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Samenvatting 

 

 

 

1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Dit onderzoek maakt deel uit van de PIJ-onderzoeksprogrammering. Een belangrijk onderdeel 

in de uitvoeringspraktijk van de PIJ-maatregel is de evidence base van de aangeboden 

gedragsinterventies. De Raad voor Kinderbescherming werkt aan de ontwikkeling en 

implementatie van erkende gedragsinterventies voor jeugdige justitiabelen. Een belangrijk 

knelpunt in de jeugdhulpverlening is echter de gebrekkige motivatie van veel jongeren om aan 

deze gedragsinterventies mee te werken en het eigen gedrag te veranderen. Dit knelpunt 

wordt nog sterker ervaren bij jongeren die in het kader van een rechterlijke maatregel worden 

begeleid. Betrokkenheid en motivatie worden dan ook terecht als belangrijke aandachtspunten 

gesteld bij de erkenning van gedragsinterventies in justitiële settings. De Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie ziet motivatie als veranderbaar en als een proces waarin 

hulpverleners, ouders, medebewoners en andere significante personen zoveel mogelijk 

betrokken moeten worden. Voor jeugdigen zijn momenteel vier gedragsinterventies erkend en 

negen voorlopig erkend. De meeste van deze interventies maken gebruik van het 

transtheoretische model en motiverende gespreksvoering. Het gebruik van meetinstrumenten 

met bewezen psychometrische kwaliteiten ontbreekt veelal. De fundamentele reden voor dit 

onderzoek is te onderzoeken of het mogelijk is om een beter inzicht te krijgen in de motivatie 

voor behandeling bij jeugdige justitiabelen bij aanvang van de interventie en tijdens de 

interventie. Een belangrijke bijdrage hierin was om bestaande meetinstrumenten te 

inventariseren, op hun kwaliteit te beoordelen en hun eventuele functie in de behandeling te 

kaderen.  
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Dit werd vertaald naar vier onderzoeksvragen: 

1 Is motivatie bij jeugdige justitiabelen te meten? Zo ja, welke instrumenten bestaan er om 

dit te meten? Bieden deze meetinstrumenten voldoende psychometrische garanties in 

termen van betrouwbaarheid en validiteit? 

2 Als er geen geschikte motivatiebepalingsinstrumenten bestaan, is het dan raadzaam deze 

te ontwikkelen om te kunnen bepalen of het al dan niet zinvol is een gedragsinterventie aan 

een jongere op te leggen? 

3 Is het noodzakelijk om gaandeweg een interventie de motivatie te blijven toetsen? Zijn 

eventueel gevonden instrumenten, als onder 1 genoemd, hiervoor te benutten of moeten 

instrumenten apart ontwikkeld worden? 

4 Zijn er met betrekking tot bovenstaande vragen op basis van de literatuur verschillen te 

verwachten tussen de volgende subgroepen: PIJ-jongeren, Antilliaanse en Marokkaanse 

jeugdige justitiabelen en middelengebruikende jeugdige justitiabelen? 

 

2 Methode 

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen werd een literatuuronderzoek uitgevoerd. In 

de literatuur zijn we vooreerst op zoek gegaan naar een conceptualisering van het begrip 

‘motivatie’, om vervolgens bestaande operationaliseringen in kaart te brengen, met inbegrip 

van onderzoek dat is gebeurd naar de kwaliteit van deze metingen. Tevens werd aandacht 

besteed aan de vraag of er gegevens beschikbaar waren over motivatie van de in de 

onderzoeksvraag 4 opgesomde specifieke doelgroepen, namelijk PIJ-jongeren, Antilliaanse en 

Marokkaanse jeugdige justitiabelen en middelengebruikende jeugdige justitiabelen.  

 

3 Resultaten 

 

Vooraleer de vraag naar de meetbaarheid wordt gesteld, werd nagegaan hoe motivatie in de 

literatuur wordt geconceptualiseerd en welke ideeën en modellen er gangbaar zijn over de 

werking van motivatie in het menselijk gedrag. Dit leert ons dat motivatie een 

persoonskenmerk is dat het individu aanzet om iets ‘uit zichzelf’ te doen, en dat fluctueert over 

de tijd en over situaties heen. 
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De twee gangbare theorieën over motivatie zijn het transtheoretische model (TTM; Prochaska 

& Diclemente, 1984) en de zelfdeterminatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 1985, 2000). De 

belangrijkste meerwaarde van het TTM is het feit dat motivatie in fases 

(voorbeschouwingsfase, overwegingsfase, voorbereidingsfase, actiefase, consolidatiefase en 

uitval) kan worden verfijnd. De meerwaarde van de ZDT ligt in het onderscheid dat wordt 

gemaakt in niveaus van motivatie (amotivatie; externe motivatie: externe regulatie, 

geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie; intrinsieke 

motivatie). Motivatie wordt gedetermineerd door een veelheid van factoren die zowel binnen 

het individu, de omgeving of de wisselwerking tussen beide kunnen liggen. Vanuit de literatuur 

is het te verantwoorden om in alle geval bijzondere aandacht te besteden aan de motivatie bij 

jongeren die middelen gebruiken en/of een ernstige psychische pathologie vertonen. Daarnaast 

wordt het optimaliseren van de motivatie bemoeilijkt door grote verschillen tussen het aanbod 

van de behandelaar en de vraag van de cliënt, inclusief de verwachtingen die daarmee gepaard 

gaan. Bijzondere aandacht kan dan ook worden gevraagd voor allochtone jeugdigen die zeker 

in een aantal gevallen een opvatting over hulpverlening hebben die nog meer verschilt met die 

van de hulpverlener bij Nederlandse jeugdigen. We kunnen stellen dat het verkrijgen en 

bevorderen van interne motivatie bij jongeren niet alleen bepaald wordt door cliëntspecifieke 

kenmerken maar ook afhankelijk is van en bepaald wordt door hulpverleners- en 

omgevingskenmerken. De onmiddellijke omgeving van de cliënt is één van de belangrijke 

determinanten voor zijn motivatie. Verder blijft het een uitdaging voor de instellingen om te 

blijven investeren in een constructieve en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers, 

met voldoende ruimte voor interprofessionele uitwisseling en mogelijkheden tot herstel. 

Tevens is het actief betrekken van significante anderen van kapitaal belang, ook al worden deze 

soms als ‘storende’ factoren in de instelling ervaren. 

 

Om de vraag naar de meetbaarheid te beantwoorden werd in de nationale en internationale 

literatuur gezocht naar instrumenten die de intentie hebben om motivatie te meten. We 

hebben zowel gezocht naar instrumenten bij zowel jeugdigen (12 tot en met 18 jaar) als bij 

volwassenen (vanaf 18 jaar), aangezien PIJ-jongeren tot hun 23 jaar in een justitiële 

jeugdinrichting kunnen verblijven. Er werden 27 instrumenten gevonden die in een klinische 

en/of justitiële setting al werden toegepast. Deze instrumenten werden vervolgens op basis van 

de criteria ‘betrouwbaarheid’ (interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid), 
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‘validiteit’ (begrips- en predictieve validiteit) en het al dan niet beschikken over normen in vier 

groepen ingedeeld: (1) Geschikt instrument voor belangrijke beslissingen op individueel niveau; 

(2) Geschikt instrument voor verder onderzoek; (3) Geen geschikt instrument en (4) Instrument 

waarvan niet duidelijk is of het geschikt is.  

 

De instrumenten die uiteindelijk als geschikt werden beoordeeld voor belangrijke beslissingen 

op individueel niveau, zijn de Circumstances, Motivation, Readiness and Suitability (CMRS; De 

Leon & Jainchill, 1986) en de Beoordelingslijst Inzet voor Behandeling (BIB; Drieschner, 2005). De 

CMRS is geschikt voor gebruik bij volwassenen in een klinische sector. De BIB is een 

beoordelaarsvragenlijst voor hulpverleners die motivatie meet bij volwassenen in een 

ambulante forensische setting. Beide instrumenten zijn weliswaar onderzocht in de 

Nederlandse context, maar het is vooralsnog onduidelijk of ze daadwerkelijk geschikt zijn voor 

gebruik bij jeugdige justitiabelen. Vervolgens werden er 12 instrumenten geschikt bevonden 

om in verder onderzoek te betrekken, waarvan er vijf geschikt zijn voor gebruik bij jeugdigen in 

een justitiële setting. Er zijn tien instrumenten waarbij we op dit moment over te weinig 

gegevens beschikken om hun feitelijke waarde in verder onderzoek te beoordelen. Tot slot zijn 

er drie instrumenten die niet geschikt zijn in het meten van motivatie, gegeven onze 

vooropgestelde criteria.  

 

Er zijn dus wel een aantal degelijke en veelbelovende instrumenten beschikbaar om motivatie 

in behandelsettings te meten. Op dit ogenlijk is er echter geen instrument beschikbaar voor de 

meting van motivatie voor de specifieke doelgroep die gebruikt kan worden voor individuele 

beslissingen. Wanneer men de motivatie niet louter in kaart wenst te brengen via de huidige 

niet-gesystematiseerde klinische monitoring, is het onontbeerlijk om te investeren in de 

ontwikkeling van degelijke specifieke instrumenten. Ook wanneer er op een bepaald ogenblik 

degelijke instrumenten voorhanden zijn, lijkt het ons niet wenselijk om een niveau of fase van 

motivatie waarin een cliënt zich bevindt als exclusiecriterium voor de behandeling te hanteren. 

Literatuur en onderzoek wijzen immers op de veranderbaarheid van motivatie en het feit dat 

therapie met motivatiebevorderende inslag met extern gemotiveerde cliënten zinvol is (o.a. 

Prochaska & DiClemente, 1984; Van Binsbergen, 2003; DeLeon, Mellnick, & Tims, 2001). 
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Hoewel de resultaten van de meetinstrumenten inzake motivatie niet gezien moeten worden 

als een exclusiecriterium, vormt een combinatie van klinische ongestructureerde monitoring 

met psychometrisch goed onderbouwde gestructureerde vragenlijsten een meerwaarde. 

Daarvoor zijn vier redenen aan te geven. Ten eerste maken ze de rapportering ten aanzien van 

derden duidelijker in een context waarin men elementen, die essentieel zijn voor succes, 

aantoonbaar moet maken. Ze komen zeker ten goede aan diegenen die verantwoordelijk zijn 

voor de bewaking van de programma-integriteit, dat is de aansluiting tussen de interventie op 

papier en de wijze waarop de interventie op de werkvloer wordt uitgevoerd. Ten tweede 

vormen ze een expliciet signaal en uitnodiging om aan de motivatie van de cliënten aandacht te 

blijven besteden. Ten derde kunnen dergelijke instrumenten in een aantal gevallen een in 

gebreke blijvende klinische observatie aanvullen. Ten vierde kan de behandelaar nog steeds 

terugvallen op zijn klinische indrukken, wanneer de cliënt niet gemotiveerd is om vragenlijsten 

in te vullen.  

Bij de meeste instrumenten was het onbekend wanneer de afname dient plaats te vinden. 

Instrumenten die gedurende de behandeling afgenomen kunnen worden en waarbij 

motivatiemonitoring mogelijk is, na verder onderzoek, zijn: VMB-A, RCQ-D, TMS-F, MSQ, PCI, 

en Scaling Rulers. Scaling Rulers is een instrument waarvan niet duidelijk is of het geschikt is. 

De overige instrumenten zijn geschikt voor gebruik in verder onderzoek. 

 

Het gebruik van drugs gaat vaak gepaard met een geringe motivatie van de jongeren in 

justitiële jeugdinrichtingen. Bij de inventarisatie van de instrumenten blijkt dat er veel 

instrumenten ontwikkeld zijn voor middelengebruikers. Het belang van de motivatie bij deze 

doelgroep is groot. De laatste jaren gaat er namelijk veel aandacht uit naar manieren om 

motivatie te meten en te bevorderen bij middelengebruikers (Howells & Day, 2003; McMurran, 

2002; McMurran & Ward, 2004). De kwaliteit van de instrumenten dient echter te verbeteren 

om in individuele gevallen beslissingen te kunnen nemen op basis van de testresultaten.  

PIJ jongeren hebben vaker een psychische problematiek, waarbij de motivatieontwikkeling 

moeizamer tot stand komt (De Leon et al., 2000). Het tegelijk voorkomen van psychische 

problemen of comorbiditeit is verder een voorspeller voor een lage deelname aan de 

behandeling, uitval en minder succesvolle behandelresultaten (Rink, 1982; McLellan, Luborsky, 

Woody, & O’Brien, 1983; Kleinman et al., 1992; Joe, Brown, & Simpson, 1995; Simpson, Joe, 
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Broome et al., 1997; Hiller et al., 1999; Van Binsbergen, 2003). Deze groep vraagt dus, binnen 

deze al kwetsbare groep nog extra aandacht inzake motivatiemonitoring en -bevordering.  

Verder komt een functionele werkrelatie minder vaak tot stand bij allochtone jeugdige 

justitiabelen in vergelijking met autochtone jeugdige justitiabelen (Rink, 1982; Van Binsbergen 

et al., 2001). Taal- en cultuurverschillen kunnen hierin een rol spelen (Van Binsbergen et al., 

2001). De verwachtingen die de jongeren bij aanvang van de behandeling hebben, blijkt een 

belangrijke voorspellende factor te zijn van het succes van de behandeling. Allochtone 

jeugdigen verwachten een oplossing van de hulpverleners voor hun problemen, terwijl 

Nederlandse hulpverleners zich meer richten op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt 

voor het vinden van een oplossing (Van Pelt & Knorth, 2002). Cliënten vallen minder vaak uit en 

behalen betere behandelresultaten als de taal en etniciteit tussen cliënt en hulpverlener 

overeenstemmen (Atkinson & Lowe, 1995). Indien de hulpverlening binnen justitiële 

inrichtingen wil aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, dan moeten de hulpverleners 

rekening houden met deze culturele verschillen. 

 

 


