systemen zijn van dynamische en wederzijdse invloed op het gedrag van de jeugdige 
en diens gezinsleden. Men richt zich binnen MST op de beïnvloeding van deze onder-
ling gerelateerde systemen.

Multisysteem Therapie is afgeleid van het Amerikaanse Multisystemic Therapy. MST 
is een intensieve behandeling voor jongeren die ernstig, gewelddadig en chronisch 
antisociaal gedrag vertonen. Multisysteem Therapie richt zich niet alleen op het 
gedrag van de jeugdige, maar ook op de verschillende systemen in zijn omgeving. 
De aanpak bestaat uit het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de 
beschermende factoren die passen in de context van het gezin. Deze risicofactoren 
en beschermende factoren worden in kaart gebracht, waarna een behandelplan wordt 
opgesteld. Aan de hand hiervan worden interventies in en tussen de verschillende 
systemen (gezin, leeftijdgenoten en omgeving) geïntegreerd. Door deze werkwijze 
probeert Multisysteem Therapie volledige zorg aan te bieden, waarbij alles wat het 
bereiken van de behandeldoelen in de weg staat, aangepakt wordt. Meerdere malen 
per week brengt de behandelaar, die 24 uur per dag bereikbaar is, een bezoek aan 
het gezin en er zijn regelmatig telefonische contacten. Daarnaast zijn er contacten 
met anderen die belangrijk zijn voor de jongeren of het gezin zoals werkgevers of 
leerkrachten. De behandeling duurt drie tot vijf maanden.

Momenteel wordt Multisysteem Therapie toegepast in Psychotherapeutisch Centrum 
De Viersprong (Halsteren), Jeugdzorg Drenthe en het centrum voor ambulante 
forensische psychiatrie De Waag (Amsterdam & Utrecht).

In verschillende overzichtsstudies wordt ingegaan op positieve resultaten uit Ameri-
kaanse effectstudies naar Multisystemic Therapy (Konijn, 2007; Baas, 2005; Konijn, 
2003; Bol, 2002; Bartels, 2001). Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat 
MST van positieve invloed is op het verminderen van recidive van ernstige delicten. 
Daarnaast is aangetoond dat MST het probleemgedrag van jongeren vermindert. Ook 
is er door MST een afname te zien in (gedwongen en/of gesloten) uithuisplaatsingen, 
en is er een verbetering zichtbaar in het functioneren en de opvoedcompetenties van 
de gezinnen. Het Amerikaanse Multisystemic Therapy is eveneens als modelprogram-
ma opgenomen in Blueprints for Violence Prevention, een Amerikaanse databank die 
gedegen documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het 
terrein van onder andere jeugddelinquentie.
In Nederland is door het WODC een literatuurstudie verricht naar condities waar-
onder interventies effectief zijn (Baas, 2005). Een van de onderzochte interventies 
is MST. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat MST een gunstig effect laat 
zien en tot een reductie van recidive leidt. Het actief betrekken van de ouders bij 
het ingrijpen in de contacten van de jongeren met delinquente leeftijdgenoten is 
een specifiek kenmerk van MST, waarvan uit deze studie is gebleken dat deze tot 
recidivereductie leidt. Het feit dat MST in de directe leefomgeving van de jongere 
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plaatsvindt, is eveneens van positieve invloed op de afname van recidive.
Momenteel wordt er naar MST onderzoek uitgevoerd door het Stedelijk Innova-
tieprogramma (STIP) van het Nicis Institute en de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Aan de hand van een Randomized Controlled 
Trail wordt Multisysteem Therapie onderzocht ten opzichte van de gebruikelijke 
behandeling. Dit onderzoek wordt vervolgd met een follow-up op langere termijn. 
Naar verwachting zal dit onderzoek in de loop van 2008 afgerond worden. In 2007 
heeft Multisysteem Therapie voorlopige erkenning gekregen van de Erkenningscom-
missie Gedragsinterventies Justitie.

Multisytemic Therapy is in Amerika aan het einde van de jaren zeventig ontwikkeld 
en is recent in Nederland geïmplementeerd. 

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong
Postbus 7
4660 AA Halsteren
Tel. 0164 63 22 00
info@deviersprong.nl
www.deviersprong.nl

De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Baas, N.J. (2005). Wegen naar het rechte pad. Den Haag: WODC
Bartels, A.A.J., S. Schuursma en N.W. Slot (2001), ‘Interventies’, in: R. Loeber,
 N. Slot en J.A. Sergeant (red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie.
 Omvang, oorzaken en interventies (p.291-318). Houten, Bohn Stafleu
 Van Loghum
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/
 Adviesbureau Van Montfoort
Konijn, C. (red.) (2003). Internationaal overzicht effectieve interventies in de
 jeugdzorg. Utrecht: NIZW

‘Brochure Multi Systeem Therapie (MST)’, Polikliniek voor Forensische Jeugd
 Psychiatrie De Viersprong Raadplegen ‘Multi Systeem Therapie’, folder van 
 Jeugdzorg Drenthe ‘Projectbeschrijving Multisysteem Therapie bij gewelddadige
 en antisociale adolescenten en hun gezinnen’, NWO
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/erkenningscommissie
www.deviersprong.nl
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 4.4.2 Sociaal pedagogische context

Het doel van Incredible Years is door verbetering van de opvoedingsvaardigheden 
van de ouders het probleemgedrag van het kind te doen afnemen en sociaal wenselijk 
gedrag van het kind te stimuleren. 

Incredible Years is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van drie tot acht jaar, met een 
oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis, eventueel in combinatie met 
ADHD, en kinderen die het risico lopen een van deze stoornissen te ontwikkelen.

Incredible Years is gebaseerd op de sociale leertheorie en de gehechtheidstheorie.

Incredible Years is een opvoedprogramma dat in de vorm van een trainingsprogram-
ma wordt aangeboden. Het programma bestaat uit drie deelprogramma’s. Zo is er 
voor het kind een kindprogramma, voor ouders een basisprogramma, een aanvullend 
programma en een schoolprogramma. Daarnaast is er een speciaal programma voor 
de leerkracht op school. Het basistrainingsprogramma voor de ouders is gericht op 
het bevorderen van opvoedingscompetenties, zoals probleemoplossingsvaardigheden, 
vervangen van veroordelende en rigide opvoedingsmethoden en het vermeerderen 
van positieve opvoedingsvaardigheden, welke van positieve invloed zijn op het 
gedrag en de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Het 
aanvullende ouderprogramma is vooral gericht op de onderlinge communicatie en 
het schoolprogramma voor ouders is bedoeld om de ouders meer te betrekken bij 
school. Het trainingsprogramma voor de leerkracht op school is onder andere gericht 
op het bevorderen van onderwijscompetenties, het houden van orde in de klas en het 
versterken van een positieve relatie tussen de leraar en het kind. Het kindprogramma 
richt zich onder andere op het versterken van sociale vaardigheden, het ontwikkelen 
van passende spelvaardigheden en zelfcontrole, het reduceren van vijandig agressief 
gedrag en het vergroten van het zelfvertrouwen. De trainingen worden verzorgd door 
speciaal opgeleide beroepskrachten.

Incredible Years wordt in Nederland onder de naam Pittige Jaren toegepast door de 
afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Verschillende Nederlandse studies spreken, met verwijzing naar buitenlandse 
effectstudies, over de effectiviteit van Incredible Years (Konijn e.a., 2007; Hordijk, 
2007; Hermanns e.a., 2005; Bol, 2002). Volgens Konijn e.a. (2007) is de effectiviteit 
van het Incredible Years-basisprogramma op basis van verschillende Amerikaanse 
gerandomiseerde en gecontroleerde effectstudies aangetoond. Zo zou het basispro-
gramma voor ouders verbeteringen laten zien ten aanzien van de opvoedingsattitude 
van de ouders en de ouder-kindinteractie. Daarnaast is er sprake van een reductie van 
gedragsproblemen van het kind en een vermindering van rigide en veroordelende 
opvoedingsmethoden van de ouders. Konijn e.a. (2007) verwijzen daarnaast naar 
een gerandomiseerde en gecontroleerde studie met follow up naar de verschillende 
combinaties van trainingen voor ouders, leerkrachten en kinderen. Uit deze studie is 
naar voren gekomen dat de combinatie van de ouder-kindtraining de meest duidelijke 
verbeteringen in het gedrag van het kind teweeg brengt. Daarnaast laten zowel de 
groep van de kindtraining als de groep van de ouder-kindtraining duidelijke verbete-
ringen zien ten aanzien van probleemoplossende en conflictbeheersingsvaardigheden. 
Tot slot is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat er meer verbeteringen in het 
gedrag van het kind zichtbaar zijn wanneer het kindprogramma wordt gecombineerd 
met de training voor leerkrachten. Het Incredible Years-programma is eveneens als 
modelprogramma opgenomen in het Amrikaanse Blueprints for Violence Prevention, 
een Amerikaanse databank die gedegen documentatie biedt over effectieve en 
veelbelovende programma’s op het terrein van onder andere jeugddelinquentie. 
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In Nederland wordt momenteel onderzoek verricht naar de effecten van Incredible 
Years (Pittige Jaren). Naar verwachting zullen de eerste resultaten in de loop van 
2008 bekend worden.

Het programma Incredible Years is ontwikkeld door Carolyn Webster-Stratton, 
professor aan de Parenting Clinic van de Universiteit van Washington. Momenteel 
is er een Nederlandse variant van dit programma (Pittige Jaren) in ontwikkeling. Dit 
wordt onder leiding van Professor W. Matthys uitgevoerd door de afdeling kinder- en 
jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 
Tel. 088 755 55 55
www.umcutrecht.nl
www.incredibleyears.com

De programmabeschrijving en de informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Hermanns, J., G. Schrijvers, & F. Öry, (2005)
 Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Inventgroep
Hordijk, S. (2007). De plaats van PMTO. Nieuwe oudercursus vergeleken met
 bestaande interventies. JeugdenCo, nr 1, 2007, pagina 30-36
C. Konijn (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/ 
 Adviesbureau Van Montfoort
www.umcutrecht.nl
www.incredibleyears.com
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
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Het doel van Parent Management Training Oregon is het bevorderen van het func-
tioneren van het kind doordat de ouders betere opvoedingsvaardigheden hanteren. 
De training is bedoeld ter ondersteuning van het kind en de ouders en voorkomt 
antisociaal gedrag en criminaliteit.

PMTO is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, 
waarvan een of meerdere kinderen ernstige gedragsproblemen, zoals oppositioneel-
opstandig en agressief gedrag, vertoont. 

Parent Management Training Oregon is gebaseerd op de sociale leertheorie, gericht 
op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

PMTO is een oudertherapie waarbij de ouders leren negatieve interactiepatronen 
te doorbreken en positieve opvoedstrategieën toe te passen. Er wordt gewerkt aan 
het vergroten van belangrijke opvoedingsvaardigheden op de volgende onderdelen: 
het stimuleren van vaardigheden bij het kind, het stellen van regels en grenzen, het 
houden van toezicht, samen problemen aanpakken en effectief oplossen en positieve 
betrokkenheid. De deelnemende gezinnen worden geselecteerd en gescreend door 
de PMTO-projectcoördinator. De PMTO-training bestaat, afhankelijk van de 
opvoedingsvaardigheden van de ouders, uit ongeveer 25 sessies van één uur per 
week. Binnen deze sessies, die op video worden vastgelegd, worden verschillende 
onderwerpen besproken en het oefenen van nieuwe vaardigheden geëvalueerd. De 
trainingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide PMTO-trainers en worden in 
principe binnen de instelling aangeboden. 

PMTO wordt toegepast door De Bascule te Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Am-
sterdam, Jeugdzorg Drenthe, Cardea Jeugdzorg Leiden en GGZ Kinderen en Jeugd 
Rivierduinen te Leiden.

In verschillende overzichtsstudies  wordt de effectiviteit van Parent Management 
Training Oregon besproken (Konijn, 2007; Hermanns et al, 2005; Bartels et al, 2001; 
Konijn et al., 2003; Bol 2002). PMTO is een van de meest onderzochte interventies 
in Amerika en wordt omschreven als een effectief gebleken trainingsprogramma 
(Hermanns et al., 2005). Verschillende gecontroleerde Amerikaanse effectiviteitstu-
dies (met follow up) hebben aangetoond dat PMTO gunstige effecten heeft op ouders 
en kinderen. Zo is gebleken dat kinderen beter naar hun ouders luisteren, ouders 
positiever op hun kinderen reageren, er minder ruzies en problemen thuis zijn, de 
gedragsproblemen op school afnemen, moeders minder depressief worden, het kind 
meer sociaal gedrag vertoont en dat kinderen in de toekomst minder risico lopen om 
met de politie in aanraking te komen.
Momenteel wordt er ook in Nederland onderzoek verricht naar de effectiviteit van de 
PMTO-methode in de Nederlandse situatie.

PMTO is in het Amerikaanse Oregon ontwikkeld door Gerald Patterson en Marion 
Forgatch en is in 2005, op initiatief van Prof. Dr. C. de Ruiter en dr. F. Öry, voor 
implementatie naar Nederland gehaald. 

PMTO Projectbureau 
Postbus 2215
2301 CE Leiden
071 518 1576
info@pmto.nl
www.pmto.nl
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De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Berger, M. en J. van Everdingen (2006), De positionering van PMTO ten opzichte
 van andere intensieve ouderinterventies in Nederland. Utrecht, NIZW
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Hermanns, J., G. Schrijvers & F. Öry. (2005) 
 helpen-bij-opgroeien-en-opvoeden-eerder-sneller-en-beter. Utrecht: Inventgroep
Hordijk, S. (2007). De plaats van PMTO. Nieuwe oudercursus vergeleken met 
 bestaande interventies. JeugdenCo, nr 1, 2007, pagina 30-36
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/ 
 Adviesbureau Van Montfoort
www.nji.nl
www.pmto.nl
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Het algemene doel van Triple P is het voorkomen en verminderen van (ernstige) 
emotionele - en gedragsproblemen bij kinderen, door opvoedingsondersteuning aan 
ouders. Het bevorderen van competent ouderschap en het zelfvertrouwen van ouders 
in het opvoeden van hun kinderen staat hierin centraal. De concrete doelen die met 
het Triple P-programma beoogd worden, zijn: competenter opvoedingsgedrag bij het 
omgaan met gedragsmoeilijkheden en faseproblemen bij kinderen, vermindering van 
het gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen, minder opvoedingsstress, 
betere communicatie en samenwerking tussen ouders onderling en betere communi-
catie tussen ouders en kind.

Triple P is bedoeld voor alle ouders van kinderen in de leeftijd van nul tot zestien 
jaar.

Triple P is gebaseerd op verschillende theoretische uitgangspunten zoals de volks-
gezondheidsbenadering (public health benadering), de sociale leertheorie, theorieën 
over gedragsverandering (onder andere self-efficacy), ontwikkelingspsychologie, 
sociale-informatietheorie en de ontwikkelingspsychopathologie. 

Triple P (Positief Pedagogisch Programma) is de Nederlandse bewerking van het 
Australische Positive Parenting Program. Het Triple P-programma kenmerkt zich 
door de integrale aanpak bestaande uit vijf interventieniveaus die zich richten op 
enerzijds een gezonde psychosociale ontwikkeling van kinderen en een vergroting 
van hun zelfredzaamheid en veerkracht en anderzijds het bevorderen van het 
zelfvertrouwen en de tevredenheid van ouders over de opvoeding. De vijf niveaus 
van ondersteuning variëren in intensiteit waarbij het eerste niveau weinig intensief en 
het vijfde niveau zeer intensief te noemen is. Niveau 1 bestaat uit informatiecampag-
nes in de media, gericht op alle ouders die geïnteresseerd zijn in informatie over de 
opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Niveau 2 bestaat uit korte persoonlijke 
of telefonische voorlichtingsgesprekken bedoeld voor ouders die vragen hebben met 
betrekking tot het gedrag en de ontwikkeling van hun kind. Niveau 3 bestaat uit het 
geven van gerichte adviezen aan ouders die specifieke zorgen hebben over gedrags- 
en ontwikkelingsproblemen van hun kind. Deze individuele pedagogische advisering 
bestaat uit ongeveer vier bijeenkomsten van twintig minuten. Niveau 4 is gericht op 
het trainen van ouders met kinderen met ernstige emotionele- en gedragsproblemen in 
opvoedingsvaardigheden. Deze intensieve training bestaat uit acht tot tien individuele 
bijeenkomsten van anderhalf uur of eventueel groepsbijeenkomsten met telefonisch 
consult. Het meest intensieve niveau 5 is gezinsinterventie die gericht is op het bie-
den van hulp bij ernstige gedragsproblemen van het kind en disfunctioneren van het 
gezin. Gedurende elf sessies van een uur wordt er intensieve individuele training voor 
het gezin aangeboden. De vijf basisprincipes voor positief opvoeden die door Triple 
P gehanteerd worden, zijn: het bieden van een veilige en stimulerende omgeving 
voor kinderen, het creëeren van een positieve leeromgeving, het hanteren van een 
aansprekende discipline, het hebben van realistische verwachtingen van een kind en 
als ouder goed voor jezelf zorgen. Het hoofdprincipe van Triple P is zelfregulatie 
waarbinnen aandacht is voor zelfredzaamheid, persoonlijke effectiviteit, zelf leiding 
geven, zelfsturing en problemen oplossen. 

Het Triple P programma kan vanuit verschillende werksettings uitgevoerd worden. 
Voorbeelden van instanties van waaruit gewerkt kan worden, zijn: de jeugdge-
zondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, 
kinderopvangvoorzieningen, jeugdwelzijnswerk, onderwijs, opvoedbureaus, GGZ en 
jeugdzorg.

Er zijn in het buitenland diverse effectstudies naar Triple P (en het programma 
Behavioral Family Interventie, de voorloper van Triple P) verricht. Deze effectstudies 
worden in verschillende overzichtsstudies  besproken (Konijn, 2007; Prinsen, 2006; 
Blokland, 2006; Hermanns et al., 2005). Deze studies verwijzen naar positieve 
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effecten op het opvoedingsgedrag van ouders en vermindering van gedragsproblemen 
bij kinderen. Met name in Australië is het Positive Parenting Program aan de hand 
van diverse Randomized Controlled Trials onderzocht op effecten. Op basis van 
deze studies kan het Triple P programma, en met name de interventies op niveau 
2 (voorlichtingsgesprekken), 3 (gerichte adviezen bij gedragsproblemen en 4 
(ondersteuning bij gedragsproblemen), als bewezen effectief worden beschouwd. 
De effecten van Triple P zijn positief. Zo is uit deze studies naar voren gekomen 
dat de gedragsproblemen van de kinderen verminderen en dat de betrokkenheid van 
de ouders, vooral de moeders, bij de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind 
toeneemt. In Nederland zijn de eerste effecten van het Triple P programma bekend. 
De resultaten van het effectonderzoek naar de interventieniveaus 3 en 4, uitgevoerd 
door het Trimbos Instituut, onderschrijven de resultaten uit buitenlandse studies. De 
eerste resultaten laten een verbetering zien in het opvoedingsgedrag van ouders en 
een vermindering van het probleemgedrag van de kinderen. Op dit moment wordt 
niveau 5 in Nederland ingevoerd en onderzocht op effectiviteit. Naar verwachting 
zullen de resultaten begin 2009 verschijnen.

Triple P is gebaseerd op het Australische programma Behavioral Family Intervention. 
Triple P is ruim dertig jaar geleden ontwikkeld door professor Matthew R. Sanders, 
hoogleraar klinische psychologie en directeur van ‘The Parenting en Family Support 
Centre’ aan de universiteit van Queensland. In Nederland wordt het Triple P pro-
gramma uitgevoerd en gecoördineerd door het Trimbos Instituut en het Nederlands 
Jeugdinstituut (Nji)
 
Trimbos- instituut
Da Costakade 45
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Tel. 030 297 11 00

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Tel. 030 230 63 44
www.triplep-nederland.nl
www.triplep.net

 De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Blokland, G., M. Albeda, A. Bordewijk & M. van de Meer (2006) Hulp bij opvoeden.
 De invulling van de gemeentelijke functie pedagogische hulp. Utrecht
Graaf, I. de & E. Bohlmeijer (2006) Triple P: Positief Pedagogisch Programma.
 Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij
 kinderen. Proces evaluatie. Utrecht: Trimbos-instituut
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/
 Adviesbureau Van Montfoort
Prinsen, B. (2006), Dat gaat werken. Van veelbelovende praktijken op weg naar
 effectieve opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg.
 Utrecht, NIZW Jeugd 
Speetjens, P., I. De Graaf & G. Blokland (2007) Het fundament van Triple P.
 Theoretische onderbouwing en onderzoek. In: Jeugd en Co Kennis. Jrg. 1
 nr. 2 pg. 6-18
Vries, W. de (2005). Databank Effectieve Jeugdinterventies: beschrijving
 ´Triple P ´.Utrecht: NIZW. Gedownload op 29/01/2008 van 
 www.jeugdinterventies.nl
www.triplep-nederland.nl
www.triplep.net
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Zelfcontrole is een behandelprogramma dat erop gericht is bij kinderen (a) 
gedragsproblemen in sociale probleemsituaties te verminderen, (b) de zelfcontrole 
te vergroten, (c) het impulsieve gedrag te verminderen en (d) de sociaal-cognitieve 
vaardigheden te verbeteren.

Zelfcontrole is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar 
met een (agressieve) gedragsstoornis of een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. 

Zelfcontrole gaat uit van de veronderstelling dat er bij kinderen met agressief en 
oppositioneel gedrag sprake is van een falende zelfcontrole. Het programma is 
grotendeels gebaseerd op de theorie over de sociale informatieverwerking. Volgens 
het sociaal informatieverwerkingsmodel komt gedrag in een sociale situatie tot stand 
via zes stappen. Problemen met sociaal gedrag kunnen ontstaan door tekorten en 
vervormingen in de sociale informatieverwerking.

Zelfcontrole is een sociaal cognitief behandelprogramma dat in de vorm van groeps-
therapie wordt aangeboden. In wekelijkse bijeenkomsten van 70 tot 90 minuten 
wordt de interventie aan groepen van vier tot zes kinderen aangeboden. Hoewel 
het programma zich voornamelijk op kinderen richt worden eveneens de ouders en 
leerkrachten bij de behandeling betrokken. Dit wordt gedaan om de consistentie van 
de sterk gestructureerde aanpak in zowel de thuissituatie als op school te bevorderen. 
Tijdens de bijeenkomsten oefenen de kinderen, aan de hand van rollenspellen, met 
hun gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten. Daarnaast zien en ervaren zij hoe andere 
kinderen zich kunnen voelen en gedragen. Tijdens de sessies komen verschillende 
thema’s aan de orde zoals het leren van communicatieregels, het decoderen van 
sociale tekens, het onderscheiden van gevoelens, het aanleren van probleemoplos-
singsvaardigheden, zelfcontrole en zelfinstructie. De methode wordt uitgevoerd door 
twee getrainde ontwikkelingspsychologen of orthopedagogen.

Zelfcontrole wordt toegepast door GGZ-instellingen (ambulante afdelingen) en door 
centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast wordt het programma ook binnen 
het onderwijs toegepast.

In diverse overzichtsstudies wordt Zelfcontrole een effectieve interventie genoemd 
(Boendemaker e.a., 2003; Oudhof & Van der Steege, 2007; Elling, 2006). In 
Nederland zijn twee onderzoeken uitgevoerd waarmee de effectiviteit van de 
interventie wordt aangetoond. Aan de hand van een Randomized Controlled Trial 
met een follow up na een jaar is de effectiviteit van het programma Zelfcontrole 
getoetst. Een experimentele groep met kinderen waarbij Zelfcontrole is toegepast 
is vergeleken met een groep die een Sociale Vaardigheidstraining heeft gevolgd 
en een groep die helemaal geen behandeling heeft gehad (wachtlijstgroep). Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat zowel het Zelfcontrole-programma als de 
Sociale vaardigheidstraining bij de kinderen een vermindering van het agressieve en 
impulsieve gedrag laat zien. Daarnaast is bij beide groepen een toename van sociaal 
gedrag, zelfcontrole en sociaal cognitieve vaardigheden waarneembaar. Op een aantal 
onderdelen scoorde het programma Zelfcontrole beter dan de Sociale Vaardigheids-
training. Een andere effectstudie naar de resultaten van Zelfcontrole bij agressieve en 
oppositionele kinderen op school laat een significante reductie van gedragsproblemen 
en een toename van sociaal-cognitieve vaardigheden zien (Elling, 2006; Oudhof en 
Van der Steege, 2007). 

Het sociaal-cognitief interventieprogramma Zelfcontrole is ontwikkeld door Teun van 
Manen, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Zaans Medisch Centrum.
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Zaans Medisch Centrum 
Afdeling Klinische Psychologie
Postbus 210
1500 EE Zaandam
Tel. 075 650 29 11
 www.zaansmedischcentrum.nl

 De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Elling, M.W. & T.A. van Yperen (2006). Databank Effectieve Jeugdinterventies: 
 beschrijving ´Zelfcontrole´. Utrecht: NIZW Jeugd
Boendermaker, L., M.C. van der Veldt en Y. Booy (2003), Nederlandse studies naar 
de effecten van jeudgzorg. Utrecht, NIZW
Oudhof, M. & M. van der Steege (2007) Evidence-based interventies rond agressie- 
 regulatie en woedebeheersing. Utrecht: NJI
Van Manen, T.G. (2001) Zelfcontrole, een sociaal cognitief interventieprogramma 
 voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houtem: Bohn,
 Stafleu & van Loghum
www.zaansmedischcentrum.nl
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4.4.3 Sociale culturele activering/ onderwijs

Het doel van Big Brothers, Big Sisters (BBBS) is het bieden van ondersteuning aan 
kinderen en jongeren zodat ze beter functioneren in het dagelijks leven. Tevens is 
BBBS erop gericht de zelfredzaamheid van deze kinderen te vergroten.

BBBS richt zich op kinderen en jongeren tussen de vier en vierentwintig jaar die te 
maken hebben met een of meerdere problemen. Kinderen en jongeren uit achter-
standsgezinnen en/of met leer-, taal- of gedragsproblemen kunnen in aanmerking 
komen voor het project. 

Big Brothers Big Sisters is gebaseerd op de theorie van de sociale controle. Er wordt 
van uitgegaan dat door het koppelen van kinderen aan prosociale personen die op ver-
schillende terreinen ondersteuning bieden, voorkomen wordt dat kinderen antisociaal 
en/of delinquent gedrag vertonen.

 BBBS is een vorm van een maatjesproject waarbij kinderen en jongeren die extra 
aandacht en ondersteuning nodig hebben aan een volwassen vrijwilliger worden 
gekoppeld. De vrijwilliger en het kind/de jongere ondernemen tenminste een keer per 
week samen een leuke educatieve/recreactieve activiteit. De vrijwilliger, voor wie een 
uitgebreide wervings- en selectieprocedure is ontwikkeld, treedt op als coach/mentor 
voor het kind/de jongere en is tevens een rolmodel. Binnen het opbouwen van deze 
vriendschappelijke vertrouwensrelatie gaat het om het geven van positieve aandacht 
en het zijn van een stimulans voor het kind/de jongere. Binnen het programma is 
er naast de zorgvuldige selectie en training van vrijwilligers en jeugdigen speciale 
aandacht voor een goede koppeling tussen de jeugdige en de vrijwilliger, geregelde 
en langdurige contacten tussen de beide partijen en het bieden van professionele 
begeleiding aan zowel de jeugdige als de vrijwilliger.

Het programma BBBS wordt in Rotterdam sinds 1997 als interventie toegepast 
onder de naam Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam (BBBSR). Begin 2007 is de 
Vrijwilligerscentrale Utrecht een Big Brothers, Big Sisters-project gestart. Voor zover 
bekend zijn er verder geen andere instellingen die met het BBBS-programma werken. 
Wel worden er landelijk verschillende vormen van mentorprojecten toegepast.

Verschillende overzichtsstudies gaan in op de effectiviteit van het Big Brothers, Big 
Sisters-programma (Konijn e.a., 2007; Berger en Booij, 2004; Ince e.a., 2004; Bol, 
2002). Zo wordt BBBS door het Community that Care classificatiesysteem als effec-
tief beoordeeld (Ince, 2004). Tevens is het BBBS-programma als modelprogramma 
opgenomen in de Blueprints for Violence Prevention, een Amerikaanse databank die 
gedegen documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het 
terrein van onder andere jeugddelinquentie.
In de Verenigde Staten is onder circa 950 kinderen experimenteel onderzoek 
uitgevoerd naar de Amerikaanse versie van dit programma, Big Brothers, Big Sisters 
of America (BBBSA). In dit onderzoek werd de experimentele groep aan een volwas-
sene gekoppeld, en de controlegroep niet. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen 
dat bijna de helft van de kinderen uit de experimentele groep minder geneigd is te 
experimenteren met of te beginnen aan drugs. Van de kinderen die deelnemen aan 
BBBSA is 27% minder geneigd om te beginnen met alcoholconsumptie. Tevens is 
52% van de kinderen in de experimentele groep minder geneigd om de schoolloop-
baan af te breken en is van 37% bekend dat zij minder geneigd zijn om op school een 
klas te doubleren. Met betrekking tot agressie is naar voren gekomen dat een derde 
van de kinderen minder geneigd is om iemand te slaan. Verder is uit dit onderzoek 
naar voren gekomen dat de kinderen tevreden zijn over hun schoolprestaties, goed 
kunnen opschieten met familieleden en dat zij ook meer emotionele steun van 
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leeftijdsgenoten krijgen.
Er is nog geen effectstudie naar de Nederlandse versie van BBBS uitgevoerd. 

De uitvoerende stichting Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam, voorheen Stichting 
Match, is in het kader van het Stedelijk Jeugdbeleid door de gemeente Rotterdam 
opgezet vanuit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma 
wordt vanaf 2005 onder de naam Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam (BBBSR) 
uitgevoerd (voorheen onder Match). Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam is 
ontwikkeld en opgezet naar het Amerikaanse concept Big Brothers, Big Sisters of 
America (BBBSA). BBBSA is ongeveer een eeuw geleden ontstaan uit bezorgdheid 
over het wel en wee van kwetsbare kinderen. Sinds 1999 is Stichting Match lid van 
de organisatie Big Brothers, Big Sisters International (BBBSI).

Stichting Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam 
Walenburgerplein 102
3039 AN Rotterdam
Tel. 010 404 96 08 
info@bbbs-rotterdam.nl
www.bbbsi.org 
www.bbbs.org
www.bbbs-rotterdam.nl

De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen.
Berg, G. van den (2005). Databank Effectieve Jeugdinterventies: beschrijving
 ´Big Brothers, Big Sisters of Rotterdam (BBBSR). Utrecht: NIZW.
 Gedownload op 29/01/2008 van www.jeugdinterventies.nl
Berger, M. & Y Booij, Mentoring in de Jeugdzorg, in: Pedagogiek,
 23e jaargang nr. 1, 2003 
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Ince, D., M. Beumer, H.  Jonkman & M. Vergeer (2004), Veelbelovend en effectief.
 Overzicht van Preventieprojecten en –programma’s om de domeinen Gezin,
 School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht, NIZW
Konijn, C. (red.), (2007), ‘Werkzame werkwijzen. Verkenning van effectieve
 interventies in de jeugdzorg’.  Utrecht/Woerden: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/
 Adviesbureau Van Montfoort
www.vrijwilligerscentrale-utrecht.nl
www.bbbs-rotterdam.nl
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
www.ctcholland.nl
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Levensvaardigheden heeft als doel adolescenten te ondersteunen bij het aanleren, 
ontwikkelen en behouden van sociale en emotionele vaardigheden, om gevoelens van 
spanning in moeilijke situaties te verminderen en een positieve manier van denken 
aan te leren.

Levensvaardigheden is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van veertien tot en met 
zeventien jaar in alle typen voortgezet onderwijs

Levensvaardigheden is enerzijds gebaseerd op de sociaal-cognitieve leertheorie. Het 
uitgangspunt van deze theorie is dat gedragsverandering bereikt kan worden door 
het beïnvloeden van denkprocessen. Daarnaast ligt de Rationele Emotieve Therapie 
(RET) aan het programma ten grondslag. In de RET gaat men ervan uit dat gedrag in 
sterke mate wordt bepaald door denkprocessen.  

Levensvaardigheden is een lesprogramma voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. Het programma bestaat uit veertien lessen van 50 minuten en drie 
vervolgmodules. Het lesprogramma wordt gegeven door docenten van de school, 
die een speciale basistraining Levensvaardigheden hebben gevolgd. In de lessen 
leren de leerlingen om de sociale en emotionele vaardigheden die zij in huis hebben 
te gebruiken en nieuwe vaardigheden aan te leren. Vaardigheden die centraal staan 
zijn omgaan met stress, relatievaardigheden, besluiten nemen, moreel bewustzijn, 
inlevingsvermogen, zelfbewustzijn en kritisch denken. Binnen het lesprogramma 
wordt gebruik gemaakt van verschillende opdrachten en oefeningen. Zo leert men 
met behulp van video-opdrachten het eigen gedrag en dat van anderen te observeren. 
De oefeningen bestaan uit discussies, gesprekken en rollenspelen waardoor men 
leert door overreding, imiteren en oefenen. Om de herkenbaarheid van de lessen en 
daarmee het gevoel van veiligheid binnen de groep te vergroten, hebben de lessen 
van dit programma een vaste opbouw. In de drie vervolgmodules staan het omgaan 
met emotionele problemen, het omgaan met agressief gedrag en jezelf presenteren 
centraal.

Levensvaardigheden kan ingezet worden op alle scholen voor voortgezet onderwijs, 
en is eveneens toepasbaar binnen buitenschoolse instellingen. Momenteel wordt het 
programma eveneens binnen twee basisscholen getest. Het programma is in Rot-
terdam geïntroduceerd en wordt vanaf 2005 ook landelijk geïmplementeerd.

Het lesprogramma Levensvaardigheden is aan de hand van quasi-experimenteel 
onderzoek (met follow up) onderzocht op effecten. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door de GGD Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er zowel 
bij de nameting als zes maanden na afloop van de interventie positieve effecten zijn 
gevonden. Zo zijn er positieve effecten waar te nemen met betrekking tot geloof 
in persoonlijke effectiviteit, zelfwaardering, ervaren spanning bij het uiten van 
negatieve emoties en de aanpak in conflictsituaties door de intenties om sociale en 
emotionele vaardigheden te gebruiken. Ook zijn er positieve resultaten te zien met 
betrekking tot de onderlinge relatie met andere jongeren. Zo toont de effectmeting 
aan dat de onderlinge verhouding tussen jongeren verbetert na het volgen van 
Levensvaardigheden. Tot slot hebben jongeren op de korte termijn aangegeven, als 
gevolg van het lesprogramma, minder (vaak) gedachten aan zelfdoding te hebben en 
minder pogingen te doen. Medio 2007 heeft het NIGZ een oproep aan de GGD-en 
gedaan om scholen te zoeken die bereid zijn deel te nemen aan een onderzoek naar 
de effectiviteit van het programma Levensvaardigheden. Naar verwachting zullen in 
december 2009 de resultaten van deze studie bekend zijn.
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Het initiatief voor dit programma en de naam zijn afgeleid van de Skills for Life 
programma’s van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Levensvaardigheden is ontwik-
keld door de GGD Rotterdam en omgeving en het lectoraat Jeugd en Opvoeding 
van de Haagse Hogeschool. De landelijke implementatie van het programma wordt 
uitgevoerd door de NIGZ. 

GGD Rotterdam en omgeving 
Cluster Jeugd 
Schiedamsedijk 95 
Rotterdam 
Tel. 010 433 99 66
info@ggd.rotterdam.nl
www.ggd.rotterdam.nl

NIGZ 
De Bleek 13
Postbus 500
3440 AM Woerden
Tel. 0348 43 76 00
nigz@nigz.nl
www.nigz.nl
 
De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Deniz Ince (2005). Databank Effectieve Jeugdinterventies:
 beschrijving ´Beschrijving Levensvaardigheden´. Utrecht: NIZW Gedownload op
 21/12/2007 van www.jeugdinterventies.nl.
Ince, D., M. Beumer, H.  Jonkman & M. Vergeer, Veelbelovend en effectief.
 Overzicht van Preventieprojecten en –programma’s om de domeinen Gezin,
 School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht: NIZW, 2004
www.ggd.rotterdam.nl
www.nigz.nl
www.ctcholland.nl
www.gezondeschool.nl
www.gezondeschool.nl (Projectbeschrijving Levensvaardigheden)
www.ggd.nl (Brochure levensvaardigheden)
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Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is gericht op het voorkomen van ge-
drags- en agressieproblemen bij kinderen. Het hoofddoel van PAD is het zelfstandig 
leren oplossen van sociale problemen. De specifieke doelen van dit programma zijn 
het vergroten van zelfcontrole, het bespreken, begrijpen en waarderen van emoties, 
leren zelfstandig problemen op te lossen, ontwikkelen van een positief en realistisch 
zelfbeeld en het trainen in sociale vaardigheden. 

PAD richt zich op kinderen van zes tot twaalf jaar in het primair onderwijs.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën is gebaseerd op het A-B-C-D model. 
Dit model gaat ervan uit dat er altijd een dynamische wisselwerking is tussen 
gevoelens, kennis van gevoelens, kennis van sociale situaties en gedrag.

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën is gebaseerd op het Amerikaanse 
programma Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS). PAD is een leerplan 
dat klassikaal wordt aangeboden. Dit leerplan is een middel voor scholen om op een 
systematische en planmatige wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
te bevorderen. PAD richt zich op het beter onder controle krijgen van en begrijpen 
wat kinderen zelf denken of tegen zichzelf zeggen. De denkoefening richt zich op het 
bedenken van communicatie- en gedragsalternatieven voor ervaren emoties, span-
ningen en conflicten. Het denkproces zelf staat hierin centraal. Het leerplan van PAD 
bestaat uit 138 lessen die over vijf jaar verdeeld kunnen worden. In het leerplan staan 
de volgende vijf leergebieden centraal: zelfcontrole, leren begrijpen van gevoelens 
en waarden/ oordelen, probleem-oplossen, bevorderen van positief zelfbeeld en leren 
omgaan met leeftijdsgenoten. Alles wat de kinderen geleerd hebben wordt eveneens 
in de dagelijkse klassenpraktijk geïntegreerd. Aan het einde van het leerplan worden 
een aantal afsluitende lessen aangeboden die dieper ingaan op meer complexe 
probleemsituaties. In deze lessen staan waarden en normen centraal. De lessen 
behorend bij de leerplannen worden één à twee keer per week door de leerkrachten in 
de klas gegeven. De ouders van de kinderen worden geïnformeerd over de lessen die 
gegeven worden.

Het programma is door het Seminarium Orthopedagogiek bewerkt voor verschillende 
schooltypen. PAD kan worden aangeboden in het reguliere basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK-scholen), 
PI-scholen en scholen of afdelingen van scholen voor kinderen met een auditieve 
handicap, motorische handicap en/of ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Verschillende overzichtsstudies gaan in op de effecten van PAD (Overveld & 
Louwe, 2005; Ince e.a., 2004, Bol, 2002). Zo wordt het PAD programma onder 
andere omschreven als een effectief programma voor de preventie en aanpak van 
jeugdcriminaliteit (Bol, 2002) en als een effectief competentieprogramma voor de 
onderwijspraktijk (Overveld en Louwe, 2005). Deze auteurs baseren hun uitspraken 
op de positieve resultaten uit met name Amerikaanse effectstudies naar Promoting 
Alternative Thinking Strategies (PATHS). In diverse kwalitatief hoogstaande 
lange-termijnstudies zijn kinderen die PATHS gevolgd hebben vergeleken met een 
controlegroep. De uitkomsten van deze onderzoeken laten een verbetering zien in 
de herkenning en het begrip van emoties, het begrijpen van sociale problemen, het 
gebruikmaken van effectieve en alternatieve oplossingsstrategieën en een afname 
van agressieve en gewelddadige oplossingen. Deze resultaten zijn aan de hand van 
verschillende meetinstrumenten vastgesteld en zijn twee jaar na het doorlopen van 
PATHS nog steeds aantoonbaar. PATHS is eveneens opgenomen als model pro-
gramma in databank Blueprints for Violence Prevention, een Amerikaanse databank 
die gedegen documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het 
terrein van onder andere jeugddelinquentie.
In Nederland zijn nog geen effectstudies naar PAD uitgevoerd die voldoen aan 
dergelijk hoogstaand kwalitatief niveau. Momenteel wordt er door het Trimbos 
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Instituut effectonderzoek uitgevoerd naar PAD. Het doel van deze studie is te 
onderzoeken in hoeverre het uitvoeren van het PAD-leerplan de sociale vaardigheden 
en het sociale inzicht van de kinderen bevordert. Aan dit onderzoek nemen ongeveer 
1800 kinderen uit de groepen 2, 3, 5 en 7 deel. In totaal doen er achttien basisscholen 
mee, die verdeeld zijn over drie GGD regio’s. Naar verwachting zal het onderzoek in 
de loop van 2008 worden afgerond.

Het PAD-programma is afgeleid van het Amerikaanse programma Promoting 
Alternative Thinking Strategies (PATHS). PATHS is ontwikkeld door Greenberg en 
Kusché en is van oorsprong een programma om de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van dove en slechthorende kinderen in het basisonderwijs te bevorderen. Het 
programma is daarna verbreed naar het basisonderwijs en speciaal onderwijs. In 
1987 is het programma vertaald en bewerkt voor de Nederlandse praktijk, waarbij de 
uitgangspunten en methodologische opbouw gehandhaafd zijn. De licentiehouder van 
dit leerplan is het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Seminarium voor Orthopedagogiek 
Postbus 14007 
3508 SB Utrecht 
Tel. 030 254 73 78 

De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Ince, D (2005). Databank Effectieve Jeugdinterventies: beschrijving ´Programma
 Alternatieve Denkstrategieën (PAD).Utrecht: NIZW Jeugd
Ince, D., M. Beumer, H.  Jonkman & M. Vergeer (2004), Veelbelovend en effectief.
 Overzicht van Preventieprojecten en –programma’s om de domeinen Gezin,
 School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht: NIZW
Overveld, C.W. & J.J. Louwe (2007) Meer grip op agressie in het primair onderwijs.
 In: Forum voor conflictmanagement, nr 2. pg. 50-54
Overveld, C.W. & J.J. Louwe (2005) Effecten van programma’s ter bevordering van
 de sociale competentie in het Nederlandse primaire onderwijs. In: Pedagogische
 studiën, nr. 82 pagina 137-159
www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/overview.html
www.methodieken.nl
www.ctcholland.nl
www.gezondeschool.nl

svo.feo.hvu.nl/ (Seminarium voor Orthopedagogiek)
www.trimbos.nl (Effectonderzoek Trimbos-Instituut)
www.gezondeschool.nl (Projectbeschrijving PAD)
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Taakspel is een groepsgerichte interventie die gericht is op het vermeerderen van 
taakgericht gedrag bij kinderen, het verminderen van disruptief gedrag en het bevor-
deren van een positief onderwijsklimaat. De uiteindelijke doelstelling is beginnend 
probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in 
positiever gedrag.

Taakspel is ontwikkeld voor leerlingen die al dan niet disruptief probleemgedrag 
vertonen. Alle leerlingen van groep 4 en 5 van het basisonderwijs nemen aan het spel 
deel. Deze kinderen bevinden zich in de leeftijd van zeven tot en met negen jaar.

Taakspel is gebaseerd op de leertheorie. Binnen de leertheorie gaat men ervan uit dat 
aangeleerd gedrag ook weer afgeleerd kan worden. Binnen dit programma worden de 
leerprincipes van operante conditionering toegepast waarbij het kind de verbanden 
tussen een stimulus, de respons en de consequenties wordt bijgebracht.

Taakspel is de Nederlandse bewerking van het Noord-Amerikaanse Good Behaviour 
Game. Het is een groepsgerichte werkwijze, waarbij leerlingen door middel van 
een kaartspel leren zich beter aan klassenregels te houden. Het idee hierachter is dat 
betere naleving van klassenregels positieve gevolgen sorteert, zoals een vermindering 
van onrustig, storend en eventueel agressief gedrag. Het spel zal op die manier het 
taakgerichte gedrag van kinderen bevorderen. Na een observatieperiode wordt de klas 
door de leerkracht in teams verdeeld. De kinderen met veel, matig en geen regelover-
tredend gedrag worden over de verschillende teams verdeeld. De leerlingen die bij el-
kaar in een team zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels, die door de leerkrachten 
en leerlingen gezamenlijk zijn vastgesteld, te houden. Wanneer de leerlingen zich aan 
de regels houden, krijgen ze daarvoor complimenten. Wanneer men zich niet aan de 
regels houdt, wordt er door de leerkracht een kaart weggenomen. Wanneer de teams 
aan het einde van het spel kaarten overhouden, ontvangen zij een vooraf afgesproken 
beloning. De leerlingen leren op deze manier dat ze aandacht krijgen wanneer ze 
gewenst gedrag laten zien. De leerkracht leert door deze interventie vooral aandacht 
aan gewenst gedrag te besteden. Taakspel wordt drie keer per week gespeeld.

Taakspel kan worden toegepast in het basisonderwijs. Recentelijk is er eveneens een 
programma voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld, gericht op de aanpak van 
probleemgedrag en het bevorderen van een positief onderwijsleerklimaat.

In verschillende overzichtsstudies worden de effecten van Taakspel besproken 
(Hermanns et al, 2005; Ince, 2004; Verdurmen et al, 2003; Bol, 2002). In Nederland 
zijn er verschillende effectstudies naar Taakspel verricht. Uit een (quasi) experimen-
teel onderzoek met follow up, uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, is naar 
voren gekomen dat probleemgedrag van kinderen op de basisschool succesvol kan 
worden aangepakt. De kinderen die aan het Taakspel hebben deelgenomen vertoonden 
significant minder gedrags- en emotionele problemen dan de kinderen die niet aan het 
programma hebben deelgenomen. Er wordt gesteld dat Taakspel de ontwikkeling van 
kinderen op verschillende gebieden positief beïnvloedt. Verder is uit dit onderzoek 
gebleken dat een jaar na de beëindiging van de interventie nog steeds positieve 
interventie-effecten worden waargenomen. Ook door de makers van Taakspel is een 
(quasi) experimenteel onderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze effectstudie tonen 
significante verschillen tussen de experimentele- en de controlegroep met betrekking 
tot taakgericht- en regelovertredend gedrag. Bij de kinderen die aan het Taakspel heb-
ben deelgenomen is sprake van meer taakgericht en minder regelovertredend gedrag. 
In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de effecten van het Good Behavior 
Game. Op basis van Random Controlled Trials is het effect van het programma 
aangetoond. Good Behavior Game is eveneens opgenomen als ‘promising program’ 
in the Blueprints for Violence Prevention, een Amerikaanse databank die gedegen 
documentatie biedt over effectieve en veelbelovende programma’s op het terrein van 
onder andere jeugddelinquentie.
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Taakspel is in Nederland ontwikkeld door de CED groep/PI Rotterdam.

CED groep/PI Rotterdam 
Postbus 8639 
3009 AP Rotterdam 
Tel. 010 407 15 99
www.cedgroep.nl

De programmabeschrijving en informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Bol, M.W. (2002), Jeugdcriminaliteit over de grens. Een literatuurstudie naar
 ontwikkeling, wetgeving, beleid, effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)
 van jeugdcriminaliteit buiten Nederland. Den Haag, WODC
Hermanns, J., G. Schrijvers & F. Öry, (2005)
 helpen-bij-opgroeien-en-opvoeden-eerder-sneller-en-beter Utrecht: Inventgroep
Ince, D. (2007). Databank effectieve jeugdinterventies : beschrijving ´Taakspel´.
 Utrecht: NJI Gedownload op 21/12/2007 van www.jeugdinterventies.nl.
Ince, D., M. Beumer, H.  Jonkman & M. Vergeer, (2004) Veelbelovend en effectief.
 Overzicht van Preventieprojecten en –programma’s om de domeinen Gezin,
 School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht: NIZW.
Verdurmen, J., M. Van Oort, J. Meeuwissen, T. Ketelaars, I. de Graaf, P. Cuijpers,
 C. de Ruiter en W. Vollebergh, (2003), Effectiviteit van preventieve interventies
 gericht op jeugdigen: de stand van zaken. Utrecht, Trimbos-instituut
www.taakspel.nl
www.ctcholland.nl
www.colorado.edu/cspv/blueprints/promising/overview.html

Ontwikkeld

Meer informatie

Bronnen

85



4.5 Samenvatting en conclusie

In binnen- en buitenland worden er vele interventies ontwikkeld, geïmplementeerd 
en uitgevoerd. De meeste van deze interventies richten zich met name op onze 
jeugdige medemens. De aloude spreekwoorden vertellen ons immers dat jong 
geleerd oud gedaan is en dat de jeugd de toekomst heeft. Jongeren zijn nog kneed-
baar en te vormen en hun gedrag is nog om te buigen, zo weten wij. Dus investeren 
wij volop in projecten, programma’s en methodieken die erop gericht zijn een 
verandering in onwenselijk gedrag teweeg te brengen. 
Binnen deze grote brij aan programma’s en projecten zien we dat interventies zich 
op verschillende doelgroepen kunnen richten. De doelgroep van een interventie 
betreft de specifieke groep waarop de interventie zich richt. Deze groep kan zich 
kenmerken door bijvoorbeeld de leeftijdscategorie. Maar met name het gedrag 
dat een jeugdige vertoont of de situatie waarin hij of zij verkeert, zijn belangrijke 
kenmerken waarop doelgroepen worden ingedeeld. Het doel van de meeste inter-
venties is om in te grijpen op dit gedrag en de situatie, om zo het welzijn van de 
jongeren en zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid te bevorderen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld interventies die zich richten op mishandelde jongeren, zwerfjongeren, 
verslaafde jongeren, depressieve jongeren, jongeren met leerproblemen of op 
risicojongeren. Deze laatste groep is de doelgroep die in dit hoofdstuk centraal 
heeft gestaan. Zoals in de inleiding al naar voren is gekomen zijn risicojongeren 
die jongeren die gedrag vertonen dat sociaal maatschappelijk als overlastgevend 
of ongewenst wordt beschouwd en op enig moment ook als delinquent/crimineel 
wordt gedefinieerd. De jeugdinterventies die zich op deze doelgroep richten, 
hebben in de meeste gevallen tot doel dit sociaal maatschappelijk overlastgevende, 
onwenselijke en soms criminele gedrag aan te pakken. Meer specifiek hebben we in 
dit hoofdstuk getracht een overzicht te geven van effectieve interventies, binnen de 
diverse contexten, die erop gericht zijn oppositioneel opstandig gedrag, antisociaal 
gedrag en/of delinquent gedrag van risicojongeren te voorkomen, te verminderen 
of te compenseren.
Op basis van voorgaande literatuurstudie willen we pas op de plaats maken door 
een aantal zaken, die hierin zijn opgevallen te bespreken.

De selectie van de gepresenteerde interventies is, zoals in de inleiding reeds is 
besproken, tot stand gekomen aan de hand van diverse selectiecriteria. De door ons 
omschreven doelstelling en doelgroep leverde al gauw een grote lijst met mooie 
programma’s en projecten op. Schrikbarend kleiner werd deze lijst echter nadat 
we het selectiecriterium van bewezen effectief op deze lijst loslieten. In Nederland 
zijn opvallend weinig kwalitatief goede effectonderzoeken naar jeugdinterventies 
verricht. Kwalitatief goede effectonderzoeken voldoen aan hoge eisen, zoals het at 
random verdelen van een onderzoeksgroep over een experimentele groep en een 
controlegroep (Randomized Controlled Trials). Er kunnen verschillende oorzaken 
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achter het tekort aan kwalitatief goede effectonderzoeken liggen. Zo kan een tekort 
aan beschikbare middelen om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren een achterlig-
gende reden zijn. Het uitvoeren van een Randomized Controlled Trial is kostbaar 
en daardoor met name in de sociale sector niet altijd haalbaar en betaalbaar (Van 
der Laan, 2003). Andere redenen kunnen liggen in de angst voor de resultaten van 
het effectonderzoek. Ook het feit dat men de bewijzen voor effectiviteit niet altijd 
noodzakelijk acht kan een achterliggende oorzaak zijn (Garretsen, Rodenburg, 
Bongers, 2003). Zoals in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk ook al naar voren is 
gebracht heerst er onder de sociale professionals en cliënten die betrokken zijn 
bij een interventie over het algemeen een goed gevoel over de effecten van die 
specifieke interventie. De zogenoemde feel good-waarde die zij aan die interventie 
toekennen is voor hen voldoende en maakt voor hen bewezen effectiviteit overbo-
dig. Natuurlijk zijn het vooral de sociale professionals en cliënten die expert zijn op 
het gebied van hun ambacht respectievelijk hun eigen situatie. En natuurlijk is de 
werkzaamheid van een interventie afhankelijk van ‘zachte’ factoren zoals de timing 
van de interventie en de professionaliteit en kennis van de professional (Van der 
Laan, 2003). Maar dat maakt een interventie nog niet bewezen effectief. Ondanks 
dat we deze subjectieve invalshoeken niet te kort willen doen hebben we ons in dit 
hoofdstuk beperkt tot het bespreken van die ‘harde’ en ‘objectieve’ effectmetingen 
waar Van der Laan in zijn stuk over spreekt. De effectmetingen waarvan er in Ne-
derland echter zo weinig bestaan. Om deze reden hebben we bij het selecteren van 
effectieve interventies ook gekeken naar resultaten uit buitenlands onderzoek en 
een ondergrens van quasi-experimenteel onderzoek gesteld. Omdat we niet kunnen 
stellen dat interventies die in het buitenland effectief zijn gebleken vanzelfsprekend 
ook effectief zullen zijn in de Nederlandse situatie, is Nederlands effectonderzoek 
noodzakelijk. Deze noodzaak wordt ook ingezien binnen de verschillende sectoren. 
Zo zien we binnen deze verschillende sectoren toenemende aandacht voor bewezen 
effectieve interventies en kwalitatief goed effectonderzoek. De in de inleiding 
genoemde Erkenningscommissie Jeugdinterventies en de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie zijn mooie boegbeelden van deze toenemende aan-
dacht. Tussen deze beide commissies vindt afstemming plaats. Ons inziens is dit 
een goede ontwikkeling, er wordt aldus niet alleen gewerkt aan het verhogen van 
de effectiviteit van jeugdinterventies, maar er wordt tevens een bijdrage geleverd 
aan het verlagen van de schotten tussen de verschillende beroepscontexten.

Binnen de besprekingen van de interventies is ingegaan op de theoretische achter-
gronden. Aan alle interventies ligt een bepaalde theoretische basis ten grondslag. 
Zoals we in dit hoofdstuk hebben kunnen zien kunnen dit uiteenlopende theorieën 
zijn. Wat echter opvalt is dat aan bijna alle interventies de sociale leertheorie (of 
een uitwerking daarvan) ten grondslag ligt. De sociale leertheorie gaat ervan uit dat 
een persoon gemotiveerd wordt tot bepaald gedrag door het observeren van gedrag 
en de consequenties van dat gedrag bij een ander (model). Het bestuderen van de 
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consequenties of opbrengsten van het modelgedrag kan een persoon motiveren 
om soortgelijk gedrag te vertonen (Van der Ploeg, 2007). Een van de uitwerkingen 
van de sociale leertheorie is de Sociaal Cognitieve Leertheorie. Deze theorie stelt 
dat het gedrag het gevolg is van de interactie tussen de persoon, het gedrag en de 
omgeving. Uit deze theorieën is op te maken dat de omgeving en de interactiepro-
cessen met deze omgeving een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van 
gedragsverandering bij jeugdigen. We zien in dit hoofdstuk de relatie tussen het 
gedrag van de jeugdige en zijn omgeving duidelijk terugkomen. Het disfunctio-
neren van de omgeving kan een negatieve invloed hebben op het in stand houden 
van externaliserende gedragsproblemen van de jeugdige. Andersom zien we ook 
dat veranderingen in de omgeving een gedragsverandering in positieve zin kunnen 
bewerkstelligen. Maar wat bedoelen we dan met de omgeving? In de interventies 
die we hier de revue hebben zien passeren zagen we belangrijke rollen weggelegd 
voor de verschillende systemen waarin een jongere zich bevindt. Zo zagen we 
interventies die toegepast worden binnen het schoolsysteem van de jongeren 
(Taakspel, PAD) en interventies die zich meer richten op de vrijetijdsbesteding van 
de jongeren (BBBS). Bij het merendeel van de interventies zien we een belangrijke 
rol voor de ouders weggelegd. Hieruit kunnen we opmaken dat ouderparticipatie 
een belangrijke factor is binnen de interventies voor risicojongeren. Het verbeteren 
van opvoedingsvaardigheden, de sociale interactieprocessen tussen ouder en kind 
en opvoedingsondersteuning zijn enkele aandachtsgebieden die we herhaaldelijk 
bij interventies zien terugkomen (FFT, MST, Incredible Years, Minder boos en 
opstandig, MTFC, PMTO, Triple P). Dat de interventies inspelen op meerdere 
gebieden zien we niet alleen terug door de focus op de verschillende systemen van 
het kind. Bij de jeugdige zelf zien we dat de interventies op verschillende niveaus 
insteken. Zo zijn er in dit hoofdstuk programma’s opgenomen waarbij de nadruk 
ligt op cognitie. Met behulp van sociaal cognitieve behandelprogramma’s wordt 
getracht gedragsverandering bij de jeugdige te bewerkstellingen. Het ontwikkelen 
van (betere) zelfcontrole speelt daarin een belangrijke rol (Programma Alternatieve 
Denkstrategieën, Zelfcontrole, Incredible Years, Levensvaardigheden). Ook de 
gedragsmatige aanpak zien we binnen de verschillende interventies duidelijk 
terugkomen. De gedragscomponent is met name zichtbaar in het aanleren van 
specifieke vaardigheden. Bij het merendeel van de beschreven interventies zien we 
speciale aandacht voor het ontwikkelen en/of bevorderen van vaardigheden gericht 
op het probleemoplossend vermogen van de jeugdige (FFT, MTFC, MST, PMTO, 
PAD, Minder Boos en Opstandig, Zelfcontrole). Modelling en operante conditi-
onering zijn leerprincipes die hier een belangrijke positie innemen. Samengevat 
kunnen we concluderen dat een meersporenaanpak kenmerkend is voor effectieve 
interventies gericht op risicojongeren. Met meersporenaanpak wordt enerzijds de 
aandacht voor de jongeren èn hun verschillende systemen bedoeld. Anderzijds zien 
we de meersporenaanpak ook terug in de gelijktijdige cognitieve en gedragsmatige 
aanpak binnen deze interventies. 
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Met dit hoofdstuk hebben we een overzicht willen geven van interventies waarvan 
uit kwalitatief hoogstaand onderzoek is gebleken dat zij effectief zijn. Deze 
interventies zijn blijven ‘drijven’ en geven hoop. Het zijn interventies die kunnen 
bijdragen om het tij voor risicojongeren tijdig te keren, zodat ook zij de juiste 
koers zullen varen en er met hen wel degelijk land te bezeilen is!
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Hoofdstuk 5

Effectief veiligheidsbeleid vraagt integrale aanpak
Ellen ter Horst

Inleiding
Professionals in de non-profitsector komen regelmatig in aanraking met grens-
overschrijdend gedrag. Vele uitingsvormen van agressie maken dat groepsleiders, 
verzorgers en leerkrachten dagelijks geconfronteerd worden met grenzen aan 
gedrag en met overtreding van normen en waarden. Het gaat hierbij niet alleen om 
de grenzen en normen van de individuele professional zelf. Cliënten, bewoners, 
teamleiders en managers in de zorg hebben allen zo hun eigen opvattingen over 
normen en waarden en meer specifiek over bejegening, gedrag en houding. 
Organisaties in de non-profit sector zoeken naar methodieken, werkwijzen, pro-
tocollen en procedures om grensoverschrijdend gedrag te beheersen of te voorko-
men. Het ziekteverzuimpercentage, de uitstroom van personeel en de problemen 
bij het aantrekken van goed toegerust personeel dragen er aan bij dat het vraagstuk 
van veiligheid een centraal thema is binnen de non-profitsector.
Ondanks alle inspanningen zal het veiligheidsprobleem echter maar ten dele 
kunnen worden aangepakt zolang individuele professionals, teams en organisaties 
zich blijven verschuilen achter formele regels, afspraken en protocollen, zonder 
deze daadwerkelijk na te leven, te hanteren en uit te dragen. Het creëren van een 
veilig pedagogisch klimaat vergt een integrale aanpak. Alle betrokkenen, van 
cliënten tot mensen in het hoogste managementniveau, dienen door dezelfde 
‘veiligheidsbril’ naar hun organisatie te kijken. 

Ter illustratie een citaat van een thuiszorgmedewerkster:

”Ik ga liever niet meer naar die cliënt toe en laat me meestal uitroosteren. Ik 
heb geen zin om me steeds uit te laten schelden en word er alleen maar bang 
van, waardoor ik mijn werk niet meer goed kan doen.”

Maar ook een groepsleider Jeugdig Licht Verstandelijk Gehandicapten (JLVG) in 
een residentiële setting:

”Ik ben al blij als er tijdens mijn dienst niet gevochten wordt en al het servies 
na het eten nog heel is. Ik kom nergens aan toe en ben altijd doodop aan het 
einde van de dag. Iets leuks doen met de kinderen is er niet meer bij, ik ben een 
soort bewaker geworden.”
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Deze twee voorbeelden zijn representatief voor de dagelijkse praktijk en staan niet 
op zichzelf. Ze geven aan waar professionals tegen aan lopen bij hun pogingen om 
mensen te helpen; een belangrijke intrinsieke motivatie van waaruit hulpverleners 
en agogische begeleiders in een eerder stadium voor hun beroep hebben gekozen.  
Vaardigheidstrainingen kunnen een bijdrage leveren aan de uitbreiding van het 
handelingsrepertoire van professionals. De ervaring leert echter dat als organisa-
ties enkel vaardigheidstrainingen inzetten als instrument van beheersbaarheid, er 
doorgaans louter sprake is van symptoombestrijding. Het leerrendement zal in dat 
geval beperkt zijn als er aan de basis van de problematiek van onveiligheid niets 
of onvoldoende wordt gedaan.
Aan de hand van cases uit de praktijk van Avans+, het commerciële opleidingscen-
trum verbonden aan Avans Hogeschool, wordt hierna de noodzaak geïllustreerd 
om de veiligheidsproblematiek in een organisatie integraal aan te pakken, dat wil 
zeggen op het niveau van individuele professionals, op het niveau van teams van 
professionals en op het niveau van de organisatie.

5.1 Hoe zorg ik als professional voor mijn eigen veiligheid?

De individuele begeleidingscompetenties van de professional
Professionals in de non-profitsector zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk 
voor hun eigen veiligheid op de werkvloer. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
creëren van veiligheid als basisvoorwaarde om te kunnen komen tot agogische 
begeleiding of hulpverlening. Zij moeten een veilige omgeving voor zichzelf, 
maar ook voor de groep of voor de cliënt creëren. 

Groepsleider Kees (werkzaam met licht verstandelijk gehandicapte jongeren) stoeit 
regelmatig met de jongens (12-18 jaar). Gewoon in de gezamenlijke woonkamer 
om op deze manier een band met hen op te bouwen en hen op een positieve manier 
fysiek te stimuleren. Op een dag loopt het uit de hand. Er ontstaat een vechtpartij 
tussen Kees en twee van de jongens. Kees wordt zo hard in zijn gezicht geraakt, 
dat er twee tanden uit zijn mond zijn geslagen. De jongens, die als daders worden 
neergezet, worden tijdelijk in een separeerruimte geplaatst. In een later gesprek 
wordt de jongens verteld dat zij hun excuses aan Kees moeten aanbieden. Daar-
naast krijgen zij corvee. Kees heeft zich ziek gemeld en komt pas na vier weken 
weer terug op de groep. 

Deze groepsleider heeft vanuit agogische doelstellingen gehandeld. De veiligheid 
is echter onder druk komen te staan. Dit heeft geleid tot ongewenste effecten.
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Janneke (14 jaar, VMBO) heeft zojuist gehoord dat ze voor enkele dagen geschorst 
is vanwege een brutale mond tegen haar leraar. Ze loopt boos en angstig voor wat 
haar vader haar aan straf zal opleggen in de gang van het schoolgebouw en komt 
een conciërge tegen. De conciërge roept naar Janneke: “Zo, zeker weer eens een 
grote bek gehad, het is ook altijd hetzelfde met jou!” Janneke schreeuwt terug: 
“Klootzak!” Ze breidt haar scheldkanonnade nog verder uit en laat een stevig 
repertoire aan schuttingtaal en verbale dreigementen horen. Dit komt erg kwetsend 
en bedreigend over op de conciërge. Hij roept dan ook hulp. De directeur komt er-
bij en legt Janneke een ‘time-out’-plaatsing op om maar eens een paar weken naar 
haar eigen gedrag te leren kijken. Dan gaat hij over tot de orde van de dag en met 
de conciërge wordt verder niet meer over het voorval gesproken.

Begeleidingscompetenties en veiligheid hebben kennelijk veel raakvlakken. Er 
is een aantal individuele persoonlijke professionele competenties te benoemen 
die een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilige (ped)agogische re-
latie. Zonder volledig te kunnen zijn, volgen hier enkele belangrijke vaardigheden, 
gedragskenmerken en houdingsaspecten in dit verband.

Weet wie je in huis hebt: kennis van en inzicht in de doelgroep
Kennis van en inzicht in de doelgroep is in eerste instantie wellicht een open 
deur, maar zo belangrijk, juist in die situaties waar cliënten en groepen complexe 
(gedrags)stoornissen meebrengen. Elke groep, elke cliënt brengt zijn eigen hand-
leiding mee. Deze zal een begeleider moeten kennen en moeten kunnen hanteren. 
Van professionals wordt verwacht dat zij kunnen anticiperen op het gedrag van 
hun doelgroep. Van een TBS-patiënt (ter beschikking stelling) kan nu eenmaal niet 
worden gevraagd om normaal te doen. De eigen handelingen en het gedrag van de 
professional moeten hierop worden afgestemd.

Bepaal je eigen grenzen: balans tussen afstand en nabijheid
Vaak wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag van cliënten, soms van 
groepen. Professionals die ervaring hebben met agressie, intimidatie, bedreiging 
en soms zelfs met geweld, zeggen vaak: “Hij/zij is over mijn grenzen gegaan.” In 
het werken met groepen of individuele cliënten, ongeacht leeftijd, stoornis, in een 
ambulante of residentiële situatie, heeft de professional een regiefunctie. Hij is 
verantwoordelijk voor het bewaken van de juiste balans tussen afstand en nabij-
heid, ook in het kader van veiligheid. Dit kan gaan om zowel fysieke als verbale 
grenzen, maar houdingsaspecten spelen hier een rol. De ene groepsleider kan het 
zich permitteren om te stoeien met jongens in de puberleeftijd, terwijl een ander dit 
niet kan. Simpelweg omdat de betreffende jongere fysiek sterker kan zijn dan een 
groepsleider. De regie op de stoeipartij wordt daarmee uit handen gegeven. Ook 
zijn er nog steeds hulpverleners en begeleiders die jongeren mee naar huis nemen 
en daar vervolgens bestolen worden. De vraag is dan wie er verantwoordelijk is.
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Wees regisseur over je eigen spanningsniveau: laat je niet gek maken
Elke professional heeft zijn eigen manier van hanteren van spanningsvolle situa-
ties. Wat voor de ene persoon spanning oproept, hoeft dat voor de ander helemaal 
niet te doen. Een en ander wordt gekleurd door eerdere ervaringen en door 
handelingsmogelijkheden in spanningsvolle situaties. Op de werkvloer wordt van 
een begeleider of hulpverlener verwacht dat hij/zij op een professionele, adequate 
wijze handelt in spanningsvolle situaties. Dat er een bewuste keuze gemaakt wordt 
uit een arsenaal van strategieën die escalatie (bijvoorbeeld een vechtpartij) kunnen 
voorkomen.

Wees open over je ervaringen: vlucht niet
Professionals die kiezen voor het werken met mensen, ongeacht de doelgroep, 
onderschatten vaak de onveilige aspecten, die inherent zijn aan de werksoort. 
Daarbij komt dat ervaringen met onveilige situaties niet altijd gedeeld worden met 
collega’s, teamleiders of managers. Dit kan leiden tot vluchtgedrag. Men meldt 
zich ziek of zoekt een andere werkplek. In de praktijk blijkt dat vaak gevoelens 
van schaamte en onzekerheid een rol spelen; men is bang voor de wijze waarop 
anderen over hun persoonlijk functioneren oordelen. Professionals houden daarom 
liever hun mond over ervaringen die zij (dagelijks) opdoen.

Een jongerenwerkster (24 jaar) houdt een open inloopavond voor Marokkaanse 
jongens (12-16 jaar) in het buurthuis. Ze staat er die avond alleen voor, want haar 
collega heeft zich ziek gemeld. De jongens vinden haar wel leuk en nodigen haar 
uit op de dansvloer. Ineens ligt ze op de grond met vier jongens op haar en nog eens 
tien jongens om haar heen. Ze is erg bang en schreeuwt om hulp. Er is echter nie-
mand aanwezig. Opeens kan ze weer opstaan. Een van de oudere jongens heeft de 
groep tot kalmte gemaand en een escalatie van de situatie voorkomen. Er is geluk-
kig verder niets gebeurd en het loopt met een sisser af. De jongerenwerkster durft 
niets te zeggen tegen haar collega’s uit angst dat die zullen zeggen dat het haar 
eigen schuld is. Ze solliciteert binnen dezelfde instelling naar een functie binnen het 
opbouwwerk. Nooit wil ze meer met jongeren werken. De jongens praten er ook niet 
meer over, maar lachen nog wel uitdagend naar haar als ze haar tegenkomen.

Dergelijke ervaringen kunnen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van jonge 
professionals, maar ook voor de doelgroep. Het is dan ook noodzakelijk en 
belangrijk om deze te bespreken met collega’s. Immers, de veiligheid staat onder 
druk, ten koste van het (ped)agogisch klimaat.

5.2 Hoe zorgen we voor veiligheid binnen het team?

We gaan nu in op de noodzakelijke interne afstemming binnen teams ten behoeve 
van een veilig pedagogisch klimaat. Immers het individuele functioneren van 
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professionals kan alleen daar plaatsvinden, waar vertrouwen, eenduidigheid en 
duidelijkheid op teamniveau plaatsvindt.

Julia (11 jaar, ADHD) heeft met haar mentor afgesproken dat zij voortaan in het 
weekend tot half tien ’s avonds in de gezamenlijke woonkamer van het GVT tele-
visie mag kijken. Deze mentor heeft dit echter niet in de overdracht doorgegeven 
aan zijn collega’s. Om negen uur ’s avonds stuurt een andere groepsleider Julia 
naar haar kamer: “Bedtijd, jongedame.” Er volgt een discussie met een hoog ‘ja-
maar’-gehalte. De groepsleider is echter consequent en houdt zich stug aan de bij 
hem bekende afspraak, namelijk om negen uur is het bedtijd voor Julia. Julia gaat 
door het lint en moet met fysiek ingrijpen op haar kamer worden gezet, met de deur 
op slot. De groepsleider belt zijn collega (de mentor van Julia) om dit incident te 
melden. De mentor zegt aan de telefoon: “Oh ja, vergeten door te geven.”

Dit is een standaardvoorbeeld over gebrek aan interne afstemming en miscommu-
nicatie tussen collega’s. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan voor zowel 
de groepsleider als de jongere, en zelfs voor het hele pedagogische klimaat binnen 
dit GVT. Er zijn verschillende factoren die bepalen of dergelijke incidenten zich in 
meer of mindere mate voor kunnen doen. 

Afspraken en regels
Binnen elke setting, waar sprake is van pedagogische begeleiding/hulpverlening, 
is het maken van duidelijke afspraken en regels van groot belang voor de veilig-
heid. In de praktijk zijn deze dan ook vaak in samenspraak binnen teambijeen-
komsten tot stand gekomen. De knelpunten treden op bij het nakomen, uitvoeren 
en consequent handhaven van de afspraken. Uitvoerende professionals zijn ver-
antwoordelijk voor het naleven van de afspraken, juist bij kinderen en jongeren, 
die als gevolg van hun ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen behoefte 
hebben aan veel structuur en aan eenduidigheid van regels in het bijzonder.
Persoonlijke motieven, gebrek aan competenties en verschillen in visie en doel-
stellingen kunnen bijdragen aan het niet nakomen van gemaakte afspraken door 
begeleiders/hulpverleners met alle gevolgen van dien. Duidelijkheid en eenduidig-
heid in de begeleiding wekt vertrouwen bij de cliënten/groepen. 

Samenwerking

Maatschappelijk werker Bart begeleidt Willem, een gokverslaafde jongen van 17. 
Bart zorgt voor een plaatsing binnen een beschermde woonomgeving, zodat Willem 
niet meer op elk moment van de dag naar een gokhal kan verdwijnen. 

Willem heeft echter moeite met de regels binnen de beschermde opvang. In een 
begeleidingsgesprek, ten behoeve van de uiteindelijke overdracht, stelt Willem de 
regels ter discussie en geeft aan dat hij zich als een klein kind behandeld voelt. 
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Bart laat zich meevoeren door Willem en zegt: “Tjonge jonge, het lijkt daar wel 
een kleuterschool. Ik snap wel dat je het niets vindt.” Voor Willem het groene licht 
om eens flink uit te pakken in het huis en de begeleiding de huid vol te schelden. 
Hij trekt enkele andere jonge bewoners met zich mee, waardoor de sfeer in huis 
vervolgens vijandig wordt. Er ontstaan onderlinge vechtpartijen tussen de (ver-
slaafde) jongeren.

Een professional werkt samen met meerdere collega’s en partners, zowel intern als 
extern. Deze samenwerking komt enkel tot stand op basis van onderling vertrou-
wen en veiligheid. Om aan deze basisvoorwaarden te kunnen voldoen, moet een 
teamlid/samenwerkingspartner inzicht hebben in de volgende zaken:
 n Inzicht in eigen verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden;
 n Inzicht in de verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden van collega’s 
  en partners;
 n Inzicht in factoren die de samenwerking beïnvloeden (positief en negatief), 
  zoals eigen voorkeuren, motieven, belangen en doelen; 
 n Inzicht in de positie, behoefte en rol van de cliënt/groep binnen de samen- 
  werkingsverbanden.

De vraag is nu wat deze factoren te maken hebben met een sociaal veilig pedago-
gisch klimaat? De relatie lijkt indirect aan de orde. Maar, net zoals het binnen een 
gezin van belang is dat ouders de opvoeding van hun kinderen op elkaar afstem-
men, is het nodig dat pedagogische professionals dit eveneens doen. Daarvoor 
is het van belang de motieven, doelstellingen en belangen van elkaar te kennen, 
om de achtergrond van elkaars handelen te begrijpen. Een professional moet zich 
bewust zijn van het effect van zijn handelen en de invloed van zijn handelen op de 
ander. Op het gedrag van de cliënt, maar ook op het gedrag van collega’s/partners. 

Planning en roostering
Planning en roostering worden vaak als specifiek probleem genoemd als oorzaak 
van onveilige werksituaties. Ziekteverzuim en door- en uitstroom van personeel 
maken dat teams soms enkele maanden per jaar niet op volle sterkte kunnen 
draaien. Noodzakelijkerwijs wordt er vaak gebruik gemaakt van invalkrachten 
en onvoldoende toegerust personeel om de hiaten in roosters en planningen op te 
vangen. In de praktijk blijken deze omstandigheden een negatieve invloed te heb-
ben op het pedagogische klimaat en de veiligheid voor professionals en cliënten. 

Enkele citaten: 

”Ik ken die invalkracht niet eens en heb meer werk met haar dan met de kinderen.”
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Of:

”Die collega is hier toch maar tijdelijk, waarom zou ik met hem leren samen te 
werken, over twee maanden is hij toch weer weg.”

Of:

”Ik heb deze week al drie dubbele diensten gedraaid, ik ben kapot en kan geen 
kind meer zien.”

Dit soort uitspraken zijn helaas dagelijks te horen binnen diverse woonvormen. 
Het is niet moeilijk te bedenken wat de impact van deze gevoelens en opvattingen 
is op de onderlinge samenwerking. De negatieve effecten zijn evident; nog meer 
ziekteverzuim, burn-outs en uitstroom van personeel naar ‘makkelijker’ werk. 
Juist voor doelgroepen die de veiligheid van structuur, eenduidigheid en regelmaat 
nodig hebben, is dit een trieste ontwikkeling. Het is dan ook van belang om 
een juiste teamsamenstelling te creëren, met voldoende capaciteit en ‘vaste’ 
invalkrachten.

Veiligheid in relatie tot de werkomgeving

In een gemeentelijk zwembad vinden met enige regelmaat incidenten plaats waar-
bij sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag, vooral door kleine groepen 
puberjongens. Meisjes geven aan zich onveilig te voelen in het zwembad en dan 
vooral in de kleedkamers, maar ook in het zwemgedeelte zelf, wat bestaat uit vier 
losse baden met glijbanen. Op hoogtijdagen is er niet voldoende personeel om alle 
baden van toezicht te voorzien. De gescheiden kleedkamers zijn verspreid over het 
complex en op sommige plaatsen is er sprake van camerabewaking. Het zwembad-
personeel geeft aan zich soms net een politieagent te voelen. De jongens zijn niet 
altijd aanspreekbaar op hun gedrag en vluchten tijdens de gesprekken gewoon alle 
kanten op of hebben een grote mond. Het personeel wil graag dat iedereen zich 
veilig voelt maar “het zwembad nodigt nu eenmaal uit tot grensoverschrijdend ge-
drag, het is gemakkelijk om een ander aan te raken, de hormonen vliegen door de 
lucht. Wij kunnen er niets aan doen,” aldus de zweminstructeurs. De instructeurs 
erkennen dan ook dat men wel eens ‘de andere kant opkijkt’ als er iets dreigt te 
gebeuren, omdat voor hun gevoel niet de juiste instrumenten voor handen zijn om 
adequaat in te kunnen grijpen.

Dit voorbeeld geeft aan dat niet alleen het handelen van professionals maar ook 
de omgeving waarin dit handelen plaatsvindt, van invloed is op een veilig peda-
gogisch klimaat. De locatie, de inrichting, het gebruik van materiaal en hulpmid-
delen zoals bewakingscamera’s, detectiepoortjes, sloten en communicatiemiddelen 
bieden teams soms de nodige handvatten ter ondersteuning van hun handelen. 
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Om een gevoel van onmacht - ‘wij kunnen er ook niets aan doen’ -  tegen te gaan, 
moet het team en het management zorgdragen voor noodzakelijke fysieke rand-
voorwaarden. Het is aan teams van professionals om te signaleren welke fysieke 
hulpmiddelen nodig zijn. Immers, zij zijn deskundig, zij kennen hun doelgroep en 
de omgevingsfactoren die een rol spelen bij de begeleiding. 

Collegiale opvang en nazorg

Groepsleidster Manel (31 jaar, beschermde opvang allochtone ex-psychiatrische 
patiënten) wordt al een paar dagen getreiterd door Naem ( 46 jaar). “Jou pak ik 
nog wel een keer, ik moet je niet”, zegt Naem keer op keer. Hij zoekt Manel steeds 
op en daagt haar uit, geeft haar allerlei bijnamen en doet dit in aanwezigheid 
van de andere bewoners die een beetje bang voor Naem zijn en hem daarom niet 
aanspreken op zijn gedrag. Manel staat alleen op de groep vanwege onderbezet-
ting. Tijdens het avondeten klaagt Naem over het eten dat Manel heeft gekookt 
en zegt dat Manel zelf dit voer - dat nog niet goed genoeg is voor varkens - maar 
moet eten. Hij maakt daarna een half uur lang knorgeluiden. ’s Avonds staat Naem 
ineens achter Manel en knijpt zijn handen om haar keel. Manel schrikt en maait 
met haar handen. Haar hand raakt het hoofd van Naem en die schopt haar terug. 
Er ontstaat een vechtpartij, waarbij Manels kaak wordt gebroken en zij in het 
ziekenhuis moet worden opgenomen. Pas enkele dagen later is zij aanspreekbaar 
vanwege de shock en de pijn. Ze wil aangifte doen van mishandeling, maar durft 
niet uit schaamte en uit angst dat het consequenties zal hebben voor haar baan. Ze 
praat met niemand en blijft ziek thuis. Ook haar familie weet niet precies wat er is 
gebeurd. Collega’s bellen haar niet, alleen haar teammanager komt enkele dagen 
later op bezoek en deelt mee dat Naem aangifte heeft gedaan van mishandeling 
door Manel. Als Manel beter is, wordt ze verwacht voor een gesprek met twee ma-
nagers. Deze geven aan dat Manel maar een paar maanden thuis moet blijven en 
misschien niet terug wordt verwacht op de groep. Manel durft niets meer en blijft 
uiteindelijk een half jaar thuis. Ze wil eigenlijk toch graag terug naar het team, 
maar haar collega’s hebben aangegeven het vertrouwen in Manel kwijt te zijn. 
Naem en de andere aanwezige bewoners hebben verteld dat Manel is begonnen 
met vechten. Manel moet uiteindelijk na een jaar naar ander team en krijgt daar 
supervisie om te kijken of ze wel geschikt is voor haar werk.

Deze praktijksituatie laat zien welke invloed collegiale opvang en nazorg kunnen 
hebben wanneer er sprake is van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, in 
dit geval fysiek geweld. De manier waarop collega’s en teammanagers elkaar 
opvangen na incidenten is van cruciaal belang voor de veiligheid en het welbevin-
den van medewerkers. Vertrouwen, er zijn voor elkaar, vraagt zorgvuldig handelen 
van iedereen. Schaamte, angst en onzekerheid over de gevolgen kunnen redenen 
zijn voor teamleden om niet open te zijn over incidenten en wat deze met hen 
hebben gedaan.
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5.3 Hoe kan een organisatie zorgdragen voor een krachtig
 veiligheidsbeleid?

In de voorgaande paragrafen zijn de aspecten met betrekking tot veiligheid op 
individueel en teamniveau besproken. Een integraal sociaal veiligheidsbeleid 
krijgt echter pas vorm als het organisatiebreed is en gedragen wordt door alle 
managementlagen: veiligheid als uitgangspunt binnen alle werkprocessen. In 
de praktijk is het vormgeven van integraal sociaal veiligheidsbeleid nog niet zo 
eenvoudig. Het ontwikkelen van protocollen en het vastleggen van procedures 
is soms ingewikkeld. Daarnaast vraagt daadwerkelijke implementatie ook een 
duidelijke visie op veiligheid binnen de organisatie. Het uitdragen van deze visie 
vraagt om concrete aansturing en facilitering door het management op alle niveaus 
in de organisatie.
Enkele aspecten die het implementeren van integraal sociaal veiligheidsbeleid 
kunnen belemmeren:
 n Het thema veiligheid begint pas te leven op bestuurlijk en beleidsmatig 
  niveau als er sprake is van ernstige incidenten, die bijvoorbeeld de pers 
  halen; 
 n Het thema veiligheid is vaak nog een taboe; 
 n Het hoger management heeft onvoldoende kennis van en inzicht in de 
  problematiek op de werkvloer (het hoort er nu eenmaal bij…);
 n Werkprocessen zijn niet of onvoldoende ingericht vanuit het oogpunt van 
  veiligheid, maar primair gericht op bedrijfsresultaten.

Papieren tijgers
Een onderwijsinstelling (ROC) heeft aan een Human Resources Management-
medewerker de opdracht gegeven om een veiligheidsprotocol te ontwikkelen dat 
organisatiebreed moet worden ingezet als sturingsinstrument. Deze medewerker 
ontwikkelt dit op eigen kracht en naar eigen kunnen. Na een half jaar is het pro-
tocol in concept klaar. Het document bevat 250 pagina’s. In het managementteam 
(MT) wordt het protocol besproken. Men stelt het vast en deelt het uit onder alle 
afdelingscoördinatoren. Het verdwijnt in allerlei bureauladen. Men weet niet wat 
er in staat en draagt het dus ook niet uit naar de werkvloer.
Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel weet niet van het bestaan van 
het protocol af. Het leeft niet.
Het hoger management binnen organisaties draagt vaak zorg voor het (laten) 
ontwikkelen van veiligheidsprotocollen. Echter, in de praktijk blijken dit vaak 
papieren tijgers, die weliswaar met veel zorg zijn ontwikkeld aan de hand van 
wet- en regelgeving, maar die niet of nauwelijks worden geïmplementeerd in de 
organisatie. Hierdoor blijven op de werkvloer onduidelijkheid, onwetendheid en 
onzekerheid voortbestaan.
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Een orthopedagogisch instituut met residentiële voorzieningen kent een incident-
registratiesysteem. Teammanagers worden geacht om alle incidenten te registreren 
betreffende onveilige situaties, bijvoorbeeld vechtpartijen, berovingen, inbraken en 
dergelijke. Deze meldingen komen vervolgens bij de ARBO-medewerker terecht. 
Er zijn echter geen beleidsafspraken wat er met de meldingen wordt gedaan. De 
ARBO-medewerker doet nu inhoudelijk niets met de meldingen, geeft deze enkel 
per kwartaal door aan het MT. Hier neemt men er kennis van.

Hier wordt de schijn gewekt dat er sprake is van veiligheidsbeleid. Zoals wettelijk 
bepaald beschikt deze organisatie over een incidentenregistratiesysteem. Doordat 
er geen operationeel beleid is ontwikkeld, waardoor het instrument ook zinvol en 
ten behoeve van de ‘werkvloer’ wordt ingezet, is het een papieren tijger gewor-
den. Medewerkers en teammanagers melden incidenten in de hoop dat er door het 
hoger management iets mee wordt gedaan, anders stoppen ze met melden. “Het 
heeft toch geen nut, ik heb wel iets beters te doen.”

Sturing en coaching
Om de implementatie van integraal sociaal veiligheidsbeleid te realiseren is 
sturing en coaching op alle organisatieniveaus van belang. De visie op veiligheid 
van de betreffende organisatie kan alleen dan in alle geledingen worden ingebed, 
als er sturing plaatsvindt op gedrag, houding en bejegening.

In een jongerencentrum wordt een anti-rookbeleid gevoerd. Bezoekers mogen bin-
nen niet roken, ze moeten daarvoor naar buiten. Dit is steeds weer een onderwerp 
van discussie met de rokende jongeren. De jongerenwerkers van het centrum roken 
namelijk wel in hun kantoor en worden hier niet op aangesproken door de directie. 

Ten behoeve van een integraal sociaal veiligheidsbeleid zal de directie in dit voor-
beeld sturing moeten geven aan het gedrag en de houding van de jongerenwerkers. 
Beleidsafspraken die niet worden nageleefd hebben geen zin en kunnen soms juist 
negatieve effecten hebben. 
Coaching en supervisie van medewerkers is van belang bij het creëren van een 
sociaal veilig (ped)agogisch klimaat. Het biedt medewerkers de kans inzicht te 
krijgen in het gewenste gedrag, de gewenste houding en de gewenste bejegening 
van cliënten/groepen en geeft hen de gelegenheid hiermee te oefenen.
Het geven van feedback dient in een veilige context te geschieden zodat mede-
werkers niet worden afgerekend op hun handelen. Bovendien moet de opvang 
bij incidenten goed georganiseerd worden, zodat medewerkers niet aan hun lot 
worden overgelaten.
Een organisatie die een veilige werkomgeving creëert voor haar medewerkers legt 
hiermee de basis voor een veilig (ped)agogisch klimaat.
Integraal sociaal veiligheidsbeleid vraagt om samenwerking en afstemming met de 
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omgeving van de betreffende organisatie. Participatie binnen samenwerkingsver-
banden zoals ‘De veilige school’, buurtnetwerken, veiligheidshuizen, ouderraden 
et cetera bieden kansen om veiligheid tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te maken. De problematiek rondom (on)veiligheid heeft vaak een integraal karak-
ter en vraagt dus ook om een integrale aanpak.

Een groepje jongeren (10-12 jaar) terroriseert al een tijdje de buurt. Er is sprake 
van intimiderend en dreigend gedrag. De jongeren zitten bij elkaar in de klas en 
ook hier pesten zij regelmatig andere kinderen. Buiten schooltijd slaan ze wel eens 
een klasgenoot in elkaar.

“Het gaat niet over een hardere of zachtere aanpak van overlastgevende jongeren, 
maar om een snellere aanpak.”

Pieter Hilhorst, columnist Volkskrant

Om dit groepje aan te pakken, is samenwerking met externe partijen voor alle 
betrokkenen van belang. De leerkracht, het schoolmanagement, het buurtnetwerk 
(de wijkagent), de ouders, de jongeren zelf en mogelijke andere betrokkenen 
kunnen hierin een rol spelen. Op die manier kan een integrale aanpak worden 
gerealiseerd. De soms complexe problematiek van veiligheid eindigt meestal niet 
bij de voordeur van de eigen organisatie en vraagt dus van het management, de 
uitvoerende professionals en alle andere partijen om over de drempel van de eigen 
voordeur heen te stappen. Deze integrale netwerkbenadering is eveneens een 
noodzakelijke voorwaarde voor het implementeren van sociaal veiligheidsbeleid, 
maar leidt echter alleen tot gewenste resultaten als er ook daadwerkelijke samen-
werking en afstemming plaatsvindt tussen partijen. Vertrouwen en betrokkenheid 
blijken sleutelwoorden in deze.

5.4 Aanbevelingen

Aanbevelingen om te komen tot integraal sociaal veiligheidsbeleid
Een heldere visie op veiligheid, die organisatiebreed kan worden uitgedragen, 
is een basisvoorwaarde. Om te kunnen komen tot een dergelijke visie is het van 
belang dat deze tot stand komt in nauwe samenwerking en door middel van de 
dialoog tussen beleidsmakers en professionals op de werkvloer. 
De volgende aspecten zijn cruciaal:
 n Men moet beschikken over een analyse van kwantitatieve en kwalitatieve 
  gegevens met betrekking tot het thema veiligheid in de organisatie;
 n Aan de hand van deze analyse moeten er normatieve uitspraken gedaan 
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  worden rondom gewenst gedrag, houding en bejegening van alle betrokken 
  partijen binnen en buiten de organisatie;
 n Allen moeten zich verantwoordelijk weten voor een veilig (ped)agogisch 
  klimaat;
 n Iedereen moet hiernaar handelen en in een veilige context elkaar sturen, 
  coachen en ondersteunen;
 n Noodzakelijke protocollen en procedures dienen operationeel, bruikbaar, 
  werkbaar en doelgericht ingezet te worden;
 n Deskundigheidsbevordering, training, coaching en intervisie moeten 
  georganiseerd en gefaciliteerd worden;
 n Samenwerking en afstemming met externe partners zal gefaciliteerd en 
  georganiseerd moeten worden vanuit een open houding, waarbij eenieders 
  verantwoordelijkheid voor de complexe problematiek wordt aangesproken.

Uiteraard gaan deze processen niet vanzelf en vraagt het veel inspanning van het 
management en de uitvoerende professionals. Het gaat gepaard met een omslag in 
denken en handelen. Dat vraagt tijd en lef. Dit proces kan alleen slagen als er goed 
geluisterd wordt naar signalen op de werkvloer en men bereid is om ‘veiligheid op 
de werkvloer’ te agenderen en in alle openheid bespreekbaar te maken. 

Aanbevelingen ten aanzien van deskundigheidsbevordering
Professionals die werkzaam zijn in de non-profitsector hebben veelal een sociaal-
agogische opleiding genoten. Het thema (sociale) veiligheid neemt binnen de 
curricula van de opleidingen niet altijd een centrale plaats in. De noodzaak en 
behoefte aan deskundigheidsbevordering, training en scholing in het omgaan 
met grensoverschrijdend gedrag is in de praktijk dan ook sterk aanwezig. Voor 
individuele beroepskrachten zijn er vele mogelijkheden om een training ‘omgaan 
met agressie’ of weerbaarheidtrainingen te volgen. Het is echter een illusie te 
denken dat het doorlopen van alleen een training voldoende handvatten en aan-
knopingspunten biedt om te komen tot een veilig pedagogisch klimaat. Uiteraard 
is deskundigheidsbevordering een bruikbaar instrument. Deelnemers geven ook 
aan dat de trainingen hen helpen om grensoverschrijdend gedrag beheersbaar 
te houden en om zich weerbaarder te voelen. Deze resultaten kennen echter een 
beperkte houdbaarheidsdatum als er geen aandacht is voor inbedding. Om een 
duurzaam rendement te krijgen (borging), spelen meerdere aspecten een rol:
 n Herhaling, bijvoorbeeld door follow-up bijeenkomsten;
 n Opdoen van positieve ervaringen, oefenen met de strategieën;
 n Coaching, supervisie en intervisie door collega’s en/of management.

Aanbevelingen ten aanzien van teamontwikkeling
Het belang van teamontwikkeling moge helder zijn. De praktijk vraagt steeds 
vaker om resultaatverantwoordelijke teams die, afhankelijk van de organisatie-
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structuur, zelfsturend kunnen opereren. Soms gaat de teamontwikkeling vanzelf en 
is het management in samenwerking met de teamleden in staat om rollen, taken en 
onderlinge verhoudingen in samenhang te organiseren. Teams waarbij de interne 
afstemming en samenwerking niet goed loopt, kunnen hierbij worden geholpen, 
bijvoorbeeld door middel van een teamontwikkeltraject. De vraag hiernaar neemt 
toe wanneer de veiligheid en het pedagogische klimaat onder druk staan.

Teamontwikkeltrajecten zijn er in vele soorten en maten en kunnen in intensiteit 
en tijdsduur behoorlijk verschillen. De keuze voor een teamontwikkeltraject is 
alleen zinvol wanneer het teammanagement een duidelijke rol heeft binnen het 
traject. Om positieve ontwikkelingsslagen te kunnen maken, zijn draagvlak bij het 
management, betrokkenheid, coaching en sturing in de gewenste richting van het 
teammanagement uiterst belangrijk. Het teammanagement kan op haar beurt weer 
een schakelfunctie vervullen naar het hogere management.
Teamontwikkeltrajecten dienen oog te hebben voor de mogelijke valkuilen voor 
teams en individuele teamleden. Op de werkvloer werken veel begeleiders, 
hulpverleners, jongerenwerkers en leerkrachten solistisch of in kleine subteams. 
Het is een illusie te denken dat teamontwikkeltrajecten een oplossing zijn voor 
‘alle neuzen dezelfde kant op’. Of dat dergelijke trajecten gemeenschappelijke 
teamdoelen als resultaat kunnen realiseren. Een teamontwikkeltraject heeft het 
hoogste rendement wanneer er aandacht is voor ieders individuele competenties 
in relatie tot de competenties van collega’s. Het gaat dus heel concreet voor elke 
professional om de vraag: welke invloed heeft mijn handelen op de groep/cliënt 
en welke gevolgen heeft dit weer voor de handelingsmogelijkheden voor mijn 
collega’s?
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Hoofdstuk 6

De veilige professional: ervaringen en goede praktijken in de
provincie Noord-Brabant
Jolet Swagers en Clim Kneepkens

Inleiding
Al een aantal jaren is sociale onveiligheid een belangrijk maatschappelijk thema, 
veelal in relatie met onveilige gevoelens van individuele of groepen burgers. 
Sociale onveiligheid ontstaat wanneer mensen bedreigd worden door ongewenst 
en onverwacht – soms agressief – gedrag van anderen. Sociale onveiligheid heeft 
een objectieve en een subjectieve component. Objectieve sociale onveiligheid 
heeft betrekking op het feitelijk voorkomen van incidenten op de werkvloer. 
Subjectieve sociale onveiligheid betreft daarentegen de mate waarin professionals 
hun werk als veilig ervaren. Het gaat dan dus om de beleving van professionals. 
In dit hoofdstuk staat de subjectieve sociale onveiligheid van professionals die met 
jongeren werken centraal.

K2 is een Brabants kenniscentrum op het gebied van jeugd en jeugdbeleid. 
Als steunfunctie-organisatie van de provincie Noord-Brabant ondersteunt K2 
instellingen en overheden in jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, jeugdzorg, 
opvoedingsondersteuning, onderwijs, sport en vrijetijdsbestedingen voor jeug-
digen. K2 heeft vanuit de werkpraktijk jarenlang kennis en ervaring opgedaan 
met ondersteuning en advisering bij sociale (on)veiligheidsgevoelens van profes-
sionals die werken met (risico)jongeren. Recentelijk zien we dat professionals die 
met jeugdigen werken steeds vaker geconfronteerd worden met extreme provo-
caties van (groepen) jongeren. Deze provocaties zijn met name gericht op andere 
(groepen) jongeren. Professionals hebben dan ook behoefte aan nieuwe methoden 
en technieken om met het gedrag van deze jongeren om te gaan. 

Vanwege de kennis en ervaring van K2 met de Brabantse werkpraktijk van profes-
sionals die met (risico)jongeren werken, is ons gevraagd een hoofdstuk van dit 
boek te verzorgen. In dit hoofdstuk staat de subjectieve sociale onveiligheid van 
professionals die met jongeren werken centraal. Dit hoofdstuk is bedoeld voor 
professionals, stafmedewerkers en beleidsmakers. 

Dit hoofdstuk biedt inzicht in:
 n de mate waarin Brabantse professionals zich sociaal onveilig voelen;
 n de wensen en verwachtingen van professionals ten aanzien van beleid 
  rondom dit thema 
 n de huidige situatie en de mogelijkheden van organisaties om een sociaal 
  veilig werkklimaat te realiseren. 
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Bovendien doen wij een aantal aanbevelingen die zowel professionals als stafme-
dewerkers kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.
 
Werkwijze
Om inzicht te krijgen in de Brabantse situatie heeft K2 onderzoek gedaan naar het 
veiligheidsbeleid en de veiligheidservaringen van een aantal organisaties, die met 
(risico)jongeren werken. Concreet hebben we de volgende activiteiten verricht: 
 n Een inventarisatie van beschikbare beleidsdocumenten over het thema
  (sociale) onveiligheid en een analyse op basis van verkregen documenten
Vragen die centraal stonden: 
Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het beleid rondom onveiligheid? 
Welke ondersteuning krijgen medewerkers van organisaties? 
Hoe worden deze documenten ontvangen en ingezet door de professionals? 
Aan zeventig voorzieningen die op een breed terrein voor en met (risico)jongeren 
werken is gevraagd om documenten aan te leveren waarin het beleid dat gevoerd 
wordt ten aanzien van sociale veiligheid staat omschreven. Van alle zeventig 
benaderde voorzieningen heeft bijna de helft gereageerd op onze vraag. Daarvan 
hebben acht instellingen daadwerkelijk documenten opgestuurd die we hebben 
bestudeerd en geanalyseerd. 
 n Telefonische interviews met professionals 
Vragen die centraal stonden: 
In welke mate ervaren professionals sociale onveiligheid tijdens hun dagelijkse 
werkzaamheden? 
Welke strategieën worden ingezet wanneer zij met (mogelijk) onveilige situaties 
worden geconfronteerd? 
Welke behoeften aan ondersteuning en begeleiding hebben professionals op dit 
onderwerp? 
K2 heeft dertien professionals telefonisch geïnterviewd.

“Je moet met ze praten, maar vooral tussen de regels door luisteren. Je krijgt een 
ingang door de relatie die je opbouwt met risicojongeren… kennen en gekend worden!” 

jeugdagent Eindhoven

Leeswijzer
In de eerste paragraaf krijgen de professionals het woord door de ervaringen met 
sociale onveiligheid te beschrijven. In de tweede paragraaf gaan we verder in 
op de rol die ‘veiligheidsbeleid’ inneemt binnen het werkveld en beschrijven we 
tevens hoe professionals dit ervaren. In de conclusie zullen we een samenvatting 
geven van de bevindingen en hier tevens kritische noten bij plaatsen. Tot slot 
zullen wij in de laatste paragraaf een aantal handreikingen bieden die gespreksstof 
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opleveren voor professionals die uitvoerende werkzaamheden verrichten of het 
beleid samenstellen. 

6.1 Professionals aan het woord

Voor dit onderdeel zijn dertien telefonische interviews gehouden. We hebben 
gesproken met vijf jongerenwerkers, twee coördinatoren van het jongerenwerk, 
één jeugdpreventiemedewerker, twee pedagogisch medewerkers, één schoolmaat-
schappelijk werker en twee stafmedewerkers. 
De jongerenwerkers werken voornamelijk met jongeren vanaf twaalf jaar, som-
migen binnen een jongerencentrum en anderen op straat (straathoekwerkers). De 
twee pedagogisch medewerkers werken met jongeren die in een leefgroep ver-
blijven binnen een residentiële instelling. De schoolmaatschappelijk werker is in 
dienst van het algemeen maatschappelijk werk en werkt uitsluitend met jongeren 
in het voortgezet onderwijs. 
Hieronder zullen wij de belangrijkste resultaten die de interviews hebben opge-
leverd, uiteenzetten. In paragraaf 6.1.1 staan de ervaringen van professionals met 
sociale onveiligheid centraal. In paragraaf 6.1.2. worden preventieve strategieën 
om sociaal onveilige situaties te voorkomen besproken. Paragraaf 6.1.3 gaat in
op strategieën bij aanwezige onveilige situaties. Wij sluiten deze paragraaf af met 
een conclusie over de aanwezige en benodigde deskundigheid van professionals
in sociaal onveilige situaties. 

6.1.1 Ervaringen van professionals met sociale onveiligheid

Professionals voelen zich voornamelijk sociaal onveilig wanneer zich
agressieve incidenten voordoen die direct op de professionals zijn gericht;
Agressieve incidenten 1 komen nauwelijks voor, professionals voelen zich
niet vaak onveilig;
Professionals zijn zich bewust van kenmerken van de doelgroep ‘jongeren’ 
waarmee zij werken, bepaalde gedragingen passen daarom bij de leeftijd
(fase van losmaking/ experimenteergedrag) en cultuur.

Omdat de term ‘sociale onveiligheid’ moeilijk te definiëren is, hebben wij de 
professionals eerst gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen en in welk soort 
situaties. De professionals geven aan zich niet vaak sociaal onveilig te voelen. 
Dit komt omdat zich nauwelijks incidenten voordoen. Zij ervaren voornamelijk 
sociale onveiligheid wanneer bedreigingen, pesten en verbale en/of fysieke
agressieve gedragingen door de jongere jegens de professional worden geuit. 
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Daarnaast lijken zij zich met name onveilig te voelen wanneer de jongere zich 
direct richt op de professional en niet op zijn leeftijdsgenoten of de organisatie. 
Een van de jongerenwerkers geeft aan zich vooral onveilig te voelen wanneer de
eigen privésituatie in een conflict wordt betrokken. Verbale agressieve uitingen 
worden niet snel als onveilig ervaren, omdat dit volgens professionals ‘hoort 
bij de doelgroep’. De professionals geven aan dat jongeren vooral agressief zijn 
binnen hun directe omgeving en dat agressieve gedragingen vaak onderdeel zijn 
van de leeftijdsfase waarin zij verkeren. Het is dan de taak van de professional de 
agressie te reguleren. Een geïnterviewde geeft aan dat de doelgroep bezig is 
zijn grenzen te verkennen, te verleggen en te overschrijden. Hierbij hoort het leren 
omgaan met eigen (agressieve) gevoelens. Een andere professional zegt dat het 
uiten van agressie jegens de professional vaak niet op de persoon gericht is, maar 
op de hele organisatie. De situatie wordt daardoor minder als onveilig ervaren.
We hebben de professionals daarnaast gevraagd of zij denken dat er een toename 
is van agressief gedrag ten opzichte van een aantal jaren geleden. Wat opvalt is dat 
de meeste professionals denken dat het aantal onveilige situaties niet is toegeno-
men. Een aantal geïnterviewden geeft wel aan dat jongeren tegenwoordig directer 
communiceren, wat agressief over kan komen. De omgeving kan hier negatief op 
reageren terwijl dit niet de intentie was van de jongere, maar waardoor de ervaren 
onveiligheid groter is. “Er is een toenemende ‘rapcultuur’. Jongeren gebruiken 
harde taal, dat past meer bij die cultuur”. Volgens een professional is het gevaar 
hiervan dat dit gedrag normaal gevonden wordt, waardoor de grenzen vervagen. 
Een van de professionals spreekt bovendien over steeds complexere problematiek 
bij kinderen, wat meer onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Er zijn steeds 
meer zogenaamde ‘multi-problem’ kinderen. Omdat gestreefd wordt jeugdigen 
zolang mogelijk in de thuissituatie te behandelen, vindt er een verzwaring plaats 
van de problematiek van jeugdigen die in residentiële instellingen terecht komen. 
Voor jeugdigen die hier terecht komen is het gebruik van harde taal vaak een 
laatste redmiddel. 

6.1.2 Preventieve strategieën ter voorkoming van onveilige situaties 

Professionals maken een onderscheid tussen praktische preventieve strategieën en 
andere preventieve strategieën. 

Praktische preventieve strategieën 
Professionals noemen de volgende praktische, (vaak) door de instelling gefacili-
teerde, voorzorgsmaatregelen: 
 n Gebruik van een alarmsysteem of mobiele telefoon;
 n Niet alleen werken;
 n Gebruik van geschikte ruimten;
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 n Afspraken plannen binnen reguliere openingstijden van pand;
 n In bezit zijn van handelingsprotocol.

Wat opvalt is dat veel van deze maatregelen vooral toepasbaar zijn wanneer 
professionals binnen de muren van de instelling met jongeren werken. Jongeren-
werkers op straat beschikken vaak over minder praktische middelen die preventief 
in te zetten zijn.

Overige preventieve strategieën 
De professionals noemen vooral houdingsaspecten die preventief werken: 
 n Bewaren van rust;
 n Tonen van begrip;
 n Aansluiting zoeken;
 n Duidelijk en consequent zijn over regels en grenzen;
 n Met humor benaderen;
 n Voorbeeldgedrag vertonen;
 n Hebben van overwicht;
 n Uitstralen van zelfvertrouwen.

Daarnaast hebben de professionals de volgende strategieën genoemd die zij 
inzetten in hun werk met (risico)jongeren: 
 n Kennen en gekend worden;
 n Samenwerking/afstemming met collega’s;
 n Jongeren verantwoordelijkheid geven.

De jongerenwerkers zijn het er unaniem over eens dat een goede relatie met de 
jongere preventief gezien het beste werkt. Een jongerenwerker geeft aan: “Het is 
hier ons-kent-ons, via via zijn de jongeren altijd wel bekend bij een van de jon-
gerenwerkers. Dit maakt de gespreksvoering makkelijker.” Een ander benadrukt 
dat het belangrijk is zo vroeg mogelijk contact met de jongeren te hebben. Het 
is daarom belangrijk jongeren op een positieve en onbevooroordeelde wijze te 
benaderen. Dit kunnen jongerenwerkers doen door interesse en belangstelling te 
tonen voor onderwerpen die de jeugd bezighoudt. Een belangrijke preventieve 
factor is dus het ‘kennen en gekend worden’. 

“Ga met ze om zoals jij wilt dat ze met jou omgaan”
groepsleider justitiële jeugdinrichting Breda 

Daarnaast ervaren professionals een goede samenwerking met collega’s als 
belangrijke preventieve strategie. Collega’s dienen volgens veel professionals op 
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de hoogte te zijn van de situatie waar iemand zich in bevindt. Daarnaast helpt het 
wanneer collega’s elkaar goed kennen: “Ken de kwaliteiten van je collega’s en 
weet hoe je ze juist kunt inzetten”, adviseert een jongerenwerker. 

6.1.3 Strategieën tijdens onveilige situaties

De meeste professionals kunnen geen strategieën noemen die zij inzetten wanneer 
zij in een onveilige situatie terecht komen: “Tijdens een daadwerkelijk onveilige 
situatie komt het vaak op je eigen gezonde verstand aan”, aldus een jongerenwer-
ker. Ervaring en gevoel spelen hierbij een belangrijke rol. Een aantal professionals 
geeft aan de jongere soms een time-out te geven: “Zij kunnen dan eerst afkoelen 
voor de situatie weer besproken wordt”. 
Daarnaast worden nog twee maatregelen genoemd die de professionals noodge-
dwongen kunnen inzetten:
Ontzegging van de toegang tot of deelname aan een activiteit;
Inschakelen van politie (alarmnummer, wijkagent, etc.).
Ook de eerder genoemde houdingsaspecten spelen een belangrijke rol wanneer 
zich toch een onveilige situatie voordoet. Een goede houding kan dan voorkomen 
dat het incident escaleert. 

6.1.4 Deskundigheid

Professionals hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied 
van omgaan met (sociaal) onveilige situaties. 

De meeste van bovengenoemde houdingsaspecten worden als onderdeel van 
het werk en de functie gezien en lijken daarmee ‘vanzelfsprekend’ toegepast te 
worden. De vraag is of dergelijke strategieën daadwerkelijk wel zo gemakkelijk 
in te zetten zijn. Kortom: voelen de professionals zich deskundig genoeg om met 
(eventueel) onveilige situaties om te gaan? 

Meerdere professionals geven aan zich niet deskundig genoeg te voelen en zouden 
graag meer ondersteuning krijgen in het omgaan met onveilige situaties. Wanneer 
conflicten minder vaak voorkomen, voelen professionals zich ook minder deskun-
dig. Professionals zien ervaring met name als een mogelijkheid om de deskundig-
heid te vergoten. Toch benadrukken de professionals ook dat ervaring alleen niet 
voldoende is, met name wanneer zich ernstige acuut onveilige situaties voordoen. 
Professionals zien een aantal mogelijkheden om de eigen deskundigheid te vergro-
ten: 
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 n Zelfreflectie;
 n Ondersteuning door collega’s;
 n Aanleren van specifieke methoden en technieken om met onveilige 
  situaties om te gaan (bijvoorbeeld door training van gesprekstechnieken).
Professionals lijken met name behoefte te hebben aan trainingen waarin hun 
geleerd wordt om te gaan met (mogelijk) onveilige situaties, bijvoorbeeld door te 
oefenen met verschillende casussen. Daarnaast kan de behoefte bestaan aan meer 
intrinsieke begeleiding, zoals coaching en intervisie. 

6.2 Een sociaal veilig werkklimaat

In paragraaf 6.2.1 beschrijven we wat de acht organisaties schriftelijk hebben 
vastgelegd over hun beleid rondom onveiligheid. De beschreven thema’s kunnen 
voor stafmedewerkers als leidraad dienen voor het opstellen van beleidsdocumen-
ten. Daarnaast gaan we in paragraaf 6.2.2 in op de verwachtingen en wensen van 
professionals omtrent het veiligheidsbeleid en bekijken we of het aanbod van de 
instellingen aansluit op de vraag van de medewerkers. We sluiten deze paragraaf 
af met succesfactoren voor beleid. 

6.2.1 Beleid rondom (sociale) onveiligheid

In de beleidsnotities komen de volgende thema’s regelmatig voor:
 n Definiëring van sociale onveiligheid;
 n Preventieve strategieën;  
 n Handelingsprotocollen;
 n Opvang en nazorg van medewerkers na onveilige situaties;
 n Melding en registratie van onveilige situaties;
 n Deskundigheidsbevordering.

Definiëring
De meeste notities starten met omschrijvingen van het begrip sociale onveiligheid. 
De meest gebruikte en gedefinieerde begrippen zijn ‘agressie’ en ‘ongewenste 
gedragingen/omgangsvormen’. Voor een aantal instellingen geldt dat zij onder-
scheid maken in vormen van agressie en deze ook definiëren. 

Preventieve strategieën 
Sommige voorzieningen beschrijven preventieve maatregelen die onveilige 
situaties moeten voorkomen. Zo wordt door een aantal instellingen aangegeven 
dat zij voorzorgsmaatregelen treffen en/of veiligheidsvoorschriften hebben waarin 
praktische maatregelen zijn benoemd. Deze praktische voorzorgsmaatregelen zijn 
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met name van toepassing op het gebouw, de bezetting van personeel en de plan-
ning van activiteiten en/of gesprekken. Zo beschrijven sommige instellingen dat 
het verplicht is een bepaalde activiteit uit te voeren met twee professionals en zegt 
een aantal instellingen te beschikken over een alarmsysteem of mobiele telefoons. 
Slechts een aantal instellingen heeft in hun beleid suggesties opgenomen die de 
professional persoonlijk kan inzetten om een onveilige situatie te voorkomen.  
Er worden bijvoorbeeld houdingsaspecten genoemd die agressief gedrag van de 
jongere kunnen verminderen.     

Handelingsprotocollen
Bijna alle instellingen hebben protocollen opgesteld waarin acties vermeld 
staan die van toepassing zijn op een (eventueel) onveilige situatie. Dergelijke 
protocollen verschillen echter wel van inhoud. Zo heeft de ene organisatie in haar 
beleidsdocument gedragslijnen beschreven waarin adviezen staan over hoe de 
professional met agressief gedrag om moet gaan en de andere organisatie om-
schrijft specifieke acties die gevolgd moeten worden in geval van een (mogelijk) 
onveilige situatie. Sommige instellingen beschrijven handelingen en/of maat-
regelen die volgen wanneer communicatie niet meer effectief is. Soms worden 
de beschreven acties per vorm van agressie benoemd. Eén organisatie maakt 
daarnaast nog onderscheid in acties die volgen voor de bezoeker, oftewel ‘dader’, 
de professional en voor de afdeling of andere betrokkenen. In andere protocollen 
wordt dit minder expliciet beschreven. De protocollen bevatten vaak ook bijlagen 
waarin specifieke acties beschreven staan, zoals het doen van aangifte, een beroep 
doen op de vertrouwenspersoon, het geven van een bezoekverbod of het innemen 
van gebruiksvoorwerpen.

Opvang en nazorg
In alle beleidsdocumenten zijn de mogelijkheden voor opvang en nazorg specifiek 
beschreven. Vaak wordt ook aangeduid wie hiervoor verantwoordelijk is. Meestal 
worden medewerkers die een onveilige situatie hebben meegemaakt in eerste 
instantie opgevangen door collega’s. Vaak wordt vervolgens de direct leidingge-
vende op de hoogte gebracht, die daarna ook verantwoordelijk is voor het bieden 
van nazorg. In een aantal instellingen is de vertrouwenspersoon verantwoordelijk 
voor nazorg. Eén organisatie geeft aan te werken met een opvangteam, bestaande 
uit twee interne en één externe medewerker. Voor de meeste instellingen geldt 
dat zij de taken van degene die nazorg moet bieden, hebben beschreven. Twee 
instellingen gebruiken het drie-gesprekken-model, een bestaande methodiek die 
gebaseerd is op drie gesprekken binnen zes weken. 

Meldings- en registratiesysteem
Bijna alle instellingen die hun beleidsdocument ter inzage hebben opgestuurd, 
beschikken ook over een melding- en registratiesysteem van incidenten van 
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onveiligheid. Voor één instelling geldt dat de vertrouwenspersoon de taak heeft 
interne trends rondom onveilige situaties te signaleren. Deze informatie moet 
vervolgens door het management opgepakt worden. 

Deskundigheidsbevordering
De helft van de instellingen heeft in haar beleidsdocument deskundigheidsbevor-
dering als thema opgenomen. Deskundigheidsbevordering bestaat veelal uit een 
training die medewerkers informeert en leert om te gaan met onveilige situaties. 
Een paar instellingen biedt deze training standaard aan voor medewerkers, de 
overige instellingen benoemen een training als mogelijkheid voor de medewerker 
om zich sterker en zekerder te voelen.

6.2.2 Verwachtingen en wensen van professionals 

Professionals hebben de volgende verwachtingen ten aanzien van veiligheids-
beleid:
 n Handelingsprotocollen inzetten als hulpmiddel;
 n Actief beleid rondom deskundigheidsbevordering;
 n Het thema (sociale) onveiligheid op agenda.

Handelingsprotocollen alleen zijn niet genoeg
Veel professionals zijn tevreden wanneer de instelling beschikt over handelings-
protocollen, maar zij geven wel aan dat dergelijke documenten vooral dienen 
als “een goed handvat, maar het kan niet als oplossing voor alle situaties gezien 
worden”. Een ander geeft ook aan: “Hoe je ermee omgaat, hangt af van de situatie 
en de persoon. Een handelingsprotocol is daarom niets meer en niets minder dan 
een handvat.” Professionals zijn het er dus over eens dat niet alles in protocollen 
en regels vastgelegd kan worden, maar geven wel aan dergelijke handvatten als 
hulpmiddelen te waarderen. 
Mondelinge afspraken met collega’s vinden de professionals evengoed belangrijk. 
Directe collega’s worden vaak gezien als eerste aanspreekpunt voor of na een 
onveilige situatie. Zij consulteren elkaar, waarbij mogelijke handelingen bespro-
ken worden. 

Actief beleid rondom deskundigheidsbevordering
De beroepskrachten geven aan zichzelf niet altijd voldoende deskundig te vinden. 
Zij kijken niet alleen kritisch naar de eigen professionaliteit maar doen daarnaast 
ook een beroep op hun werkgever. De professionals vinden dat ondersteuning 
voldoende actief en structureel zou moeten worden aangeboden door de instelling 
waar zij werkzaam zijn. 
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Onveiligheid op de agenda
Soms is het zo dat instellingen de bespreking van onveilige situaties tijdens 
teamvergaderingen wel standaard op de agenda hebben staan, maar dat het thema 
na verloop van tijd verwatert. Een aantal professionals zou willen dat de instelling 
zich inzet om het thema meer te laten leven. Volgens hen zou dit het beste tot 
stand kunnen komen wanneer casussen regelmatig besproken worden en er steeds 
aandacht is voor de (eventueel) onveilige component. Zij zijn van mening dat 
instellingen bij kunnen dragen aan bewustwording rond dit thema; zowel staf- 
medewerkers als uitvoerende medewerkers dienen het belang hiervan te onder-
kennen.

De meeste professionals zijn wel tevreden over de inspanningen die de werkgever 
verricht om een sociaal veilig werkklimaat te creëren. Het valt ons op dat hiervoor 
vaak twee oorzaken worden genoemd: 
 n de professional ervaart weinig tot geen sociale onveiligheid en verwacht 
  daarom niet meer inspanningen;
 n de professional ervaart soms tot regelmatig sociale onveiligheid en de 
  instelling beschikt dan ook over een actief veiligheidsbeleid. 

Al met al kan gesteld worden dat professionals weinig verbetervoorstellen hebben 
wanneer de instelling over een veiligheidsbeleid beschikt. 

6.2.3 Succesfactoren beleid

Professionals noemen twee succesfactoren van het huidige beleid rondom sociaal 
onveilige situaties:
 n Bottum-up beleid;
 n Blijvende aandacht in het beleid voor het thema.

Bottom-up beleid 
Bijna alle professionals, van wie de instelling over geschreven beleid rondom 
sociale onveiligheid beschikt, geven aan dat dit beleid mede door de werknemers 
is vormgegeven. Een aantal professionals geeft aan dat werkgroepen van mede-
werkers zijn samengesteld om het toekomstige ‘veiligheidsbeleid’ te bespreken 
en op te stellen. De professionals geven daarmee aan dat het beleid niet door de 
instelling is opgelegd, maar dat medewerkers volop betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van het beleid. Ook stafmedewerkers erkennen deze werkwijze: 
“Beleving en emoties spelen een belangrijke rol bij dit thema. Om beleid vorm te 
kunnen geven zul je daarom moeten beginnen bij de uitvoerend medewerkers”, 
aldus een van de stafmedewerkers.
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Blijvende aandacht
Een aantal professionals geeft aan dat het beleid wel eens vervaagt in de praktijk 
van alledag. Beleid gaat met name leven wanneer het thema structureel onder de 
aandacht wordt gebracht. 

6.3 Conclusie 

Hieronder zullen we de belangrijkste resultaten in conclusies verwoorden. Vervol-
gens zullen we hier kritische kanttekeningen bij plaatsen, waardoor de conclusies 
op juiste waarde geschat kunnen worden.

6.3.1 Samenvatting

Onveilige situaties lijken niet vaker voor te komen dan voorheen;
Er lijkt sprake te zijn van een ‘verharding’ van de samenleving; 
Agressie is een uiting die bij de leeftijdsfase van de doelgroep hoort; 
Bekendheid met de doelgroep is een belangrijke preventieve strategie;
Een goede houding lijkt zowel preventief als curatief het meest effectief; 
De meeste instellingen verrichten al inspanningen om de sociale veiligheid te 
vergroten. 

Huidige situatie Brabantse professionals
- Onveilige situaties lijken niet vaker voor te komen dan voorheen
Professionals die werken met (risico)jeugd hebben niet het idee dat er een toe-
name is van het aantal incidenten. 

- Er lijkt sprake te zijn van een ‘verharding’ van de samenleving 
Jongeren maken steeds vaker gebruik van ‘harde straattaal’. Professionals zijn 
van mening dat deze ‘straattaal’ met name door burgers als sociaal onveilig wordt 
ervaren. Agressie is niet vaak gericht op de professional. Meestal zijn jongeren 
onderling agressief of richten zij hun agressie op de organisatie als geheel. 

- Agressie is een uiting die bij de leeftijdsfase van de doelgroep ‘hoort’ 
Jongeren verkennen en overschrijden (soms) hun grenzen, waarmee ze ook de 
grenzen van anderen kunnen overschrijden. Zeker in de adolescentieperiode is dit 
een normaal fenomeen. Vaak hoort het bij de taak van de professional de jongere 
hulp te bieden om met dit grensverkennend gedrag om te gaan. Ongewenst gedrag 
zien veel professionals dan ook als ‘part of the job’. 
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Aanpak (sociale) onveiligheid
Onbekendheid met de (groep) jongeren is een belangrijke oorzaak van onveilige 
gevoelens.
Bekendheid met de groep is daarmee een belangrijke preventieve strategie. 
Anonimiteit en onbekendheid met de cultuur en de leefwereld van jongeren lijkt 
een belangrijke oorzaak van sociale onveiligheid te zijn. Professionals noemen 
‘kennen en gekend worden’ dan ook vaak als strategie om onveilige situaties te 
voorkomen. Wanneer de professional weet met welke jongere hij te maken heeft, 
zijn achtergrond en gedrag kent, kan hij beter op de situatie anticiperen. Hierbij 
spelen meerdere factoren een rol. Bijvoorbeeld de geografische ligging (stad/
platteland) van het werkgebied. Ook het aantal dienstjaren van een werknemer kan 
een rol spelen: hoe langer een professional meedraait, hoe meer jongeren hij kent. 
De huidige tendens om opgroei- en opvoedhulp zo dicht mogelijk bij de jongere 
zelf te organiseren, sluit hierbij goed aan. Door wijkgericht en laagdrempelig te 
werken, worden jeugdigen steeds meer uit de anonimiteit gehaald. 

- Houdingsaspecten van de professional lijken zowel preventief als curatief het
   meest effectief 
Professionals maken daarnaast gebruik van hun eigen ervaring. Hun ‘gevoel’, 
maar ook hun kennis kan ondersteunend werken. Bovendien maken professionals 
gebruik van collegiale consultatie. Voor, tijdens en na incidenten zijn collega’s 
vaak elkaars eerste aanspreekpunt. 

- Professionals hebben behoefte aan training om preventief te werk te gaan
Vooral ervaring geeft professionals het vertrouwen voldoende deskundig te zijn. 
Het is daarom belangrijk vooral met concrete situaties te oefenen in terugkerende 
trainingen. 

Beleid (sociale) onveiligheid
De meeste instellingen verrichten inspanningen om de sociale veiligheid binnen 
hun organisatie te vergroten
De manier waarop zij dit doen verschilt echter. Sommige organisaties stellen 
protocollen op, andere bieden trainingen of brengen vooral het thema onder 
de aandacht tijdens teambesprekingen. Sommige instellingen betrekken hun 
medewerkers structureel bij het opstellen van het beleid en bij (tussentijdse) 
evaluaties. Wat opvalt is dat met name jongerenwerkers, die werkzaam zijn bij een 
instelling waar nog geen beleid ontwikkeld is, om geschreven handvatten vragen. 
Is het protocol er eenmaal, dan geven professionals vaak aan dat het zij het alleen 
gebruiken als handvat. 
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6.3.2 Kritische noot

Bovenstaande opsomming is het resultaat van de activiteiten die K2 heeft uitgezet 
ten behoeve van dit hoofdstuk. We zullen hier nog wat kritische kanttekeningen 
plaatsen die de conclusies in een juist perspectief zetten. 

Respons
Allereerst valt op te merken dat de respons van organisaties en daarmee ook 
van de professionals laag is. De conclusies kunnen daarom niet ‘Brabant-breed’ 
getrokken worden, maar gelden specifiek voor de betrokken organisaties en 
professionals. Wel geeft het hoofdstuk voldoende ervaringen weer die voor
andere organisaties en/of professionals mogelijk herkenbaar zijn.

Variatie kenmerken
Naast de lage respons zien we bovendien veel variatie in kenmerken die de orga-
nisatie en het werk typeren. Verschillen in kenmerken als doelgroep, geografische 
ligging, cultuur en structuur van de organisatie zijn in dit hoofdstuk onvoldoende 
zichtbaar geworden, maar zijn mogelijk wel van invloed op de conclusies zoals 
die hier worden gepresenteerd. We zullen hier een aantal verschillen in kenmerken 
op een rijtje zetten. 

Doelgroep
Hoewel de bevraagde professionals allen met jongeren in de leeftijd van twaalf en 
ouder werken, zijn verschillen zichtbaar in de kenmerken die de doelgroep speci-
ficeert. Zo zijn er professionals die hoofdzakelijk met groepen jongeren werken 
en professionals die de jongeren vooral alleen spreken. Ook verschillen in sekse 
zijn zichtbaar; een aantal professionals werkt alleen met meisjes terwijl anderen 
vooral jongens tegenkomen. Slechts één professional geeft aan hoofdzakelijk met 
jongeren te werken die risicogedrag vertonen, terwijl de anderen het gedrag van 
de jongeren met wie zij werken niet typeren als risicovol. Dergelijke specifieke 
typeringen van de doelgroep zijn mogelijk van invloed op de mate waarin profes-
sionals zich sociaal onveilig voelen.  

Geografische ligging
De professionals die benaderd zijn werken wel allen in Noord-Brabant, maar in 
uiteenlopende gebieden. Een aantal organisaties is gevestigd in grotere steden 
terwijl anderen juist zijn gevestigd in meer afgelegen gebieden. Mogelijk komen 
agressieve gedragingen van jongeren vaker of juist minder vaak voor in steden 
dan op het platteland. Deze factor zou dan invloed kunnen hebben op de mate 
waarin professionals zich sociaal onveilig voelen en de maatregelen die organisa-
ties nemen om met onveilige situaties om te gaan. 
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Cultuur
De cultuur van de organisatie is mede bepalend voor de wijze waarop professio-
nals hun werk beleven en uitvoeren en welke ervaringen zij met zich meedragen. 
We zien dat een aantal professionals benadrukt dat agressief gedrag past bij de 
leeftijd van de doelgroep waarmee professionals werken en dat de omgang met 
eventueel onveilige situaties daarom een beetje bij het vak hoort. Mogelijk past 
een dergelijke uitspraak binnen de ‘machocultuur’ die bij de desbetreffende 
organisatie behoort. De cultuur binnen de organisatie kan daarom invloed uitoefe-
nen op de wijze waarop de professional ervaringen met sociale onveiligheid naar 
buiten toe presenteert.  

Structuur van de instelling
Voor dit hoofdstuk zijn organisaties geselecteerd op doelgroep - zij die met (ri-
sico)jongeren werken – en niet op ‘type’ organisatie. Dit maakt dat de benaderde 
organisaties verschillen laten zien in structuur en opzet. Zo is een aantal instel-
lingen hiërarchisch van aard of juist niet. Sommige instellingen zijn zeer breed 
georganiseerd, terwijl andere juist klein zijn opgezet. Zo heeft de ene instelling 
honderd werknemers in dienst terwijl de ander aan twintig werknemers voldoende 
heeft. Het voert te ver mogelijke gevolgen van dergelijke verschillen hier verder 
uit te diepen, maar duidelijk is dat de structuur van de instelling invloed kan 
hebben op de wijze waarop zij met het thema sociale onveiligheid omgaat.

Onderzoek naar de invloed van bovenstaande factoren toont mogelijk verschillen 
aan in het beleid van de organisaties en de beleving van professionals ten aanzien 
van onveiligheid. De conclusies die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd dienen 
daarom in de juiste context te worden geïnterpreteerd en gebruikt. Generaliseer-
baarheid van de gegevens is daarom niet mogelijk.

6.4 Advies

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de ervaring en kennis van K2 
met de beroepspraktijk, adviseert K2 organisaties en professionals het volgende:

Niet dramatiseren, maar ook niet bagatelliseren 
Agressieve gedragingen horen bij de doelgroep. Jongeren moeten zich nog ont-
wikkelen. Onveilige situaties lijken niet veel vaker voor te komen dan voorheen. 
Het is daarom ook zaak de problematiek binnen de juiste proporties te benaderen. 
Enerzijds is het niet nodig de problematiek rondom sociale onveiligheid te drama-
tiseren, anderzijds dient het probleem ook niet te worden gebagatelliseerd. Elke 
professional die zich sociaal onveilig voelt in zijn werk, is er namelijk één teveel. 
De arbeidssituatie heeft een grote invloed op de psychische arbeidsbelasting van 
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de professional. Psychosociale risico’s verdienen dan ook een prominente plek 
op de agenda van beleidsmakers. De belevingscomponent van onveiligheid is van 
dusdanig belang, dat instellingen hieraan niet voorbij zouden moeten gaan. K2 is 
daarom van mening dat alle voorzieningen condities moeten scheppen waardoor 
het werken met (risico)jongeren ‘hanteerbaar’ wordt gemaakt. Hierbij moet niet 
alleen gedacht worden aan praktische voorzorgsmaatregelen, maar ook en vooral 
aan het trainen van de professional op houdingsaspecten. Instellingen zouden het 
thema ‘onveiligheid’ ten minste op de agenda moeten hebben staan en hier een 
duidelijke visie en missie op moeten ontwikkelen. Een sociaal veilige werkplek is 
een essentiële randvoorwaarde om goed te kunnen functioneren als professional.

(H)erken het thema onveiligheid
Professionals komen in aanraking met onveilige situaties. Dit is niet te voorko-
men. Een eerste vereiste om als professional of organisatie aan de slag te gaan 
met sociale onveiligheid is zorgen dat je situaties herkent. Zorg dus als instelling 
dat je weet wat je medewerkers meemaken. Inzicht in de aard en omvang van 
incidenten is een eerste belangrijke stap. Daarnaast is het van belang de situaties 
ook te erkennen. Uit dit onderzoek komt ook duidelijk het cultuuraspect naar 
voren. Het belang van werken binnen een cultuur waar over incidenten gesproken 
kan worden is erg groot. Wanneer je als instelling medewerkers de ruimte geeft 
ervaringen te bespreken, creëer je een cultuur waarin situaties erkend worden. Het 
is ook belangrijk het thema structureel onder de aandacht te brengen. Dit is niet 
alleen een kwestie van beleid schrijven: er dient ook en vooral een cultuuromslag 
plaats te vinden. Een organisatie met een vertrouwde en open cultuur creëert 
ruimte waarin praten over incidenten gestimuleerd wordt. Een beroepskracht kan 
niet alleen op zijn eigen professionaliteit worden aangesproken. De organisatie 
waar hij werkt moet hem faciliteren! 

Faciliteer de professional
Er is een aantal belangrijke tips om met het thema aan de slag te gaan. Vraag 
rechtstreeks aan professionals wat zij nodig hebben om hun kerntaak goed uit te 
voeren. Meestal weten professionals prima wat zij nodig hebben, dit komt alleen 
niet ter sprake. Betrek professionals daarom wanneer je beleid opstelt. Dit zorgt 
voor inhoudelijk goed én gedragen beleid. Maar beleid is niet voldoende. Profes-
sionals geven aan vooral ervaring op te willen doen. Letterlijk met het thema aan 
de slag gaan is dus erg belangrijk. Er is een groot aanbod aan cursussen, maar 
wees selectief. Zorg ervoor dat de training aansluit bij de dagelijkse praktijk. 
Een trainer moet herkenbare voorbeelden gebruiken. Hiermee neemt het nut van 
de training toe. Betrek uw medewerkers ook in de vormgeving van de training. 
Wat hebben zij nodig? Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met casussen die 
zich in het werk hebben voorgedaan. Houd ook goed het beginniveau in de gaten 
van medewerkers. Maak waar mogelijk gebruik van de kennis van meer ervaren 
krachten. Zij zullen graag hun ervaring overdragen. 
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Houd beleid levend
Het is van groot belang uitvoerende medewerkers mee te laten denken over de 
inhoud en vormgeving van dergelijke handvatten. Zij moeten er uiteindelijk mee 
uit de voeten kunnen. 
De wijze waarop een instelling het beleid inbrengt, maar ook levendig en actueel 
houdt, is van groot belang voor het succes ervan. Voer daarom regelmatig tus-
sentijdse evaluaties uit van het beleid. Er zijn voldoende eenvoudige instrumenten 
voorhanden, waarmee ingezet beleid gevolgd kan worden. Pas echter op alleen 
te werken met vragenlijsten. Geef voldoende gelegenheid om ook individuele 
ervaringen boven tafel te krijgen. Er is een aantal eenvoudige tips die direct resul-
taat zullen hebben. Zo is het belangrijk, als zich een incident heeft voorgedaan, 
regelmatig terug te komen op de gebeurtenis. Ook wanneer een medewerker het 
incident niet als dusdanig belangrijk aanduidt, neemt dit niet weg dat dit onbewust 
wel het geval kan zijn. Taak van de coach is een ‘machocultuur’ te voorkomen en 
te doorbreken. Ook de coaches zullen hierin gecoacht moeten worden.
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Hoofdstuk 7 

Ervaringen met agressietrainingen in outreachend (jeugd)werk: 
de casus Portes in Utrecht
Betty-Ann Blommers

Inleiding 
In het welzijnswerk is veiligheid lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. 
Vooral binnen het jongerenwerk heerste de mening dat agressie nu eenmaal bij 
het werk hoorde. Omgaan met agressief gedrag is niet altijd een vanzelfsprekende 
vaardigheid. Vaak doet men dit vanuit een bepaald gevoel, wat soms wel en soms 
niet effectief is. Gelukkig zie je de laatste jaren dat zorg voor een veilige werkom-
geving een thema is dat steeds meer op de agenda komt. 
Mijn naam is Betty-Ann Blommers en ik heb bij een grote welzijnsorganisatie 
(Portes) in Utrecht ruim 10 jaar als leidinggevende en later als manager de 
aansturing gedaan van voornamelijk outreachende hulpverleners en (ambulante) 
jongerenwerkers. Portes is werkzaam in een aantal achterstandswijken in Utrecht. 
In het dagelijkse werk werden de medewerkers binnen de afdelingen Preventie & 
hulpverlening Jeugd en (Ambulant) Jongerenwerk regelmatig geconfronteerd met 
verschillende vormen van agressie. Ik kreeg de indruk dat agressie steeds vaker 
voorkwam en ook zwaardere vormen aannam. Vanuit die constatering ben ik op 
zoek gegaan naar een training ’omgaan met agressie’. Bij die zoektocht ontdekte 
ik verschillende trainingen en trainingsbureaus die qua inhoud, aanpak en ook qua 
prijs zeer uiteenlopen.
In dit hoofdstuk ga ik eerst nader in op de specifieke doelgroep en de werksituatie 
van zowel de teams (ambulant) jongerenwerk als de outreachende hulpverlening 
en wordt de veiligheidsproblematiek binnen die werksoorten belicht. Vervolgens 
schets ik de zoektocht naar een agressietraining die bij die werksoorten aansluit 
en licht ik het besluit toe om zelf een agressietraining op maat te ontwikkelen. Het 
doel, de inhoud en de werkvorm van de trainingen wordt kort beschreven, net als 
de inbedding van de training binnen de organisatie. Tot slot kijk ik terug op de 
ervaringen na drie jaar trainingen op maat te hebben aangeboden.

7.1 Doelgroep en werksituatie 

‘Trainingsbureau voor agressietrainingen gespecialiseerd in de welzijnssector’, 
klinkt goed als je op zoek bent naar een geschikte training. Maar de welzijnssector 
is erg breed en heeft een heel uiteenlopende doelgroep. Is een bureau gespecia-
liseerd in het volwassenwerk in een middelgrote gemeente? Of misschien in het 
jongerenwerk in een dorpje in Brabant? Het verschil tussen die twee kan al heel 
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groot zijn. De teams waarvoor ik een training zocht, werkten deels met jongeren 
en deels met ouders van kinderen tussen de vier en achttien jaar. Klinkt ook vrij 
eenduidig, maar als ik de jongeren en ouders uit het Brabantse dorp waar ik ben 
opgegroeid, vergelijk met die uit de wijken in Utrecht waar ik werkzaam was, is er 
een wereld van verschil. In die wijken in Utrecht gelden andere omgangsvormen 
en andere normen en waarden. Bovendien heb je daar te maken met uiteenlopende 
culturele achtergronden.

Werkgebied
Portes is werkzaam in drie wijken in Utrecht: Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd en 
Zuilen), West (Lombok en Oog in All) en Zuidoost (Hoograven en Lunetten). Dit 
zijn wijken waar jongerenoverlast, criminaliteit/drugs en gevoelens van onveilig-
heid door bewoners als belangrijke buurtproblemen worden ervaren. Daarnaast is 
de ervaren onveiligheid en de geregistreerde veiligheid in die wijken hoger dan 
het stedelijk gemiddelde.

“Als je wijst maak je geen vuist!”
uit raptekst risicojongere 15 jaar, Tilburg

Jongerenwerk
Jongerenwerk bestaat bij Portes uit twee teams, het team ambulant jongerenwerk 
en het team accommodatiegebonden jongerenwerk. Beide teams werken met 
jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Binnen het accommodatiegebonden 
jongerenwerk variëren de activiteiten van een open inloop waar 25 jongeren 
aanwezig zijn, tot een cursorische activiteit voor een clubje van acht meiden. 
Vooral binnen de open inloopactiviteiten is beheersbaarheid en veiligheid een 
terugkerend item.

Binnen de doelgroep jongeren zijn de jongens in de meerderheid. Afhankelijk van 
de buurt waarin het buurthuis is gelegen, is de populatie de ene keer overwegend 
allochtoon en de andere keer overwegend autochtoon. Er zijn weinig activiteiten 
waarin het jongerenwerk een gemêleerde groep qua herkomst bereikt.
De meerderheid van de jongeren die de activiteiten bezoekt, volgt een vmbo-
opleiding of is vroegtijdig schoolverlater. Veel jongeren zijn al in aanraking 
geweest met de politie of dreigen daarmee in aanraking te komen, de zogenaamde 
‘risicojongeren’.

Naast het accommodatiegebonden jongerenwerk, werkt een deel van het team op 
straat als ambulant jongerenwerker. Daar krijgt men te maken met weer andere 
regels en omgangsvormen, omdat men zich als professional op een openbaar 
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terrein begeeft, waar jongeren de dienst proberen uit te maken. Het ambulante 
jongerenwerk richt zich op groepen jeugdigen die op straat overlast veroorzaken. 
De ervaren overlast varieert van geluidsoverlast en vervuiling tot drugsgebruik en 
intimidatie. De jongerenwerkers proberen de jongeren uit de anonimiteit te halen 
en de overlastsituatie bespreekbaar te maken. Kennen en gekend worden en in 
contact blijven met de groepen jongeren is een eerste vereiste. Een volgende stap 
is het verbeteren van de communicatie tussen jongeren en bewoners. Er wordt 
gekeken wat er speelt en hoe de situatie het beste kan worden aangepakt voor de 
buurtbewoners, de groep jongeren en de individuele jongeren. In het aanpakken 
van de overlast wordt nauw samengewerkt met de politie en de gemeente. 
De groepen jongeren die op straat rondhangen staan niet te wachten op een jonge-
renwerker die hen komt vertellen dat ze overlast veroorzaken en rustiger moeten 
zijn. De groepen die zich bezighouden met strafbare activiteiten zijn nog feller 
gekant tegen jongerenwerkers die in hun ogen een verlengstuk van de politie zijn.

Outreachende hulpverlening 
“Wat zijn outreachende hulpverleners?” was de standaardvraag die ik kreeg van 
de trainingsbureaus. Mijn antwoord was: “Dat zijn maatschappelijk werkers die 
op mensen afstappen die of zelf niet inzien dat ze een probleem hebben, of dat wel 
inzien maar niet de capaciteit hebben om zelf de stap te zetten om een oplossing te 
zoeken”. Dat betekent dat deze hulpverleners weinig vanuit een kantoor werken. 
Veel contacten met ouders en jongeren vinden plaats bij ouders thuis, dus op het 
terrein waar de cliënt zich veilig voelt en de omgangsvormen wil bepalen.

Outreachende hulpverleners werken dus niet met een doelgroep die zelf de stap 
zet om hulp te zoeken en daarom is een outreachend hulpverlener vaak diegene 
die iemand moet confronteren met een door anderen ervaren probleem oftewel 
‘slecht’ nieuws. Deze hulpverleners voeren bij iemand thuis een gesprek over het 
gedrag van zijn kind op straat, zij confronteren een ouder met het feit dat hun zoon 
niet hanteerbaar is in de klas of zij moeten iemand vertellen dat zijn buren toch 
veel overlast ervaren van het feit dat diegene tien katten heeft. De hulpverlener is 
dan enerzijds de brenger van slecht nieuws, anderzijds biedt hij aan samen naar 
een oplossing te zoeken. De eerste reactie van veel ouders en jongeren is om in de 
verdediging te gaan en het probleem niet te erkennen. Daarom staan zij niet open 
voor contact met de hulpverlener. 

7.2 Veiligheidsproblematiek binnen (ambulant) jongerenwerk
 & outreachende hulpverlening

Jongerenwerk
Jongeren onderling hebben een taalgebruik waar veel jongerenwerkers in het 
begin aan moeten wennen. Jongerenwerkers bij Portes werken met tieners en 
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jongeren die thuis met regelmaat geconfronteerd worden met zowel verbaal als 
fysiek geweld en die dat gedrag overnemen en als normaal beschouwen. De 
termen waar jongeren elkaar vrolijk lachend mee aanspreken, zouden door ande-
ren opgepakt kunnen worden als grove beledigingen. 
Jongerenwerkers worden vaak geconfronteerd met verbale agressie.
Daarnaast is het gebruik van alcohol en drugs iets waar men binnen het jonge-
renwerk steeds vaker mee geconfronteerd wordt. Zelfs het feit dat er binnen het 
jongerenwerk van Portes absoluut geen alcohol verkocht mag worden, ook niet 
aan jongeren vanaf 16 jaar, voorkomt niet dat men te maken krijgt met dronken 
jongeren met alle problemen van dien. Een jongere aanspreken op het overtreden 
van simpele huisregels kan een geheel andere reactie teweegbrengen als die 
jongere onder invloed is van softdrugs, alcohol of harddrugs. Dus moeten jonge-
renwerkers leren inschatten in welke mate de doelgroep onder invloed is en nog 
aanspreekbaar is op gedrag. 
Het op zak hebben van allerlei verschillende (steek)wapens neemt ook steeds 
extremere vormen aan. Daardoor is het nog belangrijker om agressie in een vroeg 
stadium in de kiem te smoren.
Aangezien jongerenwerkers met groepen werken komen ze niet alleen in aan-
raking met agressie die tegen hen gericht is, maar ook met allerlei vormen van 
agressie binnen de groep onderling.

Outreachende hulpverlening
Bij de outreachende hulpverlening gelden natuurlijk dezelfde complicerende 
factoren als welke bij de jongerenwerkers genoemd werden: afwijkend taalge-
bruik, andere normen en waarden, alcohol- en drugsgebruik en het feit dat men 
zich vaak bevindt op openbaar terrein of zelfs op terrein waar de cliënt de regels 
wil bepalen. 
Binnen de outreachende hulpverlening is het erg belangrijk om situaties vooraf 
goed in te schatten. Hulpverleners moeten zich een aantal vragen stellen voordat 
ze besluiten alleen op huisbezoek te gaan: is dit een risicogesprek, kan ik enige 
vorm van agressie verwachten, wat is bekend over het gezin waar ik op huisbe-
zoek ga, kan de afspraak ook op een school of in een buurthuis plaatsvinden, is het 
bijvoorbeeld mogelijk om samen met iemand van leerplicht of een woningbouw-
corporatie op huisbezoek te gaan? En wat zijn aanvaardbare risico’s die ik mag 
nemen als ik op huisbezoek ga en wat neem ik dan als voorzorgsmaatregel?

Veel outreachende hulpverleners hebben op dat gebied een ’blinde vlek’ voor 
bepaalde lichte vormen van agressie. Zij werken vaak al jaren met een moeilijke 
doelgroep en vinden bepaalde situaties heel normaal, terwijl collega’s dan zeggen 
dat zij in een dergelijke situatie nooit alleen op huisbezoek zouden gaan. Ook 
werken ze met een doelgroep die op de ‘gangbare’ manier door reguliere hulpver-
lening niet of nauwelijks bereikt wordt. Dan zien de outreachende hulpverleners 
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het ook als een uitdaging om toch binnen te komen en die cliënt ervan te overtui-
gen om hulp te aanvaarden.

7.3 Zoektocht naar agressietrainingen binnen het welzijnswerk

Nadat ik een aantal maal geconfronteerd werd met verschillende incidenten met 
als gemeenschappelijke noemer ’agressie en veiligheid van de agogen’ ben ik op 
zoek gegaan naar een trainingsbureau. Ik wilde een training die mijn medewerkers 
enerzijds bewuster zou maken van hun omgang met agressie en anderzijds zou 
sterken in hun reactie als zij geconfronteerd werden met agressie.
Ik ben in eerste instantie in zee gegaan met een klein bureau dat naast trainingen 
ook veel knowhow had op het gebied van een agressieprotocol en het opzetten 
van veiligheidsbeleid in een organisatie. Dit omdat agressie en veiligheid binnen 
Portes hoog op de agenda was geplaatst en de trainingen onderdeel moesten gaan 
uitmaken van een breed veiligheidsbeleid. 

Na het aanvankelijke enthousiasme bij mij en het team over de opzet en inhoud 
van de trainingen bleek dat de eerste terugkomdag meer van hetzelfde was en er 
weinig nieuws te leren viel in deze training. De medewerkers misten verdieping, 
zij wilden een stap verder zetten. De training bleef tijdens de terugkomdag hangen 
op organisatorische zaken en de ervaringen van het afgelopen jaar. Medewerkers 
konden te weinig concreet gaan oefenen met situaties uit de praktijk, terwijl die 
behoefte er duidelijk was. Dit bureau werkte tijdens de rollenspelen niet met 
trainingsacteurs, wat ik ook als een gemis heb ervaren. Daardoor waren de oefe-
ningen minder realistisch.

Die eerste ervaring resulteerde in een nieuwe zoektocht naar een bureau dat toch 
beter aansluiting bood bij de dagelijkse praktijk van de outreachende hulpverle-
ners en (ambulante) jongerenwerkers. Deze keer zijn we in zee gegaan met een 
iets groter bureau met een ruime ervaring in het welzijnswerk. Dit bureau werkte 
wel met professionele trainingsacteurs. Maar ook deze trainers en acteurs bleken 
onvoldoende op de hoogte te zijn van de specifieke doelgroep en de werkomstan-
digheden van Portes, waardoor tijd verloren ging aan zinloze discussies. Tijdens 
een training werd bijvoorbeeld gewerkt met rollenspelen over verbale agressie 
waar de jongerenwerkers om moesten lachen omdat die ‘te soft’ waren en voor 
hen niet overeen kwamen met de werkelijkheid. In een rollenspel oefenen met 
het aanspreken van een jongere op schelden tegen een andere jongere is niet de 
dagelijkse praktijk. Jongerenwerkers geven duidelijk aan waar hun grenzen liggen 
maar als zij op elk scheldwoord van jongeren onderling moeten reageren hebben 
ze daar een dagtaak aan. Die onderlinge aanspreekcultuur in de vorm van schelden  
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hoort bij de wijk waarin zij werkzaam zijn. Een dergelijk rollenspel kon ontaarden 
in een discussie met de trainer over wat wel en geen toelaatbaar taalgebruik was.

Ook de outreachende hulpverleners wilden rollenspelen die herkenbaar waren; 
oefenen met situaties uit de praktijk. Maar als de trainer en een trainingsacteur 
niet goed snappen wat het werk van een outreachend hulpverlener in het algemeen 
inhoudt in vergelijking met bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk is die 
herkenbaarheid ver te zoeken. Ook het vooraf goed informeren van de trainer 
over de dagelijkse werkpraktijk van een woonoverlasthulpverlener of een jonge-
renhulpverlener bleek niet voldoende. Het bleek voor een ‘buitenstaander’ toch 
heel moeilijk te snappen met wat voor doelgroep de outreachende hulpverleners 
werkten en waarom zij toch proberen ingangen te krijgen bij cliënten die niet 
openstaan voor hulpverlening en zich daartegen verzetten.

Het rondje ‘ervaringen met agressie sinds de vorige training’ leverde al zoveel 
discussie op over de werkomstandigheden van deze hulpverleners, dat er weinig 
tijd meer was voor oefenen.
De conclusie was dat ook dit bureau onvoldoende aansloot bij de behoefte om 
vooral te oefenen met het in de praktijk brengen van de theorie in concrete, 
herkenbare situaties.

Tot slot zijn wij in zee gegaan met een heel groot trainingsbureau, gespecialiseerd 
in het verzorgen van agressietrainingen binnen de zorg en non-profitsector. De 
website, de toegestuurde informatie en het intakegesprek gaf goede hoop op 
succesvolle training. 

Dit bureau bleek niet flexibel in de aanpak, was erg gericht op fysieke aspecten en 
had trainers die te weinig inzicht hadden in het welzijnswerk in een achterstands-
wijk. Zij kwamen met standaardtips over een achterwacht standby hebben, een 
bel in de spreekkamer waarmee men versterking kan inroepen en het stellen van 
duidelijke huisregels en omgangsvormen in de panden van Portes. Dit zijn al-
lemaal tips die niet aansluiten bij het werken buiten op straat of bij cliënten thuis. 

Vooraf was duidelijk met het bureau besproken welke medewerkers getraind 
moesten worden en wat de behoefte was vanuit de medewerkers. Ondanks dat 
draaide de trainer een standaardtraining met veel fysieke verdedigingsmechanis-
men omdat de medewerkers zich daardoor sterker zouden voelen in de praktijk 
en bleek de trainer tussentijds niet bereid om van die standaard af te wijken. Dit 
leverde zowel bij mij als het team veel weerstand op, wat de training niet ten 
goede kwam. Besloten werd ook niet verder in zee te gaan met dit bureau.
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De algemene conclusie na de zoektocht en de trainingen die uitgevoerd werden 
door verschillende bureaus was dat er telkens iets was dat onvoldoende aansloot 
bij de vraag vanuit de agogen.Het bleek erg moeilijk te zijn een bureau te vinden 
met trainers die goed op de hoogte zijn van het welzijnswerk. Veel trainingen 
richten zich op de zorg of op inrichtingswerk. Bureaus die het welzijnswerk goed 
kennen, vinden toch geen aansluiting voor wat betreft het werken in een achter-
standswijk waar andere omgangsvormen en taalgebruik gehanteerd worden;
Bijna geen enkel bureau weet wat outreachende hulpverlening is en heeft dus ook 
geen of weinig ervaring met die beroepsgroep en hun werkomstandigheden.

 “Jongeren die zich niet gedragen kun je niet altijd maar blijven straffen.
Dat werkt op den duur niet. Er is altijd een waarom. Als je daar achter kunt komen, 

kun je meer met ze bereiken”
Sport-buurtwerker Amsterdam West

Ik was op zoek naar een training waar de (ambulante) jongerenwerkers en out-
reachende hulpverleners iets konden leren over staande blijven in hun dagelijks 
werk. Een training die ervoor zorgt dat ze zich na afloop zekerder voelen als ze 
geconfronteerd worden met agressie en beter weten hoe ze moeten reageren op de 
verschillende vormen van agressie. Maar ook was ik op zoek naar een training die 
de medewerkers die denken dat ze superman zijn of de bovengenoemde ’blinde 
vlek’ hebben een spiegel voorhoudt en hen wijst op de gevaren van hun reactie op 
agressie.

7.4 Zelf ontwikkelen van agressietrainingen op maat

De ervaringen met de verschillende trainingsbureaus heb ik op een rij gezet en ik 
heb bekeken wat ik nu precies miste. Vanuit die ervaringen heb ik het voorstel bij 
de werkgroep Veiligheid van Portes neergelegd om een groep medewerkers van 
Portes te trainen en een training op maat te ontwikkelen. 
Die trainers kunnen dan zelf de agressietrainingen voor de rest van de medewer-
kers verzorgen. Bewustwording en hantering van agressie zijn de pijlers waar de 
training op gebouwd moet zijn.

De doelen van de training zijn:
De deelnemer wordt zich bewust van agressie op de werkvloer;
De deelnemer leert agressie op de werkvloer hanteren.
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Inhoud
Qua inhoud is een training ontwikkeld die zich richt op het bewustzijn van de 
medewerker op zijn of haar handelen in situaties waarin agressie de kop opsteekt. 
De eerste stap daarin is medewerkers te leren om de verschillende vormen van 
agressie te herkennen. Vooral de lichte vormen van agressie oftewel de voorlopers 
van agressie moet men leren onderkennen. Door medewerkers te leren adequaat 
te reageren op deze eerste signalen van ’onvrede’ bij een bezoeker of cliënt kan 
in veel gevallen escalatie voorkomen worden. Men voorkomt dat de situatie van 
onvrede overgaat in verbale agressie tegen de organisatie en vervolgens tegen de 
individuele medewerker, wat weer kan ontaarden in fysiek geweld.

Werkvorm
Gekozen is voor een teamgebonden training van drie dagdelen. 
De indeling van de training ziet er als volgt uit:

- Dagdeel 1
Uitleg programma
Ontvankelijk maken van deelnemers
Ervaringen van deelnemers met agressie op het werk
Zorgen voor het spreken van een gemeenschappelijke taal 

- Dagdeel 2
Vertaling theorie-praktijk
Ervaren van agressie
Het bewust worden van agressie

- Dagdeel 3
Terugkoppeling en verankering

Tijdens de training wordt geoefend met behulp van rollenspelen. Tijdens die 
oefeningen wordt gewerkt met professionele trainingsacteurs.
Het derde dagdeel wordt ongeveer drie weken na de eerste dag gepland zodat 
mensen de tijd hebben om de theorie te laten bezinken en in de praktijk daarmee 
te oefenen. 

7.5 Randvoorwaarden en inbedding van agressietrainingen binnen
 de organisatie

Randvoorwaarden
Wil een agressietraining effectief zijn, dan is het belangrijk dat medewerkers 
ervaren dat agressie en veiligheid een belangrijk item is binnen een organisatie. 

128



Dat zij rugdekking hebben, gehoord worden en dat zij zich vrij kunnen voelen.
Een agressietraining dient daartoe niet op zichzelf te staan, maar moet onderdeel 
zijn van een breed veiligheidsbeleid. Dat veiligheidsbeleid moet gedragen worden 
door de gehele organisatie, van managers tot uitvoerenden.
De agressietrainers moeten voldoende zijn toegerust om de trainingen te verzor-
gen, zowel inhoudelijk als qua tijd. Een valkuil van interne trainers kan zijn dat 
zij allerlei organisatorische knelpunten op hun bord krijgen terwijl zij niet in staat 
zijn een oplossing te bieden en ook niet bevoegd zijn om daarmee aan de slag 
te gaan. Om te voorkomen dat er tijdens de trainingen teveel tijd gaat zitten in 
discussies over organisatorische knelpunten en randvoorwaarden wordt er gewerkt 
met een parkeerflap waarop al die zaken worden genoteerd. Deze flap wordt aan 
het einde van het tweede dagdeel aan de betreffende leidinggevende overhandigd.

Inbedding
De agressietrainingen zijn binnen Portes ingebed in een veiligheidsbeleid. 

De concrete doelstelling van het veiligheidsbeleid is: 
Het verhogen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers van Portes. 

Subdoelen zijn: 
Preventie van agressie.
Leren omgaan met agressie door medewerkers.

Als prestatie-indicator voor deze subdoelen geldt: 
1. Het op den duur verminderen van het aantal (geregistreerde) calamiteiten.
2. Het verhogen van het gevoel van veiligheid van medewerkers.

De kern van het pakket aan maatregelen vormt het ‘agressieprotocol’. In dit 
protocol is overzichtelijk weergegeven wanneer en in welke mate gedrag van een 
bezoeker als agressief kan worden beschouwd en op welke manier en onder welke 
condities de medewerker - gegeven de situatie - adequaat kan optreden. De meeste 
maatregelen uit het veiligheidsbeleid zijn gericht op het voorkomen van onveilige 
situaties. Nazorg neemt ook een duidelijke plaats in.
Deze maatregen worden overkoepeld door training en communicatie over veilig-
heid. De beleidscyclus wordt afgerond door het effect van de maatregelen te 
meten, het beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Binnen het veiligheidsbeleid zijn risicoteams en risicopanden benoemd. Bij deze 
teams is begonnen met de implementatie van het beleid. Alle risicoteams hebben 
een basistraining gekregen, hiervoor is een deel van het budget voor deskun-
digheidsbevordering gereserveerd. Tweemaal per jaar staan er basistrainingen 
gepland voor nieuwe medewerkers van risicoteams, daarnaast krijgen alle risico-
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teams die de basistraining al hebben gevolgd jaarlijks een terugkomdag. Tijdens 
die dag komt de theorie weer kort aan bod en wordt aan de hand van praktijksitua-
ties geoefend met rollenspelen.

7.6 Ervaringen na drie jaar trainingen op maat

Na drie jaar trainingen op maat kan geconcludeerd worden dat de juiste keuze is 
gemaakt door het opleiden van eigen agressietrainers.

De voordelen zijn:
Medewerkers voelen zich meer serieus genomen door een breed gedragen beleid 
en door de eigen trainers;
Alle trainingen zijn ‘op maat’ gesneden voor het betreffende team, de besproken 
onderwerpen zijn voor de trainers herkenbaar en de door hen gebruikte voorbeel-
den sluiten aan bij de werkelijkheid van de medewerkers;
De jaarlijkse kosten voor de trainingen zijn aanzienlijk lager dan voorheen. De 
kosten van de training van de trainers is al terugverdiend;
De gehanteerde theorie is dagelijks onderwerp van gesprek tijdens het werk, het 
onderwerp veiligheid is makkelijker bespreekbaar geworden binnen teams en 
panden; 
Zowel de trainers als de medewerkers zijn erg enthousiast over de trainingen en 
deze zijn een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Tot slot
Het vinden van een agressietraining die goed aansluit bij uw specifieke organisatie 
blijkt dus niet altijd gemakkelijk te zijn. Het is erg belangrijk om een aantal zaken 
op een rij te zetten voordat men besluit met een trainingsbureau in zee te gaan.

Zorg voor een duidelijk geformuleerde vraag richting een bureau, specificeer 
welke onderdelen u exact wilt hebben binnen de training;

Check of men werkt met een standaard draaiboek of dat een draaiboek wordt 
aangepast aan de specifieke vragen en behoeftes van het team;
Vraag of een trainer ook flexibel genoeg is om in te spelen op wat er speelt binnen 
een team. 

En ondanks al het voorwerk dat gedaan is kan nog blijken dat de klik er niet 
is tussen een bureau en het team, luister dan goed naar het team, zij moeten er 
tenslotte sterker uitkomen. Vergeet ook niet dat een losse training wel voor een 
korte tijd effect heeft, maar dat het alleen beklijft als het onderdeel is van een 
breed gedragen veiligheidsbeleid.
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Hoofdstuk 8 

Vindplaatsen: verwijzingen naar organisaties, expertise,
tijdschriften en literatuur
Marjolein de Winter en Pé Lamerigts

Inleiding
Voor de lezer die zich verder wil verdiepen in de onderwerpen die in dit boek aan 
de orde komen, presenteren we hier een overzicht van allerhande bronnen die 
hierbij behulpzaam kunnen zijn. Het gaat om informatie die betrekking heeft op 
het werken met risicojongeren, voorzover deze relevant is voor sociale profes-
sionals. Een aparte paragraaf is gereserveerd voor het onderwerp ‘omgaan met 
agressie’. We pretenderen met dit overzicht geenszins volledigheid.

De volgende invalshoeken komen hierna aan bod: 

   paragraaf pagina

 - Organisaties die met risicojongeren werken 8.1 132
 n Justitiële sector  132
 n Bestuurlijke sector  134
 n Sociale sector  136  
 n Onderwijssector  138

 - Expertisecentra, onderzoek- en adviesbureaus 8.2 140

 - Beroepsverenigingen 8.3 146

 - Tijdschriften 8.4 148
 n Sociale veiligheid  148
 n Zorg, welzijn en onderwijs  150

 - Recent verschenen literatuur (boeken) 8.5 152
 n Jeugdcriminaliteit, strafrecht en criminologie  152
 n Opvoeding, jeugdzorg en onderwijs  157

 - Omgaan met agressie (preventie, repressie en nazorg) 8.6 161
 n Expertisecentra, onderzoek- en adviesbureaus  161
 n Tijdschriften en multimedia  166
 n Recent verschenen literatuur  167
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8.1 Organisaties die met risicojongeren werken

 Justitiële sector

Halt
Hoewel geen onderdeel van Justitie, plaatsen we Halt toch in deze categorie. 
Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. 
Ongeveer de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een 
Halt-afdoening of een Stop-reactie. Halt is actief op het gebied van advisering, 
voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.
Halt Nederland  
Kanaalpark 142 
2321 JV Leiden
071 750 21 00  
info@halt.nl 
www.halt.nl

Jeugdreclassering - Onderdeel van Bureau Jeugdzorg
De Jeugdreclassering begeleidt jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar, die met politie 
en justitie in aanraking zijn gekomen. Voor elke jeugdige die te maken krijgt met 
de Jeugdreclassering wordt een op maat gesneden begeleidingsplan gemaakt met 
als belangrijkste doel te voorkomen dat opnieuw strafbare feiten worden gepleegd. 
Jeugdreclassering is een van de hoofdtaken van Bureau Jeugdzorg.
www.bureaujeugdzorg.info

Justitiële Jeugdinrichtingen - Onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Justitiële Jeugdinrichtingen kunnen onderscheiden worden in opvang- en behandel-
inrichtingen. In Justitiële Jeugdinrichtingen zitten jongeren van twaalf tot ongeveer 
achttien jaar. In de opvanginrichtingen verblijven jongeren met jeugddetentie. Ook 
zitten er jongeren die nog wachten op de uitspraak van de rechter. In opvanginrich-
tingen ligt de nadruk op de (her)opvoeding. In behandelinrichtingen zitten jongeren 
met een ‘PIJ maatregel’ (Plaatsing In een Justitiële Jeugdinrichting). De jongere 
krijgt deze maatregel als een ontwikkelingsstoornis heeft geleid tot het plegen van 
een misdrijf. Voor die stoornis krijgen ze dan een behandeling. Er verblijven ook 
jongeren in behandelinrichtingen op basis van een kinderbeschermingsmaatregel. 
Het gaat dan om een ‘ondertoezichtstelling’ (ots) of ‘uithuisplaatsing’; een jongere 
kan dan niet thuis blijven wonen en moet naar een internaat of pleeggezin.
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Schedeldoekshaven 101 
2511 EM Den Haag
070 370 27 00
dji@postbus51.nl 
www.dji.nl
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Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt professionele hulp aan 
jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of 
dreigen te komen. Dat doen zij met een netwerk van zorg in de vorm van (jeugd)
reclassering, opvoed- en gezinsondersteuning, pleegzorg, jeugdbescherming, 
gedragstrainingen en herstart programma’s. 
Centraal Bureau Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Nieuwegracht 94
3512 LX  Utrecht
030 232 64 70
www.jeugdzorgenreclassering.nl

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken (art 124 Wet RO). Het OM 
houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en houdt 
toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.
Parket Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
070 339 96 00
www.om.nl
www.vetverkeerd.nl (Jeugdsite van het Openbaar Ministerie)

Politie (Jeugdagenten)
Jongeren plegen op steeds jongere leeftijd delicten. Deze trend wil de politie 
keren. Daarom hebben veel korpsen speciale jeugdagenten in dienst die crimina-
liteit onder jongeren proberen te voorkomen (preventie) en die ingrijpen als dit 
nodig is, bijvoorbeeld door het opmaken van een proces-verbaal (repressie).
Jeugdagenten onderhouden contacten met groepen jongeren, bijvoorbeeld op en 
rond scholen, in buurthuizen, in uitgaansgebieden of op en rond andere jeugdont-
moetingsplaatsen. Zo wil de politie overlast terugdringen.
www.politie.nl (Jeugdcriminaliteit en Jeugdagenten)

Raad voor de Kinderbescherming - Onderdeel van het Ministerie van Justitie
De Raad voor de Kinderbescherming is een onderdeel van het ministerie van 
Justitie. De drie kerntaken van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bescher-
ming, waarbij de Raad, wanneer de ontwikkeling van het kind in gedrang komt, 
onderzoek doet naar de omstandigheden waarin het kind zich bevindt, scheiding 
en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Binnen deze 
strafzaken doet de Raad onderzoek naar de leefomstandigheden van de jongeren 
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en geeft een strafadvies aan de Officier van Justitie en/of de Kinderrechter. 
Daarnaast houdt de Raad zicht op het straftraject dat een jongere doorloopt en is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de taakstraffen. Naast 
de kerntaken heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen 
van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en 
afstammingsvragen.
Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming
Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
030 888 24 00
www.kinderbescherming.nl

Rechtspraak
Het rechtsysteem voorkomt dat mensen het recht in eigen hand gaan nemen. 
Iedereen die een conflict heeft waar hij met de tegenpartij niet uitkomt, kan 
naar de rechter gaan, die optreedt als een onafhankelijke buitenstaander.
De rechter doet een bindende uitspraak, waaraan beide partijen zich moeten 
houden. Een persoon of organisatie die het niet eens is met een besluit van de 
overheid, kan hiertegen bezwaar maken. Ook in deze gevallen beslist de rechter 
wie er gelijk heeft. Daarnaast kennen we het strafrecht, waarbij de rechter, op 
verzoek van het Openbaar Ministerie, zijn oordeel uitspreekt over een gepleegd 
strafbaar feit. Is de verdachte schuldig of niet en welke straf is passend als de 
verdachte schuldig is? 
www.rechtspraak.nl
www.rechtvoorjou.nl (Jeugdsite van de Rechtspraak)

 Bestuurlijke sector

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt zich 
bezig met overheidsbeleid op uiteenlopende terreinen. Dit Ministerie heeft een 
zeer gevarieerd takenpakket waarbinnen staatsveiligheid een van de aandachtsge-
bieden is. 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
070 426 64 26
www.minbzk.nl

Ministerie van Jeugd en Gezin
Het ministerie van Jeugd en Gezin houdt zich bezig met overheidsbeleid op het 
terrein van Jeugd en Gezin. Binnen het beleidsprogramma staan verschillende
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voorwaarden voor de goede ontwikkeling van kinderen, zoals gezond en veilig 
opgroeien, centraal. 
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
070 340 50 30
www.jeugdengezin.nl

Ministerie van Justitie
Het ministerie van Justitie houdt zich bezig met het maken van overheidsbeleid
op het gebied van Justitie. Hierbinnen wordt onder andere speciale aandacht 
besteed aan de onderwerpen jeugd, criminaliteit en familie en gezin.
Schedeldoekshaven 100 
2511 EX Den Haag 
070 370 79 11

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie toetst de kwaliteit van 
gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen. Van goedgekeurde
interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of voorkomen.
Zo levert de Erkenningscommissie een bijdrage aan een veiliger Nederland. 
www.justitie.nl (ook informatie over Erkenningscommissie)
www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/erkenningscommissie/

Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt zich bezig 
met het maken van overheidsbeleid op het terrein van gezondheidszorg, maat-
schappelijke zorg en sport. Een van de onderwerpen die hierbinnen centraal staat 
is Jeugd en Gezin. 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag
070 340 79 11
www.minvws.nl
www.jeugdengezin.nl

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)
Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is een publiek-privaat samenwer-
kingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Zij richten zich samen op de 
aanpak van criminaliteitsvormen waarvan het bedrijfsleven slachtoffer is.   
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag
Voor meer informatie over het NPC zie de website van het CCV.
www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/npc/
www.hetccv.nl
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Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is een samenwerkingverband 
waarin lokale veiligheidsproblemen worden aangepakt door gemeente, politie en 
ondernemers. Daarbij richten de RPC’s zich op het ontwikkelen, stimuleren en 
uitvoeren van regionale projecten. Iedere regio kent een eigen RPC.
Voor meer informatie zie de website van het CCV
www.hetccv.nl

Veiligheidshuizen
In het Veiligheidshuis werken instanties als de gemeente, het Openbaar Ministerie, 
politie en reclassering, Bureau Jeugdzorg samen om te voorkomen dat jongeren 
in herhaling vallen. Omdat de partners onder een dak samenwerken wordt er snel 
gewerkt en effectief ingegrepen op criminaliteit en overlast. Daders én slachtoffers 
zijn klant van het Veiligheidshuis.
www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG is een vereniging die zich onder andere bezig houdt met adviseren 
over actuele ontwikkelingen en zich inzet voor de belangenbehartiging van alle 
gemeenten bij andere overheden. Samen met alle gemeenten zet de VNG zich in 
voor de kwaliteit van het lokale bestuur.
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 
070 373 83 93
www.vng.nl
www.gemeente.startpagina.nl (overzicht van alle gemeenten)

 Sociale sector

Forensische Zorg - Onderdeel van GGZ
De forensische zorg bestaat uit verschillende voorzieningen en soorten hulp op
het terrein van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Justitie.
De forensische zorg biedt zorg aan gedetineerden met psychische stoornissen
in penitentiaire inrichtingen. Daarnaast wordt er binnen de forensische zorg,
zorg verleend aan personen aan wie een tbs-maatregel is opgelegd. Ten derde
gaat het om hulp aan jongeren met psychische stoornissen in justitiële jeugd-
inrichtingen. 
Voor een overzicht van de forensisch psychiatrische behandelcentra in Nederland, 
zie de website van GGZ Nederland, en zie voor de locaties forensische psychiatrie 
de website van het RIVM
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www.ggznederland.nl
www.rivm.nl
www.trimbos.nl

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de verzamelnaam voor alle gezond-
heidszorgactiviteiten die gericht zijn op de preventie en behandeling van 
psychische stoornissen (GGZ Nederland). 
Voor een overzicht van alle GGZ instellingen in Nederland, zie de overzichts-
kaarten op de websites van GGZ Nederland en GGZ.nl.
www.ggznederland.nl
www.ggz.nl

Jeugd GGZ - Onderdeel van GGZ
De Jeugd-GGZ is een onderdeel van Jeugdzorg. De kinder- en Jeugdpsychiatrie 
(Jeugd-GGZ) bestaat uit (voormalige) Riagg-jeugdafdelingen en kinder- en jeugd-
psychiatrische (poli)klinieken. De kinder- en jeugdpsychiatrie zijn in de regio’s 
op verschillende manieren georganiseerd. In Nederland zijn er 14 intramurale 
GGZ-instellingen die zich op jongeren richten, en 191 locaties van instellingen die 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen bieden (RIVM, Trimbos).
www.ggznederland.nl
www.ggz.nl
www.rivm.nl
www.trimbos.nl

Verslavingszorg - Onderdeel van GGZ
Binnen de Verslavingszorg houdt men zich bezig met de behandeling van verslaaf-
den, zorg voor lichamelijke ontwenning, crisisopvang en nazorg.
Het aanbod is afhankelijk van het type verslaving (alcohol, drugs, gokken etc.),
de doelgroep (ouderen, jeugdigen, forensisch), de behandeling (individuele 
therapie, groepstherapie) en de duur van de behandeling. De meeste instellingen 
bieden naast 24-uur klinische hulp ook deeltijdbehandeling en ambulante
hulp (RIVM).
Voor een overzicht van de verslavingszorginstellingen in Nederland, zie het 
aanbod op de websites van GGZ Nederland en het RIVM
www.ggznederland.nl
www.rivm.nl
www.trimbos.nl

Jeugdzorg
Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en 
opgroeiproblemen, en voor hun ouders of opvoeders. Bureau Jeugdzorg is de 
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centrale toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg. Het verzorgt de indicatie voor 
hulp aan minderjarigen en hun ouders. 
www.bureaujeugdzorg.info
www.nji.nl (Nederlands Jeugdinstituut)
www.jeugdzorg.startpagina.nl
www.amk-nederland.nl (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
www.kindertelefoon.nl 
www.raak.org (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling)

MEE
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst 
de weg bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, 
sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.
www.mee.nl

Onderwijssector

Bureau leerplicht
De Leerplichtwet draagt de gemeente op om toe te zien dat de bepalingen in deze 
wet goed worden uitgevoerd. In diverse gemeenten in Nederland wordt deze taak 
uitgevoerd door Bureau leerplicht.
Voor informatie over een Bureau leerplicht bij u in de buurt, raadpleeg de website 
van uw gemeente.

Centrum School en Veiligheid
Centrum School en Veiligheid bundelt expertise op het gebied van schoolveiligheid.
www.schoolenveiligheid.nl

Dossier Veilige School
Hier treft u een overzicht aan van alle documenten die de afgelopen periode op de 
website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn geplaatst en 
die gerelateerd zijn aan het dossier Veilige School. De publieksvoorlichting van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ondergebracht bij 
Postbus 51: 
Postbus 20002 
2500 EA Den Haag 
0800 80 51 (gratis) 
www.minocw.nl/veiligeschool 
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Speciaal onderwijs
Speciaal Onderwijs in Nederland bestaat uit twee soorten:
 n Speciaal Onderwijs, verzorgd door Regionale Expertisecentra (REC’s)
 n Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) en voor voortgezet 
  onderwijs (SVO)

Speciaal onderwijs, verzorgd door REC’s
Speciaal Onderwijs (SO) is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische 
ziekte of stoornis. Dit onderwijs is onderverdeeld in vier clusters:
n   Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte leerlingen.
n   Cluster 2: scholen voor auditief en communicatief gehandicapte leerlingen.
n   Cluster 3: scholen voor (meervoudig) gehandicapte leerlingen, verstandelijk 
   gehandicapte leerlingen en langdurig (lichamelijk) zieke kinderen. 
n   Cluster 4: scholen voor leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Landelijke vereniging cluster 4 (LVC4)
Het doel van de landelijke vereniging cluster 4 is de onderwijsinhoudelijke belan-
gen van de scholen en REC’s die onder cluster 4 vallen te behartigen.
www.lvc4.nl

Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) en voortgezet onderwijs (SVO)
De speciale scholen voor basisonderwijs zijn de vroegere LOM- (scholen voor 
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) en MLK-scholen (scholen voor 
moeilijk lerende kinderen). Dit zijn scholen voor kinderen die niet zozeer een 
handicap hebben, maar leer- en opvoedingsproblemen hebben. 
De speciale scholen voor voortgezet onderwijs bestaan uit leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO). Deze vormen van onderwijs 
zijn in de plaats gekomen van het vroegere svo-lom, svo-mlk en het voormalig 
individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo).
www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
www.50tien-oudersenrugzak.nl
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8.2 Expertisecentra, onderzoek- en adviesbureaus 

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)
Sociale veiligheid
Zorg en Welzijn
Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) is een instituut voor inter-
disciplinair onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op risicofactoren, effecten 
van preventie inzake jeugdcriminaliteit, de morele en juridische grondslag van 
kinderbeschermingsmaatregelen, de aard van en de voorwaarden voor morele 
ontwikkeling, de relatieve invloed van omgeving en aanleg op (anti)sociaal gedrag 
en de ontwikkeling van seksualiteit en seksuele delinquentie. 
Van der Boechorststraat 1
1081 BT  Amsterdam
020 598 87 85
info@ack.vu.nl
www.ack.vu.nl

Advies- en onderzoeksgroep Beke
Sociale veiligheid
Zorg en Welzijn
Advies en onderzoeksgroep Beke is gespecialiseerd in advisering en ondersteu-
ning van beleidsbeslissingen op het gebied van criminaliteit, (jeugd)welzijn & 
jeugdhulpverlening en verkeersveiligheid.
Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
026 443 86 19
info@beke.nl
www.beke.nl

Advies bureau Van Montfoort 
Zorg en Welzijn
Adviesbureau Van Montfoort is een onafhankelijk adviesbureau op het terrein van 
de zorg en werken in het gedwongen kader.
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
0348 48 12 00
eg@itv-communicatie.nl
www.vanmontfoort.nl
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Bureau Driessen: advies- en onderzoeksbureau
Bureau Driessen, advies- en onderzoeksbureau, is werkzaam voor de (semi-)
overheid op het gebied van maatschappelijke vraagstukken.
Hiëronymusplantsoen 8
3512 KV Utrecht
030 233 47 79
bd@bureaudriessen.nl
www.bureaudriessen.nl

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Sociale veiligheid
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een centrum dat kennis 
en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschap-
pelijke veiligheid te vergroten.
Cranenborch
Jaarbeursplein 17
3521 AN Utrecht
www.hetccv.nl

Collegio
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
Collegio, kennispraktijk voor jeugdzorg en jeugdbeleid, is een landelijk werkend ad-
viesbureau. Zij slaat een brug tussen kennis en praktijk. Collegio draagt beschikbare 
kennis over, onderzoekt, traint, adviseert, organiseert draagvlak en implementeert.
Maliesingel 41
3581 BK Utrecht
030 232 30 70
collegio@collegio.nl
www.collegio.nl

DSP-Groep
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management 
op verschillende terreinen zoals Jeugd en Veiligheid, Jeugdzorg, Jeugdbeleid en 
Veiligheidsbeleid.
Van Diemenstraat 374
1013 CR Amsterdam
020 625 75 37
dsp@dsp-groep.nl
www.dsp-groep.nl
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Expertisecentrum Veiligheid
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
Het Expertisecentrum Veiligheid houdt zich bezig met ontwikkeling en uitvoering 
van toepassingsgericht onderzoek op het gebied van Veiligheid.
Avans Hogeschool
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ‘s-Hertogenbosch 
073 629 54 49
www.expertisecentrum-veiligheid.nl

INTRAVAL
Zorg en Welzijn
INTRAVAL is een onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
verricht. Het onderzoek richt zich op maatschappelijke vraagstukken met name op 
het gebied van verslaving, leefbaarheid, welzijn en jeugd. 
Postbus 1781
9701 BT Groningen
Nederland
050 313 40 52
info@intraval.nl 
www.intraval.nl

ITS
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Het ITS is een onafhankelijk instituut verbonden aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, gespecialiseerd in beleidsonderzoek, beleidsadvisering en kennisover-
dracht op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, arbeid, sociale zekerheid en 
bestuur en mobiliteit.
Toernooiveld 5
6525 ED Nijmegen
024 365 35 00
receptie@its.ru.nl
www.its.kun.nl

IVA
Sociale veiligheid
IVA is een wetenschappelijk instituut voor beleidsonderzoek en advies.
Universiteit van Tilburg  
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
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013 466 84 66
IVA@uvt.nl
www.iva.nl

K2, Brabants kenniscentrum Jeugd
Sociale veiligheid
Zorg en Welzijn
K2 is een Brabants kenniscentrum op het gebied van jeugd en jeugdbeleid.
Als steunfunctie-instelling van de provincie Noord-Brabant ondersteunt K2
instellingen en overheden in jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, jeugdzorg,
opvoedingsondersteuning, onderwijs, sport en vrijetijdsbestedingen voor jeugdigen.
Koningsweg 2
5211 BL ‘s Hertogenbosch
073 6141774
mail@k2.nl
www.k2.nl

MOVISIE
Sociale Veiligheid 
Zorg en Welzijn
MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en 
sociale veiligheid en adviseert over de toepassing van die kennis
Winthonlaan 4-6
3526 KV Utrecht
030 789 20 00
info@movisie.nl
www.movisie.nl

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Het Nederlands Jeugdinstituut is een expertisecentrum over jeugd en opvoeding, 
voor en met beroepskrachten, managers, ambtenaren en bestuurders in de jeugd-
sector.
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht 
030 230 63 44 / 030 230 65 64 (infolijn)
www.nji.nl

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Sociale Veiligheid
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een 
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nationaal onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO)
Wassenaarseweg 72
2333 AL Leiden 
071 527 85 27
nscr@nscr.nl
www.nscr.nl

Nicis Institute
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Nicis Institute is het maatschappelijk top instituut voor de steden en biedt prak-
tische oplossingen door onderzoek, kennisdeling en opleiding. De kennisbank 
van Nicis Institute bevat een groot aantal onderzoeken en praktijkvoorbeelden, 
gerangschikt op thema waaronder welzijn, onderwijs en Veiligheid.
Laan van Nieuw Oost Indië 300 
2593 CE Den Haag
070 344 09 66
info@nicis.nl
www.nicis.nl

PI Research
Zorg en Welzijn
Onderwijs
PI Research houdt zich bezig met innovatie, onderzoek, advies en training op het 
gebied van jeugdzorg en onderwijs.
Rijksstraatweg 145
1115 AP  Duivendrecht
020 774 56 50
www.piresearch.nl

Radar
Sociale veiligheid
Onderwijs
Radar is een adviesbureau voor sociale vraagstukken. De RadarGroep is gespe-
cialiseerd in het aanpakken en voorkomen van problemen op het gebied van 
Jeugd, Veiligheid en Onderwijs. 
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
020 463 50 50 
radar@radaradvies.nl
www.radaradvies.nl
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Regioplan
Sociale veiligheid
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in 
sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en –advies onder andere op het gebied 
van criminaliteit & veiligheid en onderwijs & jeugd.
Nieuwezijds Voorburgwal 35
1012 RD Amsterdam
020 531 53 15
info@regioplan.nl
www.regioplan.nl

Sardes
Zorg en Welzijn
Onderwijs
Sardes is een onafhankelijk bureau dat kennis op het terrein van onderwijs en 
educatie, jeugd, welzijn en gezondheidszorg toepasbaar maakt voor beleid en 
praktijk. Het zoeken en leggen van verbindingen tussen onderzoek, beleid en 
praktijk is een kenmerk van het werk dat zij uitvoeren.
Sint Jacobsstraat 63
3511 BP Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl
www.sardes.nl

Trimbos Instituut
Zorg en Welzijn
Het Trimbos Instituut is een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezond-
heidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
030 297 11 00
info@trimbos.nl
www.trimbos.nl

Verwey-Jonker Instituut
Sociale Veiligheid 
Zorg en Welzijn
Het Verwey-Jonker Instituut is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat 
beleidsondersteunend onderzoek verricht op verschillende terreinen.
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
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030 230 07 99
secr@verwey-jonker.nl
www.verwey-jonker.nl

Wetenschappelijk onderzoeks en documentatiecentrum (WODC)
Sociale Veiligheid
Het WODC is een kenniscentrum dat een wetenschappelijke bijdrage levert aan
de ontwikkeling en de evaluatie van justitiebeleid.
Schedeldoekshaven 131
2511 EM Den Haag
070 370 65 61 / 070 370 65 53 (informatiedesk)
wodc@minjus.nl 
www.wodc.nl

8.3 Beroepsverenigingen

Beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende 
functies (Phorza)
Sociale Veiligheid
Zorg en Welzijn
Phorza is de beroepsorganisatie van werkers in sociale en/of (ortho)pedagogische 
functies. 
Maliebaan 50b 
3581 CS Utrecht
030 254 30 54
030 254 30 37
info@vgct.nl
www.vgct.nl

Beroepsvereniging voor Weerbaarheid en Zelfverdedigingstrainers (BWZ)
Sociale veiligheid
Zorg en Welzijn
Onderwijs
De BWZ is de beroepsvereniging voor docenten weerbaarheid en zelfverdediging. 
De BWZ maakt zich sterk voor weerbaarheid voor vele doelgroepen en streeft 
naar kwaliteit in inhoud en methodiek. 
Hulkestein 27
7339aw Ugchelen 
info@bwz.nu
www.bwz.nu
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BV Jongerenwerk
Jongerenwerk
De Beroepsvereniging Jongerenwerk heeft ten doel het bewaken, versterken en 
stimuleren van het beroep jongerenwerker in Nederland
Contact alleen mogelijk via de site
www.jongerenwerker.nl

Nederlandse Vereniging voor Integrale Veiligheid (NVIV)
Publieke Veiligheid
De NVIV heeft tot doel het stimuleren van kennisuitwisseling tussen mensen 
die voor hun vak werken aan publieke veiligheid, inclusief studenten. Deze 
uitwisseling van kennis en praktijkervaringen moet bijdragen aan de kwaliteit van 
veiligheidszorg en van veiligheidsonderwijs.
Avans Hogeschool
Expertisecentrum Veiligheid
Postbus 732
5201 AS ‘s-Hertogenbosch
www.nviv.nl

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
Zorg en welzijn
Sociale veiligheid
De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) is dé beroeps-
vereniging voor maatschappelijk werkers. Ongeacht in welke sector zij werken 
en of hun functie consulent, gezinscoach of casemanager genoemd wordt. De 
NVMW richt zich hoofdzakelijk op het waarborgen van de kwaliteit van het 
beroep, de beroepsontwikkeling én de belangenbehartiging van maatschappelijk 
werkers.
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht
030 294 86 03
maatswk@nvmw.nl 
www.nvmw.nl 

Verdiwel
Welzijn
Verdiwel is een platform voor beroepsbeoefenaars in de welzijnssector, waar zij 
kennis en ervaring kunnen uitwisselen.
030 280 21 40
info@verdiwel.nl
www.verdiwel.nl
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8.4 Tijdschriften

 Tijdschriften op het gebied van Sociale Veiligheid

Crimelink
Crimelink geeft informatie over misdaad en veiligheid. Crimelink bestaat uit een 
tijdschrift en een website, en profileert zichzelf als een journalistiek platform dat zich 
richt op berichtgeving over misdaad en veiligheid. De bedoeling van Crimelink is 
enerzijds informatie over criminaliteit uitgebreider en diepgaander te brengen dan 
gebruikelijk is. En anderzijds vakgebieden als criminologie, strafrecht en veiligheids-
kunde óók voor anderen toegankelijk te maken. 
Crimelink verschijnt dit jaar 4 keer. Vanaf 2009 zullen er meer nummers verschijnen.
www.gelling.nl
www.crimelink.nl

Delikt en Delinkwent
Het tijdschrift Delikt en Delinkwent geeft informatie met betrekking tot het strafrecht 
en de strafrechtstoepassing. Het tijdschrift gaat in op onderwerpen als wetgeving, 
advocatuur, politie, advocatuur, behandelen en straffen, straftoemeting, jeugdrecht en 
jeugdbescherming, financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, criminologie, 
OM en de rechter, de nationale ombudsman, internationaal strafrecht etc.
Delikt en Delinkwent verschijnt tien maal per jaar.
www.kluwershop.nl 

Justitiële Verkenningen (JV)
Justitiële Verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (het WODC) 
en BJu. JV signaleert en beschrijft in een vroeg stadium ontwikkelingen op het zeer 
brede terrein waarop het ministerie van Justitie als wetgever respectievelijk beleids-
maker actief is. 
Justitiële Verkenningen verschijnt acht maal per jaar.
www.boomuitgeversdenhaag.nl 

Proces
Het tijdschrift Proces richt zich primair op de strafrechtspecialist in het brede veld 
van criminologie en rechtshandhaving. Proces gaat in op nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf.
Proces verschijnt zes maal per jaar
www.boomuitgeversdenhaag.nl 
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Secondant
Secondant is een tijdschrift over criminaliteitspreventie voor professionals. Secon-
dant richt zich erop betrokkenen op het brede terrein van criminaliteitspreventie en 
veiligheid te ondersteunen en te informeren over kennis en ontwikkelingen op hun 
vakgebied. Secondant biedt achtergronden, trends en praktijkgerichte informatie. 
Secondant wordt uitgegeven door het CCV en verschijnt vijf maal per jaar
www.hetccv.nl/secondant

Tijdschrift voor Criminologie
Het Tijdschrift voor Criminologie richt zich op wetenschappelijke en onafhankelijke 
bestudering van problemen rond criminaliteit, straf en (on)veiligheid, en geeft de 
resultaten van empirisch onderzoek en het theoretisch denkwerk weer. Het Tijdschrift 
voor Criminologie is bedoeld voor professionals in de criminologie, mensen uit de jus-
titiële en politionele beroepspraktijk en wetenschappers uit aangrenzende vakgebieden.
Het Tijdschrift voor Criminologie verschijnt vier maal per jaar.
www.boomuitgeversdenhaag.nl 
www.criminologie.nl 

Tijdschrift voor de Politie
Het Tijdschrift voor de Politie biedt actuele vakinformatie op het gebied van 
openbare orde en veiligheidszorg. Het Tijdschrift voor de Politie is geschreven 
door deskundige en gezaghebbende auteurs en biedt praktisch bruikbare en 
toegankelijke informatie. 
Het Tijdschrift voor de Politie verschijnt tien maal per jaar.
www.tijdschriftvoordepolitie.nl
www.rb-klantenservice.nl

Tijdschrift voor Herstelrecht
Het Tijdschrift voor Herstelrecht richt zich op de bestudering van nationale en 
internationale ontwikkelingen op het gebied van ‘restorative justice’. De redactie 
stimuleert reflectie op vormen van conflictbeslechting waarbij de betrokkenen 
verantwoordelijkheid nemen, benadeelden erkend worden en veroorzakers van 
schade deze zo veel mogelijk, met steun van naasten en maatschappelijke instel-
lingen, herstellen of compenseren.
Het Tijdschrift voor Herstelrecht verschijnt vier maal per jaar.
www.boomuitgeversdenhaag.nl

Tijdschrift voor Veiligheid
Het Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid 
en veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, overlast, 
rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschil-
lende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, 
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organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg.
Het Tijdschrift voor Veiligheid verschijnt vier maal per jaar.
www.boomuitgeversdenhaag.nl

 Tijdschriften op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs

Jeugdbeleid
Jeugdbeleid richt zich op ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in 
het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg en besteedt aandacht aan (toekomstige) 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Naast informatie over jeugdbeleid wordt 
er aandacht besteed aan deelterreinen als jeugdzorg, JGZ, vrije tijd, onderwijs, 
lokaal jeugdbeleid en LVG. 
Jeugdbeleid verschijnt vier maal per jaar
www.bsl.nl

Jeugd en Co
Jeugd en Co is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen 
met problemen of die het risico lopen in problemen te komen. Jeugd en Co biedt 
inzicht in nieuwe ontwikkelingen en methoden, relevant onderzoek en goede 
praktijken in en rond het vakgebied. De benadering is meer praktijk- dan theorie-
gericht. Het tijdschrift probeert bij te dragen aan een professionele beroepsuitoefe-
ning en een gezonde beroepstrots.
Jeugd en Co verschijnt acht maal per jaar.
Kennis
Kennis is het verdiepingsblad van Jeugd en Co. Kennis biedt vakinhoudelijke 
verdieping en achtergrondinformatie, en is bedoeld voor professionals die werken 
met kinderen en jeugdigen met problemen of die het risico lopen om in de proble-
men te komen.
Jeugd en Co Kennis verschijnt vier maal per jaar.
www.jeugdenco.nl
www.bsl.nl

Kind en Adolescent
In Kind en Adolescent zijn actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties 
opgenomen die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psycho-
logische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en 
hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. De artikelen zijn 
gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, 
gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen 
van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit het vakgebied en boek- 
besprekingen.
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Het tijdschrift Kind en Adolescent verschijnt vier maal per jaar.
Kind en Adolescent Praktijk
Kind en Adolescent Praktijk biedt vakinformatie voor psychologen, orthopedago-
gen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, 
hun ouders of verzorgers en/of hun school. Kind en Adolescent Praktijk biedt 
informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behande-
ling en begeleiding. 
Het tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk verschijnt vier maal per jaar.
Kind en Adolescent Review
Kind en Adolescent Review biedt een selectie uit de meest actuele en interessante 
artikelen uit de internationale vakliteratuur op het gebied van de (ortho)pedago-
giek, (ontwikkelings)psychologie en (kinder)psychiatrie.
Kind en Adolescent Review verschijnt vier maal per jaar.
www.kindenadolescent.nl
www.bsl.nl

Pedagogiek in Praktijk
Pedagogiek in Praktijk Magazine gaat in op pedagogische vraagstukken en be-
commentarieert actuele ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs. Het tijdschrift 
houdt professionals en geïnteresseerde ouders op de hoogte van wetenschappelijk 
onderzoek en nieuws uit de pedagogische werkvelden.
Pedagogiek in Praktijk verschijnt zes maal per jaar.
www.pipm.nl
www.swpbook.com

Pedagogische studiën
Pedagogische studiën richt zich op vraagstukken die betrekking hebben op het 
onderwijs en algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor 
het onderwijs. Het tijdschrift is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn op het 
terrein van onderwijs en opvoeding en die door hun werk of studie geïnteresseerd 
zijn in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstuk-
ken.
Pedagogische studiën verschijnt zes maal per jaar.
www.vfo.be

Perspectief
Perspectief is een Informatie - en opinieblad voor de jeugdbescherming. Per-
spectief is een onafhankelijk blad voor iedereen die vrijwillig of professioneel in 
aanraking komt met de wereld van kinderbescherming en jeugdzorg. 
Perspectief verschijnt acht maal per jaar.
www.vangorcum.nl
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Sozio
Sozio is een vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Sozio biedt opinië-
rende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interven-
ties en methodieken en reportages over het werkveld van de sociale professional. 
Sozio verschijnt zes maal per jaar.
www.sozio.nl
www.swpbook.com

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS)
TSS, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken biedt actualiteit en diepgang over 
politiek, beleid en praktijk voor professionals die zich bezighouden met sociale 
kwesties.
TSS verschijnt tien maal per jaar waarvan één keer als jaarboek.
www.socialevraagstukken.nl

Zorg + Welzijn
Zorg + Welzijn biedt vakinformatie voor sociale professionals. Zorg + Welzijn 
schrijft onder andere over de ontwikkelingen op het gebied WMO, welzijn, 
jeugdzorg, multiculturele samenleving, gehandicapte zorg en geestelijke gezond-
heidszorg.
Zorg + Welzijn verschijnt zes maal per jaar.
www.zorgwelzijn.nl

8.5 Recent verschenen literatuur

Jeugdcriminaliteit, strafrecht en criminologie

De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht 2005
Implicaties voor de toerekenbaarheid en behandeling
L. le Sage
www.swpbook.com

Van jeugdige delinquenten wordt dikwijls gezegd dat hun geweten 
gebrekkig ontwikkeld is. Het zou hen ontbreken aan ‘normen en 
waarden’ en gevoelens van schuld en schaamte. Tegelijkertijd is de 
trend waarneembaar hen vaker verantwoordelijk te houden voor 
hun gedrag en zwaardere straffen op te leggen. De vraag is of dit 
een wenselijke ontwikkeling is. In dit boek wordt gepoogd tot een 
antwoord op deze vraag te komen.
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Focus op jeugdcriminaliteit 2006
Inleiding voor de beroepspraktijk
J. Jakobs, B. Beke en H. Ferwerda
www.swpbook.com

Wat is jeugdcriminaliteit? Welke strafbare feiten plegen jongeren en 
hoe pakken we deze jongeren aan in Nederland?
Focus op jeugdcriminaliteit geeft antwoord op deze en andere vragen 
met betrekking tot de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminali-
teit in Nederland.

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld 2006
Tussen rondhangen en bendevorming
B. Beke, A. Van Wijk en H. Ferwerda
www.swpbook.com

Van rondhangen tot bendevorming. Van groepen jongeren die de
wijk of - in het weekend - het uitgaanscentrum onveilig maken 
tot groepen jongeren die elkaar opzoeken voor het zetten van een 
kraak, een overval of handel in drugs. In vijf middelgrote gemeenten 
in Nederland zijn ruim 110 van dergelijke jeugdgroepen in beeld 
gebracht.

Jeugdcriminologie
I. Weijers en Ch. Eliaerts
www.boomuitgeversdenhaag.nl

Jeugdcriminologie is het eerste deel van een driedelige serie over 
jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop. Jeugdcriminolo-
gie biedt een breed overzicht van de achtergronden van jeugdcrimina-
liteit. Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren de 
lezer over de stand van zaken op hun vakgebied. 

Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling 2006
Conceptualisering, diagnostiek en behandeling 
L. le Sage, H. Stegge en J. Steutel
www.swpbook.com

Jeugdige delinquenten die zich niet schamen of schuldig voelen, wat 
moeten we daar precies over denken en wat moeten we ermee doen? 
Waar bestaat een tekortschietend geweten uit? Zijn er instrumenten 
om de mate van gewetensontwikkeling vast te stellen en wat kan er 
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in de behandeling aan gedaan worden? Deze vragen staan centraal in 
deze bundel.

Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming 2006
A.M. van der Laan en M. Blom
www.bju.nl

Hoeveel jongeren plegen nu delicten? Om wat voor jongeren gaat 
het? En waarin verschillen niet-plegers, van licht delinquenten en 
zwaar delinquenten? Welke rol spelen ouders, vrienden en school? 
Welke factoren zijn gerelateerd aan het plegen van delicten tijdens de 
adolescentieperiode? Welke daarvan vergroten de kans op delinquen-
tie en welke verkleinen de kans? Worden delicten nu vooral onder 
invloed van alcohol gepleegd en samen met anderen of ligt het toch 
anders? En hoe zit het met delicten die door jongeren alleen worden 
gepleegd? Deze en andere vragen komen in deze studie onder een 
doorsnee groep van Nederlandse jongeren aan de orde. 

Jeugd en recht 2005
Basisboek jeugdrecht in zorg- en hulpverlening
A.P. van der Linden, F.G.A. ten Siethoff, A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra
www.bsl.nl

Jeugd en recht biedt een overzicht van de geldende bepalingen 
van jeugdrecht, jeugdbescherming en bestaande vormen van 
jeugdhulpverlening. Uitgangspunt is het ‘probleemloze’ kind. Als dit 
kind echter in moeilijkheden komt, heeft het bijzondere zorg nodig. 
Hieraan en aan de juridische status van deze kinderen besteden de 
auteurs aparte aandacht. De justitiële jeugdzorg, het civiele kinder-
recht, het jeugdstrafrecht en het jeugdstrafprocesrecht komen hierbij 
aan de orde. Ook worden niet-justitiële, vrijwillige hulpverlening en 
de talrijke op dat gebied werkzame instanties uitvoerig behandeld.

Jeugd & Strafrecht 2007
Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en 
jeugdstrafprocesrecht
G. de Jonge,  A.P. van der Linden
www.kluwer.nl

In 1995 zijn het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht gemoder-
niseerd. Sindsdien heeft de wetgever op dit rechtsterrein nieuwe 
ingrijpende wijzigingen aangebracht. De belangrijkste daarvan 
zijn het vervangen van de alternatieve sanctie door de taakstraf als 
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hoofdstraf, naast de geldboete en jeugddetentie én de invoering van 
de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Daarnaast zijn er in 
het jeugdstraf(proces)recht tal van kleinere veranderingen ingevoerd. 
Jeugd & Strafrecht beoogt een handleiding te zijn voor zowel het 
onderwijs als de rechtspraktijk. De auteurs gaan in op de achtergron-
den, omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit in Nederland en zij 
bieden een historisch overzicht van het jeugdstraf(proces)recht.

Jeugdstrafrecht 2007
 J.A.C. Bartels
www.kluwer.nl

Het jeugdstrafrecht is continu sterk in beweging. Denk hierbij aan 
herziening taakstraffen, invoering van de Beginselenwet Justitiële 
Jeugdinrichtingen en de vele gevolgen van regeringsnota’s in het 
kader van de bestrijding van de jeugdcriminaliteit. Justitie loopt niet 
meer achter de feiten aan. De advocaat van de jeugdige verdachte 
heeft moeite om de ontwikkelingen bij te houden. De klassieke 
kinderrechter is verdwenen. Het oordeel dat van de rechter wordt 
verwacht betreft de vraag of de plannen die Justitie heeft ontwikkeld 
passend en toelaatbaar zijn.

Monitor Veelplegers 2007
Jeugdige en zeer actieve veelplegers in kaart gebracht
N. Tollenaar, R.F. Meijer, G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom,
S. el Harbachi 
www.bju.nl

De jeugdige en volwassen veelplegers staan als groepen zeer in de 
belangstelling van politie en justitie. Diverse beleidsprogramma’s 
waaronder het grotestedenbeleid zijn in gang gezet om de problema-
tiek van de veelplegers terug te dringen. Om bij te houden of er 
veranderingen plaatsvinden in aantallen, achtergronden en de recidive 
van veelplegers is de monitor veelplegers ontwikkeld. De informatie 
die politie en justitie verzamelen over daders van misdrijven was 
versnipperd in diverse losse informatiesystemen. In dit rapport 
worden de gegevens van negen informatiesystemen samengebracht.

Opvoeding en bescherming achter ‘tralies’ 2008
Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen
en pedagogische praktijk 
L. Boendermaker en J. uit Beijerse
www.swpbook.com
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In dit boek wordt op verschillende vragen met betrekking tot justitiële 
jeugdinrichtingen ingegaan en wordt het ‘veld’ van de justitiële 
jeugdinrichtingen inzichtelijk gemaakt. Daarbij komt ook recente 
kennis over effectieve interventies bij ernstige gedragsproblemen aan 
de orde.

Straatkwaad en jeugdcriminaliteit 2008
Naar een algemene of een etnisch-specfieke aanpak?
M. Komen (red.)
www.maklu.be

Het aantal allochtone jongeren in de eindstations van de jeugdzorg 
is ontzettend hoog, terwijl er maar weinig allochtone professionals 
in de kinderbescherming en de justitiele jeugdinrichtingen werken. 
Veel hulpverleners, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, justi-
tiewerkers en beroepsopvoeders komen van een andere etnische en 
culturele achtergrond dan hun cliënten. Sommige beroepsopvoeders 
weten niet op welke wijze ze moeten omgaan met etnische of cultu-
rele diversiteit van opvattingen over opvoeding, hulp, zorg en straf. 
Moeten we allochtone jongeren nu extra streng en hard aanpakken of 
niet? Anderen hebben voor problemen van multiculturaliteit etnisch-
specifieke oplossingen gevonden, maar hun deskundigheid is niet 
of nauwelijks in kaart gebracht. Volgens verschillende deskundigen 
werkt een etnisch-specifieke aanpak van problemen het beste. Is dat 
inderdaad het geval? En waarmee moeten we dan rekening houden? 
Straatkwaad geeft antwoord op deze vragen.

Veelplegers geweld 2005
Van typologie naar aanpak
B. Beke, N. Arts en M. Giesberts
www.swpbook.com

De laatste jaren is veel tijd en energie gestoken in de aanpak van 
veelplegers. Het gaat dan om een beperkte groep die zich aan de 
lopende band schuldig maakt aan criminaliteit en die de samenleving 
veel schade berokkent. De auteurs hebben van ruim 850 geweldple-
gers met drie of meer veroordelingen voor geweld, samen goed voor 
zo’n 7000 delicten, het ‘criminele doopceel’ gelicht en schetsen aan 
de hand van deze dossiers een beeld van deze groep. 
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Opvoeding, jeugdzorg en onderwijs

Bestuur aan banden 2005
Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid
R. Gilsing
www.scp.nl

De verwachtingen over het gemeentelijke jeugdbeleid zijn hoog-
gespannen: de gemeente zou beter dan het rijk in staat zijn dit beleid 
op maat te snijden. Bovendien zou zij gemakkelijker een integraal, 
slagvaardig en toegankelijk jeugdbeleid tot stand kunnen brengen. In 
principe zou het lokale beleid daardoor effectiever zijn dan nationaal 
beleid. Een gemeente heeft bij het regisseren van dat jeugdbeleid 
evenwel te maken met het rijksbeleid. Dat bepaalt de kaders waarbin-
nen de gemeente kan opereren. En natuurlijk beïnvloedt het rijk ook 
met andere instrumenten de beleidsruimte van andere overheden.

Een groep apart? 2005
Jongerenwerk en etniciteit 
H. Kooijman
www.swpbook.com

Deze publicatie geeft een weergave van interviews met jongeren-
werkers, die in hun professionele omgang met allochtone jongeren 
worden geconfronteerd met verontrustende actualiteiten in de media. 
Op een open en eerlijke wijze vertellen ze over jongerenwerk met 
allochtone jongeren. 

Gedwongen motivatie 2005
Ots-jongeren en hun motivatie voor hulpverlening
M. de Boer en M. Noom
www.swpbook.com

Hoe motiverend is gedwongen hulpverlening? Wat draagt bij aan 
de motivatie van jongeren met een ondertoezichtstelling en wat 
demotiveert hen? Hoe kan een gezinsvoogd hierop inspelen om de 
hulpverlening aan deze jongeren op gang te brengen? Gedwongen 
motivatie doet verslag van een praktijkonderzoek naar factoren die 
bijdragen aan de hulpverlening aan jongeren binnen het gedwongen 
kader van een ondertoezichtstelling.
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Handboek Jeugdzorg 2005
J. Hermanns, C. van Nijnatten, E. Verheij
www.bsl.nl

Handboek jeugdzorg (in twee delen) biedt een gedegen overzicht van 
alle relevante aspecten van de jeugdzorg: achtergronden, doelgroepen 
en de dagelijkse praktijk. Gekozen is voor een breed werkveld - bre-
der dan de hulp die in het kader van de Wet op de Jeugdzorg wordt 
geboden - ook jeugdbeschermingsmaatregelen, de geestelijke gezond-
heidszorg en het preventieve en opvoedingsondersteunende aanbod 
komen in dit handboek aan de orde. Ieder hoofdstuk is geschreven 
door een auteur die op dat terrein gezaghebbend is.

Hangjongeren 2008
H. Kaldenbach
www.uitgeverijprometheus.nl

Dit boek gaat in op hangjongeren en geeft uitleg en tips voor buurt-
bewoners, winkeliers en voorbijgangers. Wat kunt u het beste wel en 
niet doen als u geplaagd wordt door overlast? Welke soorten groepen 
zijn er te onderscheiden? Wat kunt u doen? Wat zijn juridische 
mogelijkheden? Lost dit het probleem van overlastgevende hangjon-
geren op? Nee, hangjongeren zijn er altijd geweest en zullen er altijd 
zijn. Maar het boek geeft wel tips om te komen tot een situatie die 
aanvaardbaar is. Met tal van voorbeelden van concrete situaties.

Koersen op het Kind 2006
S.R.A. van Eijck
www.kluwer.nl

Dit boek handelt over de aansturing van het Jeugdbeleid. Uitgangs-
punt in het Jeugdbeleid moet zijn dat het kind centraal staat en niet de 
instituties. Het sturingsadvies geeft aan dat de huidige problemen in 
het jeugdbeleid opgelost kunnen worden door: creëren van duidelijke 
verantwoordelijkheden, minder betrokken partijen, zowel op uitvoe-
rend als bestuurlijk niveau, terugdringen van onnodige bureaucratie 
om betere voorwaarden voor een resultaatgericht jeugdbeleid te 
scheppen.
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Leefwerelden van jongeren 2007
Thuis, school, media en populaire cultuur
J. Hermes, P. Naber, A. Dieleman
www.coutinho.nl

Wat betekent het om jong te zijn in deze tijd? En welke mogelijkhe-
den, uitdagingen, beperkingen en belemmeringen komen op jongeren 
af? Voor iedereen die met jonge mensen werkt, is het belangrijk om 
zich een beeld te kunnen vormen van de antwoorden op deze vragen. 
In dit boek schetsen de auteurs de leefwerelden van jongeren op basis 
van uiteenlopend onderzoek, niet alleen óver jongeren, maar ook door 
en met jongeren.

Residentiële jeugdzorg in beeld 2006
Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten 
E. Knorth, A. Harder en T. Zandberg
www.swpbook.com

Residentiële jeugdzorg in beeld biedt een helder overzicht van 
actuele wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot de 
residentiële jeugdzorg. Er wordt onder meer aandacht besteed aan 
de kenmerken van de doelgroep, de invloed van rol en positie van 
groepsopvoeders, de inhoud van het hulpaanbod en de uitkomsten 
van deze vorm van hulpverlening. Er wordt een aantal concrete 
conclusies en aanbevelingen voor het werk- en onderzoeksveld 
geformuleerd die de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg verder 
kunnen verhogen.

Respect! 2008
H. Kaldenbach
www.uitgeverijprometheus.nl

Hoe kan een conciërge een wapengevaarlijke jongen verwijderen van 
het schoolplein? Hoe kunt u plassende hangjongeren uit uw portiek 
wegkrijgen? Hoe kan de politie een bekentenis krijgen van jongeren 
die ‘altijd’ ontkennen? Respect! is een praktisch boek over jongeren 
die ‘zich niet laten corrigeren’. Het geeft concrete tips voor effectief 
gedrag, zowel voor individuele correctie als voor corrigeren in 
groepsverband. 
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Sociale kaart Jeugdzorg 2008 2007
www.bsl.nl

In de Sociale kaart jeugdzorg 2008 staan de adressen van de verschil-
lende instanties en instellingen op het gebied van de jeugdzorg, 
gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs. 
Behalve de adresgegevens bevat de Sociale kaart jeugdzorg 2008 ook 
informatie over de capaciteit, het werkgebied, de leeftijdscategorie en 
werkzaamheden van de opgenomen instanties.

Veelbelovend en effectief 2007
Overzicht van preventieve projecten en programma’s
in de domeinen gezin, school, jeugd, wijk 
D. Ince. en M. Beumer, H. Jonkman, M. Pannebakker et al
www.swpbook.com

Veelbelovend en effectief beschrijft alle preventieprogramma’s die in 
steden en wijken in te zetten zijn om probleemgedrag onder jongeren 
te voorkomen. De gids omvat de programma’s voor de leeftijdsgroep 
van 0 tot 18 jaar, ingedeeld naar de verschillende domeinen waarin 
jongeren opgroeien: gezin, school, kinderen en jongeren en de wijk. 
Na een algemene inleiding over probleemgedrag volgen beschrijvin-
gen van veelbelovende en effectieve preventieprogramma’s.

Werkzame Werkwijzen 2007
Verkenning van effectieve interventies in de jeugdzorg
C. Konijn, M. Van der Steege, E. Elderman,
W. Bruinsma en J. van den Braak
 www.nji.nl

De jeugdzorg werkt hard aan de effectiviteit van de hulp aan kinderen 
en jongeren met gedragsproblemen en ouders met opvoedingsproble-
men. Het Nederlands Jeugdinstituut en Adviesbureau Van Montfoort 
hebben de effectieve elementen in de aanpak van verschillende soorten 
problemen van kinderen en gezinnen op een rij gezet om daarmee ver-
volgens zorgprogramma’s door te lichten. In ‘Werkzame werkwijzen’ 
staan de effectief gebleken ingrediënten per onderzochte doelgroep. 
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8.6 Omgaan met agressie (preventie, repressie en nazorg)

 Expertisecentra, onderzoek- en adviesbureaus

A) Algemeen

Arboservicecentrum Arbo-VO
Arbo-VO is een arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs. Het is een 
onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat diensten levert aan individuele 
scholen. Het biedt dienstverlening op verschillende terreinen, onder andere op het 
gebied van agressie, geweld en (seksuele) intimidatie.
Postbus 4946
6401 JS Heerlen
045 579 60 24
servicecenter@arbo-vo.nl 
www.arbo-vo.nl 

FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
FCB ondersteunt werknemers en werkgevers in de branches Welzijn en Maat-
schappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) bij het beleid ten 
aanzien van arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid en opleiding. De organisatie 
geeft onder andere informatie en advies over het bestrijden van agressieproblema-
tiek en het inventariseren van werkrisico’s. 
Koningin Wilhelminalaan 3 
3527 LA Utrecht 
030 298 53 50
www.fcbwjk.nl

FNV Bondgenoten
FNV bondgenoten zet zich onder andere in voor veilig en gezond werk. Een van 
de thema’s die zij hierbinnen centraal stelt is agressie en geweld. Op de website 
van FNV bondgenoten zijn verschillende dossiers opgenomen rondom het thema 
agressie op het werk.
Postbus 9208 
3506 GE Utrecht
030 273 87 38 (Arbotelefoon)
0900-9690 (Telefoon Klantenservice FNV Bondgenoten)
www.arbobondgenoten.nl

Hubert Consult: advies- en onderzoeksbureau
Hubert Consult doet onderzoek en geeft advies over het verbeteren van de 
bedrijfscultuur en het voorkómen en tegengaan van conflicten en ongewenste 
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omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.
E. Knapperthof 16
2312 MZ Leiden
071 517 42 22
info@hubertconsult.nl
www.hubertconsult.nl

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)
Het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, ondersteunt organisa-
ties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties. 
Koninginnegracht 26
2514 AB Den Haag
070 312 20 20
cot@cot.nl
www.cot.nl

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) -
Departement Sociaal Agogisch Werk
KHLim is in samenwerking met andere hogescholen een onderzoek gestart naar 
de problematiek van agressie binnen de bijzondere jeugdbijstand. In dit project 
is men processen aan het  definiëren die aan de basis liggen van agressie in de 
Vlaamse jeugdbijstand. De KHLim organiseert regelmatig symposia rondom de 
resultaten van het onderzoek. 
KHLim Departement Sociaal Agogisch Werk
Oude Luikerbaan 79 
3500 Hasselt 
011/28 82 70 
www.khlimquadri.be (pagina ‘geweld in de welzijnssector’)

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 
en de Stichting Participatiefonds
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn (bij wet) verplicht aange-
sloten bij het Participatiefonds en Vervangingsfonds. Op onder andere het gebied 
van agressie en geweld worden door het Vervangingsfonds producten en diensten 
aan het onderwijsveld aangeboden. De site “onderzoekonderwijspersoneel” is 
een onderdeel van de internetsite van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfs-
gezondheidszorg voor het Onderwijs en de Stichting Participatiefonds.
De site bevat een vragenlijstapplicatie voor scholen. Met deze vragenlijst bent u in 
staat de mate waarin het personeel met agressie, geweld, ongewenste seksuele intimi-
teiten en discriminatie wordt geconfronteerd te inventariseren. Met de uitkomsten 
van het onderzoeken kunnen vervolgens gerichte maatregelen worden genomen.
Vervangingsfonds
Postbus 4839
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6401 JM Heerlen
045 579 81 07
www.vfpf.nl
www.agressieengeweldbijonderwijspersoneel.nl

TNO – Arbeid
TNO doet onder andere onderzoek naar ongewenste omgangsvormen in arbeids-
relaties, zoals seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Het onderzoek 
resulteert in instrumenten, gespreksmodellen, checklisten en tips.
Algemeen nummer
015 269 69 00 (voor lokaties, zie website)
www.tno.nl

B) Agressietrainingen
Er is een enorm aanbod van agressieregulatietrainingen. We beperken het over-
zicht tot organisaties die interessante informatie op hun website aanbieden en/of 
een specifieke trainingsmethode hanteren. 

Avans+ improving professionals
Avansplus verzorgt professionele post hbo- en masteropleidingen en persoonlijke 
ontwikkeltrajecten voor managers en medewerkers van organisaties.
De sector Zorg & Welzijn verzorgt onder andere workshops en trainingen op
het gebied van agressieregulatie in welzijnsorganisaties en zorginstellingen.
Heerbaan 14 – 40                                     
4817 NL  Breda                                          
076 525 88 00
info@avansplus.nl  
www.avansplus.nl

Connecting, Maatschap voor Consult & Training
Connecting verzorgt een breed scala aan praktijkgerichte cursussen, trainingen, 
opleidingen, ondersteunings- en adviestrajecten op het terrein van agressiehante-
ring en veiligheid.
Connecting biedt een opleiding voor trainer agressiehantering.
Hakfort 621
1102 LA Amsterdam 
020 409 03 63
www.connecting-online.nl

GAP, training, coaching en advies
GAP biedt een combinatie van trainen in een groep en individuele coachingsses-
sies voor agressieregulatie en traumaverwerking. Daarbij gebruikt GAP Neuro-
Linguïstisch Programmeren als werkmethodiek.

163



Esseweg 59
5262 TV Vught
info@gap-trainingen.nl
www.gap-trainingen.nl

LEO Management en Agressie Preventie
Leo Management en Agressie Preventie verzorgt trainingen en workshops in het 
omgaan met agressie. De organisatie verzorgt tevens trainingen voor agressie-
trainers in de eigen organisatie.
LEO Management
Zuideinde 281 B
1511 GP Oostzaan
020 493 3437
www.leo.nl  

Vertige training & advies
Vertige verzorgt trainingen en coachingstrajecten in weerbaarheid en agressiehan-
tering in veel sectoren, waaronder de sector Jeugdhulpverlening. De website bevat 
interessante downloads, waaronder een ‘ Handboek agressie jeugdzorg’. 
Entrepotdok 30 B
1018 AD Amsterdam
020 643 38 13
info@vertige.nl 
www.vertige.nl

Weerbaarheid.nu (Movisie)
Weerbaarheid.nu is een initiatief van Movisie. Deze website is bedoeld voor 
organisaties en personen die een weerbaarheidsproject willen starten en voor 
docenten weerbaarheid. U kunt hier vinden wat een weerbaarheidstraining is, 
welke trainingen er zijn en hoe u met een weerbaarheidstraining kunt starten. 
Docenten vinden hier informatie over opleidingen en bijscholingen.
weerbaarheid@movisie.nl
www.weerbaarheid.nu

C) Nazorg en traumaverwerking

Buijssen Training en Educatie
Buijssen Training en Educatie  biedt diensten aan organisaties ter ondersteuning 
bij traumaproblematiek. De website bevat informatie over trainingen op het gebied 
van proactief en repressief omgaan met trauma’s ten gevolge van agressieinciden-
ten. Buijssen Training en Educatie schreef op verzoek van de Sectorfondsen Zorg 
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en Welzijn een notitie over opvang na ingrijpende en traumatische ervaringen. 
Deze is via de site te downloaden. 
Bosscheweg 200a
5015 AG Tilburg 
013 580 24 40
h.buijssen@wxs.nl 
www.traumaopvang.com

EMDR Nederland
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kort-
durende behandelmethode om trauma’s te verwerken. Het is een relatief nieuwe 
therapie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van 
EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat 
om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na 
enkele sessies in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht 
vereniging@emdr.nl 
www.emdr.nl

Instituut voor Psychotrauma (IvP)
Het IvP biedt praktische ondersteuning bij traumaproblematiek. De diensten van 
het instituut omvatten opvang, therapie, crisisondersteuning, opleiding, onderzoek, 
advies en voorlichting. De stichting werkt sinds januari 2008 nauw samen met 
Stichting Centrum ‘45 ( traumaverwerking voor oorlogsveteranen)
Lokatie Zaltbommel 
van Heemstraweg-west 5
5301 PA Zaltbommel
0418 68 34 00
info@ivp.nl 
www.psychotrauma.nl

Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland helpt om na een confrontatie met geweld (mishande-
ling, bedreiging) de juiste instanties te vinden, schade te regelen. Bovendien geeft 
slachtofferhulp uitleg over de werking van juridische procedures en het verwerken 
van de emoties. Op de website staan tips en brochures wat te doen na een confron-
tatie met geweld.
Algemeen nummer: 
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
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Stichting RegioPlus/ Ergocoaches
RegioPlus is met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid het Project Ergocoaches gestart. De stichting verzorgt workshops en trainin-
gen voor professionals die in hun eigen organisatie agressie als aandachtgebied 
hebben. 
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer 
079 323 03 19
www.ergocoaches.nl

 Tijdschriften en multimedia 

A.P.
A.P. is een tijdschrift over agressie preventie. A.P. is een initiatief van LEO 
Management en Agressie Preventie en is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te 
maken heeft met agressie. A.P. verschijnt twee keer per jaar.
www.ap-tijdschrift.nl

CD-rom Arbo-Informatietool Ongewenste omgangsvormen
De CD-rom Arbo-Informatietool Ongewenste omgangsvormen is een hulpmid-
del om ongewenste omgangsvormen in de eigen organisatie te beheersen en 
vervolgens terug te dringen. De basis van de tool is een best-practicemodel dat 
alle relevante invalshoeken van ongewenste omgangvormen aan de orde stelt. De 
compacte checklists leveren na invulling direct inzicht in de sterke en zwakke 
kanten van het ontstaan en bestaan van ongewenst gedrag in de organisatie. De 
CD-rom maakt onderdeel uit van de serie Arbo-Informatiebladen.
Auteur(s): R. Swensson, A. Gouw, P. van Bekkum
www.sdu.nl

DVD Agressie Aanpakken
Aan de hand van trainer/psycholoog Koos Hazen wordt inzicht in en kennis over 
agressie en intimidatie vergroot. Er is een versie voor het primair onderwijs en 
één voor het voortgezet onderwijs. Met de DVD kunnen scholen zelf eenvoudig 
workshops organiseren voor hun medewerkers.
Gersthof 20 
6681 GH BEMMEL
info@hrmedia.nl
www.agressieaanpakken.nl
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DVD tegen geweld
De DVD bevat basistechnieken van zelfverdediging. Er wordt uitgelegd hoe je 
geweld kunt voorkomen. Daarnaast leer je wat angst met je doet en wat je gedra-
gingen kunnen zijn tijdens een aanval.
Uitgever: Xavier Video Productions
www.dvdtegengeweld.nl

Recent verschenen literatuur

Agressie in het sociaal pedagogisch werk 2003
F. van Delft
www.nelissen.nl

Uit 2003, maar nog steeds toonaangevend op het gebied van agres-
siebeheersing. Mensen die, vrijwillig of onvrijwillig, in instellingen 
verblijven krijgen beperkingen opgelegd. Dat kan agressie oproepen. 
Tevens worden er de laatste tijd steeds agressievere cliënten in instel-
lingen opgenomen. In dit boek geven de auteurs vanuit de sociologie 
inzicht in het fenomeen agressie. Agressie wordt bezien vanuit 
enkele psychologische theorieën. Er wordt een verband gelegd tussen 
gezinsachtergrond en het (later) omgaan met agressie. Aan het einde 
van het boek wordt, verlevendigd met voorbeelden uit de praktijk, 
aandacht besteed aan technieken en vaardigheden hoe een sociaal-
pedagogisch werker door houding, taal en gedrag de agressie van 
bewoners of cliënten kan versterken of, hetgeen over het algemeen de 
bedoeling is, juist kan verminderen.

Agressiemanagement 2005
H. Konings R. van Meurs 
www.academicservice.nl

’Agressiemanagement’ is geschreven voor leidinggevenden, zoals 
directies, hoofden van dienst en (lijn)managers. Ook voor HRM-
functionarissen, arbodiensten en veiligheidsafdelingen biedt het boek 
inzicht en nuttige informatie.

Basisboek integrale veiligheid 2007
W. Stol, J. Rijpma, C. Tielenburg, H. Veenhuysen, T. Abbas (red.)
www.coutinho.nl

Dit Basisboek Integrale Veiligheid behandelt zaken als veiligheid, 
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criminaliteit, overlast en crises vanuit een breed perspectief, met oog 
voor dwarsverbanden en samenhang: een integrale benadering.

De klap te boven 2004
Zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen
2004
H. Buijssen
www.elseviergezondheidszorg.nl

In deze brochure is te lezen wat je moet weten en wat je moet doen en 
laten om een schokkende ervaring zo goed mogelijk te verwerken. Er 
worden tips gegeven hoe je een getroffen collega kunt helpen. Of hoe 
je jezelf kunt voorbereiden op een traumatiserende situatie.

Effectief omgaan met agressie en zinloos geweld 2005
Calamiteiten en de verwerking ervan 
H. van Doremalen 
www.elseviergezondheidszorg.nl 

Effectief omgaan met agressie en zinloos geweld leert je wat agressie 
is en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Mocht zich toch een 
calamiteit voordoen, dan biedt dit boek hulp bij het verwerken van 
de gevolgen en leert het je hoe je anderen daarbij kunt helpen. De 
theorie die wordt besproken, wordt toegelicht met herkenbare voor-
beelden. Het boek sluit aan bij de site: www.omgaanmetagressie.nl.

Geweld als uitdaging 2006
De betekenis van agressief gedrag bij hedendaagse jongeren
G. van den Brink 
www.swpbook.com

Wetenschappelijke verklaring voor hedendaags geweld. De voorstel-
len die de auteur in dit boek aandraagt om agressief gedrag van 
jongeren te voorkomen variëren van lange-termijnoplossingen tot 
direct te treffen maatregelen: van het stimuleren van sociale betrok-
kenheid tot het spreiden van de sluitingstijden van discotheken en 
kroegen.
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Held zonder geweld 2005
Behandeling van agressief gedrag 
R. Hornsveld 
www.boomonderwijs.nl

’Held zonder geweld’ is gebaseerd op de Aggression Replacement 
Training van Arnold P. Goldstein. Dit boek is een gedetailleerde 
handleiding voor professionals die te maken hebben met agressieve 
en/of gewelddadige cliënten.

Integrale beveiliging in de zorgsector 2007
Een praktische leidraad waarmee de beveiliging
stap voor stap kan worden geprofessionaliseerd
A. Appelman 
www.kluwershop.nl

De deuren van zorginstellingen staan 24 uur per dag open. Mensen 
met zowel goede bedoelingen als ook mensen met minder goede be- 
doelingen komen binnen. Gevolg: het aantal incidenten groeit en 
dwingt de zorginstellingen meer beveiligingsmaatregelen te treffen.
In dit boek vindt u: een praktische leidraad waarmee u de bevei- 
liging stap voor stap professionaliseert en OBE maatregelen (organi-
satorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen) 
treft, waarbij organisatie van beveiliging de meeste aandacht krijgt.

Lesje geleerd? 2002
M. Bos
www.reedbusiness.nl

Uit 2002, maar nog steeds actueel op het gebied van traumaverwer-
king. ‘Lesje geleerd?’ beschrijft de nasleep van agressie-incidenten in 
het onderwijs. Het boek begint met zes ervaringsverhalen van leer-
krachten die het slachtoffer werden van agressie. Het lezen van deze 
praktijkverhalen kan voor degene die iets dergelijks is overkomen 
een vorm van zelfhulp zijn. Naast herkenning kan men er hoop aan 
ontlenen en eerder gemaakte fouten vermijden. In het theoretisch deel 
worden de thema’s agressie, psychotrauma en opvang beschreven. 
Naast mogelijkheden en tips voor zelfhulp en collegiale opvang leest 
u wat de schoolleiding kan doen om de nare gevolgen van agressie-
incidenten te beperken.
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Loop naar de maan 2008
Praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs & opvoeding
G. Taghon
www.maklu.be

Agressie staat volop in de kijker. De maatschappelijke zorg is groot, 
het probleem complex. Ook in opvoedings- en onderwijssituaties 
krijgt men vaak te maken met agressie. Het is niet eenvoudig hiermee 
om te gaan. Hoe en wanneer grijp je in? Wat kan de oorzaak zijn van 
agressie en zijn er manieren om agressie te voorkomen?

Naar een veilige school 2008
Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen,
professionals en school in omgaan met agressie
G. Donkers
www.bju.nl

Dit boek gaat over het handelingsvermogen van leerlingen, profes-
sionals en organisaties ten aanzien van het met elkaar creëren van 
een veilige school. Vertrekpunt is de manier waarop de verschillende 
geledingen omgaan met agressie. De nadruk ligt op het VMBO. In 
het boek wordt consequent en systematisch vanuit de eigen hande-
lingslogica van leerlingen, professionals en de school als organisatie 
gezocht naar een adequaat antwoord op het veiligheidsvraagstuk. 

Omgaan met agressie 2005
G. Schuur
www.bsl.nl

Provocaties, bedreigingen, manipulatief en agressief gedrag: als 
hulpverlener in de gezondheidszorg kom je er regelmatig mee in 
aanraking. Hoe bied je professionele hulp aan je cliënt in een agres-
sieve of zelfs gewelddadige situatie zonder je eigen veiligheid uit het 
oog te verliezen? 
Het boek Omgaan met agressie geeft inzicht in vormen van agressie 
en geweld en het ontstaan van agressie.
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Omgaan met agressief gedrag 2000
G.M. Breakwell
www.hbuitgevers.nl

Uit 2000, nog altijd actueel. Steeds vaker lezen we in de krant over 
gevallen van agressie tegen beroepskrachten op allerlei gebieden. 
Hoewel het nog steeds om uitzonderingsgevallen gaat, maken veel 
professionals zich ernstig zorgen over de toename van bedreiging 
en geweld tijdens hun werk en vragen zich af welke maatregelen zij 
individueel of als beroepsgroep kunnen nemen. In dit boek leest u 
in welke situaties geweld optreedt, wie grote kans lopen te worden 
aangevallen, hoe u aankomend geweld kunt signaleren, vaste patro-
nen van geweld kunt herkennen, en hoe hulpverleners en organisaties 
moeten optreden in geval van geweld.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer 2007
P. van Bekkum, A. Gouw
www.sdu.nl

‘Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer’ maakt deel uit van 
de reeks Arbo-Informatiebladen. In deze uitgave wordt gekeken wat 
precies verstaan kan worden onder ongewenste omgangsvormen. Wat 
zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? Veel aandacht wordt be-
steed aan de verschillende partijen die een rol spelen. Daarnaast is er 
ruime aandacht voor de begeleiding en behandeling van slachtoffers 
en dragen de auteurs praktische oplossingen aan voor het realiseren 
van sociale veiligheid binnen een organisatie.

Waar halen ze het lef vandaan? 2002
K. Groot
 www.thema.nl

We krijgen steeds vaker te maken met agressief gedrag, soms met erg 
vervelende gevolgen. En we maken ons er erg boos over en vragen 
ons dan af waar anderen het lef vandaan halen. Dat helpt echter 
niet om goed op agressie te reageren en de nadelige gevolgen te 
beperken. In dit boek staat agressief gedrag van klanten en publiek 
tegenover medewerkers van zorg- en dienstverlenende instellingen 
centraal. Klaas Groot belicht verschillende vormen van agressie. Bij 
elke verschijningsvorm zet hij uiteen welke aanpak het beste past. 
Daarnaast geeft hij verschillende psychologische verklaringen voor 
agressief gedrag (Thema).
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Informatie over auteurs

Betty-Ann Blommers

Dr. B.A. (Betty-Ann) Blommers is pedagoog met als specialisatie Jeugdstudies. 
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Marginalisering en risicogroepen’ en is daarna 
een aantal jaren werkzaam geweest als staffunctionaris in het Randgroepenwerk. 
Vanaf 1996 was zij werkzaam als leidinggevende en manager bij Portes, een brede 
welzijnsinstelling te Utrecht. Recentelijk heeft zij de overstap gemaakt naar het 
Instituut voor Maatschappelijk Werk te Tilburg, waar zij werkzaam is als manager. 
Daarnaast is zij actief in haar eigen projectmanagement & adviesbureau, dat zich 
richt op vraagstukken op het gebied van jeugd, veiligheid en agressie.
Contact:  b.blommers@imwtilburg.org 

Leonieke Boendermaker

Dr. L. (Leonieke) Boendermaker werkt als senior onderzoeker/projectleider bij het 
Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Zij 
studeerde Pedagogiek in Leiden en Amsterdam en deed een aanvullend doctoraal 
examen in de methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek.
In 1999 promoveerde zij op een proefschrift over de aanpak in de justitiële 
jeugdinrichtingen en binnenkort verschijnt van haar hand een inleidend boek over 
het veld van de justitiële jeugdinrichtingen dat zij samen met Jolande uit Beijerse 
schreef. Zij heeft inmiddels ongeveer twintig jaar ervaring in het doen van (evalu-
atie) onderzoek, de laatste tijd gaat haar onderzoeksaandacht vooral uit naar de 
implementatie, uitvoering én effectiviteit van interventies. 
Contact:  l.boendermaker@nji.nl

Ellen ter Horst

H.T.J. (Ellen) ter Horst is opleidingsadviseur en docent Integrale Sociale 
Veiligheidsvraagstukken. Zij is tevens projectleider van de opleiding Integrale 
Veiligheid aan Avans Hogeschool te Breda. Na haar opleiding aan de Academie 
voor Sociale Studies heeft zij meerdere functies vervuld, waarbij sociale veilig-
heidsvraagstukken een terugkerend thema vormden. In de voorbije jaren heeft zij 
voor Avans+ advieswerk verricht en opleidingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd. 
Deze activiteiten lagen op het gebied van gebiedsgebonden zorg, competentie-
ontwikkeling ten behoeve van een pedagogisch leer/leefklimaat en omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag.
Contact:  ellenterhorst@gmail.com
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Clim Kneepkens

Drs. C. (Clim) Kneepkens werkt als adviseur bij K2, Brabants kenniscentrum 
jeugd. Binnen K2 houdt zij zich zowel bezig met praktijkgericht onderzoek als met 
procesbegeleiding. Hiervoor is Kneepkens werkzaam geweest als beleidsmedewer-
ker bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, alwaar zij kennis heeft gemaakt met de 
doelgroep (risico)jongeren. Kneepkens is afgestudeerd als Beleids- en Organisa-
tiewetenschapper aan de Universiteit van Tilburg. Daar heeft zij de nodige kennis 
en ervaring opgedaan met betrekking tot beleidsvraagstukken (ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie). Daarnaast rondt Kneepkens op dit moment haar studie 
Sociologie aan dezelfde universiteit af. Door deze studie heeft zij ruime kennis 
over thema’s zoals sociale samenhang, criminaliteit en leefbaarheid. 
Contact:  clim.kneepkens@k2.nl 
 

Maike Kooijmans

M.J.B. (Maike) Kooijmans is als jeugdhulpverlener en dramadocent expert op 
het gebied van creatief agogische interventies. Zij is werkzaam als docent bij 
de Academie Sociale Studies van Avans Hogeschool en tevens als onderzoeker 
betrokken bij de kenniskring Jeugd en Veiligheid van het Expertisecentrum 
Veiligheid van Avans Hogeschool. Het accent in de onderzoeksactiviteiten ligt 
op het vlak van talentcoaching van risicojongeren (als preventieve activiteit voor 
jeugdcriminaliteit).
Zij was projectleider van het congres ‘Geen land mee te bezeilen?’ over effectief 
werken met risicojongeren dat in juni 2008 plaatsvond bij Avans Hogeschool in 
‘s-Hertogenbosch.
Contact:  mjb.kooijmans@avans.nl 

Pé Lamerigts

Ing. P.P.A.M. (Pé) Lamerigts is gedragstherapeut en werkzaam als docent Integrale 
Veiligheid bij Avans Hogeschool. Daarnaast is hij actief in zijn eigen advies- en 
trainingsbureau voor veiligheidsproblematiek. Hierin geeft hij regelmatig trainingen 
“omgaan met agressie” voor professionals die werken met risicojongeren. Lamerigts 
studeerde onder andere Werktuigbouwkunde, Personeelwetenschappen (tweejarige 
postacademisch leergang) bij de UvT en NLP-master bij het Instituut voor Eclec-
tische Psychologie (IEP).  Ooit (jaren tachtig) werkte hij als groepsleider in een 
woongroep voor sociaal-emotioneel gestoorde jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 
jaar en begeleidde hij ex-drugsverslaafden en woonwagenjongeren in arbeidsproces-
sen.
Contact:  ppam.lamerigts@avans.nl 
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Ben Rovers

Dr. G.B. (Ben) Rovers is werkzaam als lector Jeugd & Veiligheid bij Avans 
Hogeschool. Daarnaast is hij actief in zijn eigen onderzoek- en adviesbureau: 
het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek (BTVO). Rovers studeerde 
Politicologie in Nijmegen (specialisatie Methoden & Technieken van onderzoek) 
en promoveerde in Rotterdam op een criminologisch proefschrift (naar de invloed 
van buurtfactoren op de ontwikkeling van crimineel gedrag bij jongeren). Voordat 
hij praktijkgericht onderzoek ging doen, was hij actief als onderzoeker bij diverse 
wetenschappelijke instellingen.
Contact:  gb.rovers@avans.nl 

Jolet Swagers

Drs. J. (Jolet) Swagers studeerde in 2007 af voor de master ‘Maatschappelijke Op-
voedingsvraagstukken’, onderdeel van de faculteit Pedagogiek aan de Universiteit 
Utrecht. Zij is als adviseur werkzaam bij K2, Brabants kenniscentrum jeugd, een 
van de steunfunctieorganisaties in de provincie Noord-Brabant die gespecialiseerd 
is in alle thema’s rond jeugd(beleid). Huidige thema’s zijn met name radicalisering 
van jongeren, (sociale) veiligheid, professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 
en ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Swagers houdt zich 
voornamelijk bezig met methodisch handelen en onderzoeksmatige activiteiten, 
daarnaast is zij procesondersteuner en adviseert zij gemeenten over de actualise-
ring van het jeugdbeleid.
Contact:  jolet.swagers@k2.nl

Bas Vogelvang

Dr. B.O. (Bas) Vogelvang is ontwikkelingspsycholoog en pedagoog. Hij is 
werkzaam als lector Reclassering en Veiligheidsbeleid bij Avans Hogeschool. 
Daarnaast is hij als expert verbonden aan Adviesbureau Van Montfoort, een 
innovatie-, onderzoek- en adviesbureau voor de jeugd- en volwassenzorg. 
Vogelvang promoveerde aan de VU te Amsterdam op een effectonderzoek naar 
intensieve thuisbehandeling in multi-probleemgezinnen. Daarna werkte hij als 
hoofd onderzoek bij Altra jeugdzorg in Amsterdam en als methodiekontwikkelaar 
voor de Raad voor de Kinderbescherming. Momenteel is hij onder andere betrok-
ken bij de ontwikkeling van het Landelijk Kader Instrumentarium Jeugdstrafrecht, 
de implementatie van het nazorgprogramma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer 
na jeugddetentie of gesloten jeugdzorg, en bij onderzoek naar innovatie en ken-
nismanagement voor de reclasseringsorganisaties. 
Contact:  bo.vogelvang@avans.nl
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Marjolein de Winter

Drs. M. (Marjolein) de Winter is werkzaam als docent Integrale Veiligheid 
bij Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij als onderzoeker 
werkzaam bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. De Winter 
studeerde Criminologie (specialisatie Jeugd) aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam.
Contact:  m.dewinter@avans.nl 
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