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Samenvatting 

Context en onderzoeksvragen 

Al langere tijd is er kritiek op de uitvoering van de strafrechtelijke maatregel ‘plaatsing 

in een inrichting voor jeugdigen’ (PIJ). Jongeren met een PIJ-maatregel worden in 

een justitiële jeugdinrichting (JJI) behandeld voor gedragsstoornissen en/of 

psychische problematiek, teneinde recidive te voorkomen. Sinds 2006 zijn diverse 

beleidsmaatregelen en acties ondernomen, die tot doel hebben de uitvoeringspraktijk 

van de PIJ-maatregel te verbeteren. Verschillende evaluaties en analyses brengen 

de geconstateerde knelpunten in verband met de wijze waarop nieuwe (gedrags) 

interventies
1
 doorgaans in JJI'en worden ingevoerd. Tekortschietende kennis over 

randvoorwaarden en factoren die van invloed zijn op het welslagen van 

implementatieprocessen, zouden – op zijn minst voor een deel – een effectieve 

tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel in de weg staan.  

Deze studie heeft tot doel de kennis te vergroten over randvoorwaarden en factoren 

die bijdragen aan succesvolle implementatie van (gedrags)interventies in de context 

van de PIJ-maatregel. In dit kader zijn de volgende vragen beantwoord. 

1. Wat wordt verstaan onder randvoorwaarden bij implementatie van (gedrags) 

interventies? 

2a. Welke randvoorwaarden en factoren worden, op basis van een multidisciplinaire 

en (inter-)nationale literatuurstudie, verondersteld van invloed te zijn op de 

implementatie van een interventie zoals beoogd? 

2b. Zijn er in aansluiting hierop en tegen de achtergrond van het gehanteerde 

analysemodel hiaten te identificeren in de kennis over effectieve implementatie 

van interventies in de context van de PIJ-maatregel, en zo ja, waaruit bestaan 

deze hiaten? 

3. Zijn er met betrekking tot randvoorwaarden en factoren bij het implementeren 

van behandelingen op basis van de literatuur verschillen te verwachten tussen 

PIJ-jongeren in het algemeen en daarbinnen te onderscheiden subgroepen 

zoals extreem laag gemotiveerde jongeren, Antilliaanse en Marokkaanse 

jongeren en middelengebruikende jongeren? 

Aanpak van het onderzoek 

Langs twee wegen is kennis verzameld, die antwoord moeten geven op de zojuist 

gestelde vragen. In de eerste plaats is de literatuur geraadpleegd. Dit onderdeel 

beslaat het grootste deel van deze studie. Bij het vergaren van literatuur bleek de 

‘sneeuwbalmethode’ een efficiënte en vruchtbare aanpak. Een aantal recent 

verschenen overzichtspublicaties, die tezamen een omvattend beeld verschaffen van 

de state of the art van de internationale implementatiekennis, is als startpunt 

                                                   

 

1
 De term ‘interventie’ wordt ruim geïnterpreteerd: behalve in de betekenis van gedragsinterventie, 

omvat de term elk initiatief (project, traject, behandelprogramma e.d.) dat methodisch en 

doelgericht recidive van individuele justitiabelen beoogt te voorkomen.  



 

 

 

genomen. Van daaruit is verder gezocht naar relevante aanvullende bronnen. 

Behalve wetenschappelijke bronnen zijn ook project- en procesevaluaties in de 

studie betrokken, die recentelijk zijn uitgevoerd naar implementatieprocessen in de 

justitiële sector in Nederland. 

In de tweede plaats is een expert meeting belegd met deskundigen die betrokken zijn 

(geweest) bij de invoering van (gedrags)interventies in JJI’en. Het doel van deze 

raadpleging was implementatiekennis te vergaren bij de betrokkenen zelf. Op deze 

manier zijn aan de algemene kennis uit de literatuur specifieke inzichten uit de 

praktijk toegevoegd over vernieuwingsprocessen in de PIJ-sector.  

De verzamelde kennis is geanalyseerd met behulp van een model dat het complex 

van randvoorwaarden en factoren ontleedt. Het analysemodel fungeert als een soort 

bril, waardoor naar de opzet en de uitvoering van implementatieprocessen is 

gekeken. In deze studie is de analyse uitgevoerd vanuit het perspectief van de 

implementator.
2
 Uitspraken, die in deze studie worden gedaan over 

beïnvloedbaarheid van randvoorwaarden en factoren, zijn gestoeld op dit perspectief. 

Bevindingen en conclusies 

De bevindingen worden in het onderstaande samengevat, per onderzoeksvraag. 

Begripsbepaling van ‘randvoorwaarden bij implementatie’ (vraag 1) 

De implementatieliteratuur geeft geen rechtstreeks antwoord op de vraag wat het 

begrip ‘randvoorwaarde bij implementatie’ omvat. Een bredere oriëntatie leert dat het 

begrip ‘randvoorwaarde’ vaak een strikte, kaderstellende betekenis heeft (als conditio 

sine qua non). Daarin begrenzen de randvoorwaarden het speelveld waarin de actor 

kan, mag of moet opereren. De Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen en de 

beschikbaarheid van bewezen effectieve (gedrags)interventies voor jongeren met 

een PIJ-maatregel zijn voorbeelden van dit type randvoorwaarden. De implementator 

heeft op zulke feiten en omstandigheden geen invloed, maar moet ze in acht nemen 

omdat ze medebepalend zijn voor het resultaat van het implementatieproces. In het 

spraakgebruik lijkt ‘randvoorwaarde’ wat ruimer te worden geïnterpreteerd. De 

omschrijving die bijvoorbeeld ‘Van Dale’ geeft veronderstelt dat de actor zelf ook de 

nodige (rand)voorwaarden kan creëren. In het huidige kader betekent dit dat een 

implementator bijvoorbeeld een scholingsplan opstelt voor de toekomstige gebruikers 

van een interventie of medewerkers vrijroostert om deel te kunnen nemen aan 

projectgroepvergaderingen of trainingsbijeenkomsten. 

Beide interpretaties zijn verenigd in de omschrijving die in deze studie wordt gebruikt: 

‘Randvoorwaarde bij implementatie’ bepalen het speelveld waarbinnen de 

implementator zich kan bewegen. Daarbij gaat het deels om voorwaarden die reeds 

(door derden) zijn bepaald en door de implementator als ‘gegeven’ dienen te worden 

beschouwd. Deels kan de implementator ook zelf randvoorwaarden creëren. 

                                                   

 

2
 De implementator is een persoon of groep van personen, die gedurende een afgebakende 

tijdsperiode verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden die 

moeten leiden tot de implementatie van een interventie. 



 

 

 

Daarmee scherpt of past hij het aanvankelijke kader verder aan en probeert hij een 

context te scheppen die zo gunstig mogelijk is voor de invoering van de interventie. 

In dit rapport wordt betoogd dat een studie naar implementatiesucces verder dient te 

reiken dan de exclusieve belangstelling voor randvoorwaarden. Want als de 

randvoorwaarden het speelveld bepalen, is het daarnaast nodig aandacht te 

besteden aan processen, gebeurtenissen en interacties – het spel – die tijdens het 

implementatieproces aan de orde zijn en mede van invloed zijn op het eindresultaat. 

Aan de invloed van dergelijke factoren is tevens aandacht geschonken.  

Randvoorwaarden en factoren die implementatie beïnvloeden (vraag 2a) 

De raadpleging van de literatuur en de praktijk is uitgemond in een lange reeks van 

randvoorwaarden en factoren die waarschijnlijk van invloed zijn op 

implementatiesucces (binnen JJI’en, maar ook daarbuiten; zie Tabel 1 voor een 

samenvatting). Met nadruk ‘waarschijnlijk’, omdat er in de literatuur nagenoeg geen 

‘harde’ evidentie is gevonden voor de veronderstelde effecten. Bij de huidige stand 

van de kennis is het niet mogelijk een verzameling randvoorwaarden en factoren aan 

te wijzen die aantoonbaar gewicht in de schaal leggen bij de implementatie van 

(gedrags)interventies in de context van de PIJ-maatregel. 

Tegen deze achtergrond vestigt de studie de aandacht op enkele bevindingen, die 

(ook) voor implementatieprocessen in JJI’en van belang lijken. 

 Een evidence-based interventie is een gunstige randvoorwaarde voor geslaagde 

implementatie. Solide, bewezen effectieve interventies (goed onderbouwd en 

gedocumenteerd) worden over het algemeen met een grotere mate van succes 

geïmplementeerd. Op dit punt is – als uitzondering op het zojuist geschetste 

beeld – empirische ondersteuning voorhanden. 

 In de literatuur is brede consensus over de noodzaak van een ‘determinanten-

analyse’, die vooraf gaat aan het implementatieproces. De analyse verschaft de 

implementator inzicht in de context waarin de implementatie gaat plaatsvinden. 

Op basis van de determinantenanalyse bepaalt de implementator welke 

strategieën en maatregelen geëigend of nodig zijn om de implementatie te laten 

slagen. 

 Gebruikers hebben een sleutelpositie in het implementatieproces. Enthousiasme, 

commitment en competentie in het collectief van professionals, die de interventie 

in de praktijk (gaan) gebruiken, zijn van betekenis voor het welslagen van het 

implementatieproces. Naarmate dit professionele draagvlak sterker is, wordt het 

waarschijnlijker dat de balans doorslaat ten gunste van de implementatie. De 

implementator kan het draagvlak tot op bepaalde hoogte beïnvloeden. 

 Belemmeringen in JJI’en. In JJI’en gelden specifieke randvoorwaarden die 

beperkingen op (kunnen) leggen aan de implementatie van (gedrags)interventies. 

Het gaat hier om (a) het beveiligings- en veiligheidbeleid, (b) de spanning tussen 

straf en behandeling bij de uitvoering van de PIJ-maatregel, (c) de fenomenen 

‘behandelmoeheid’ en ‘behandeldruk’ die typerend worden geacht voor het 

behandelklimaat en (d) de complexe besluitvormings- en afstemmingsprocessen 

in de inrichtingssector en de justitiële keten. 

  



 

 

 

Tabel 1  Overzicht van de randvoorwaarden en factoren die bevorderend (+) of belem-

merend (–) worden geacht voor de implementatie van (gedrags)interventies, 

zowel buiten als binnen de context van de justitiële jeugdinrichting (aangeduid 

met Algemeen, resp. Specifiek).  

Kenmerken van de interventie 
Algemeen Specifiek 

+ max. aansluiting op bestaande werkwijze – appèl op gezinssysteem bij uitvoering 

+ goed onderbouwd en gedocumenteerd (soliditeit) – groepsgewijze aanpak of benadering 

+ ruimte voor aanpassing aan situatie van gebruiker – extramurale aanpak of benadering 

+ uitkomsten/resultaten zijn zichtbaar voor gebruiker    

+ regelmatige uitvoering in praktijk is mogelijk   

+ continue monitoring van uitvoering en effecten    

+ heldere beschrijving van procedures en werkwijze   

+ duidelijke doelstelling, planning en fasering   

+ max. aansluiting op leeftijd, hulpvraag, motivatie en 
leefomgeving van cliënten 

  

Planning en operationalisatie 

Algemeen Specifiek 

+ ‘determinantenanalyse’ vóór implementatieproces   

+ planmatige en strategische aanpak implementatie   

Kenmerken van de gebruikers 
Algemeen Specifiek 

+ persoonlijk of profess. engagement/enthousiasme + goed inzicht in problematiek van PIJ-jongeren  

+ kennis en vaardigheden voor uitvoering interventie + niet-autoritaire opstelling tegenover PIJ-jongeren 

+ zicht op voordelen of nut van interventie + realistische verwachtingen over behandeleffecten 

+ bereidheid om te veranderen (werkwijze) – frustratie/ teleurstelling in werk met PIJ-jongeren 

+ ondersteuning bij uitvoering interventie (perceptie) – onveiligheid op werk/ blootstelling aan agressie 

– werkstress, niet gerelateerd aan implementatie – fenomenen ‘behandelmoeheid’ en ‘behandeldruk’  

– ethische problemen met de interventie   

Kenmerken van de populatie 
Algemeen Specifiek 

+ medewerking cliënten aan uitvoering interventie + tendens: opvoed.situatie PIJ-jongeren verbetert 

+ cliënten zien (gezondheids-)voordelen interventie + tendens: sociale vaardigheid en sociale steun  
PIJ-jongeren verbetert + vertrouwen cliënten in deskundigheid zorgverlener 

  – oververtegenw. allochtone PIJ-jongeren kan 
werkrelatie met behandelaars moeilijker maken   

  – tendens: meer PIJ-jongeren met cogn. beperking 

  – tendens: meer PIJ-jongeren met problematisch 
alcoholgebruik   

  – fenomeen ‘behandelmoeheid’ bij PIJ-jongeren 

  – geringe behandelmotivatie van PIJ-jongeren 

Omgevingskenmerken 

Algemeen Specifiek 

+ financiën o.b.v. algemeen overheidsbeleid  – ondergekwalificeerd pedagogisch personeel  

± implicaties van wet- en regelgeving  – ondercapaciteit van kinder- en jeugdpsychiaters  

+ publieke belangstelling voor de interventie – tendens: afname opgelegde PIJ-maatregelen 

+ management toont commitment met implemen-
tatieproces, stimuleert en ondersteunt betrokkenen 

+ invoering basismethodiek YOUTURN 

– hoge prioriteit beveiliging en veiligheid in JJI  

+ organisatie heeft stabiele personeelsbezetting  – spanningsveld tussen straf en behandeling 

+ organisatie heeft professionele en functioneel  
gedifferentieerde personeelssamenstelling 

– besluitvormings- en afstemmingsprocessen in de 
sector/keten zijn complex 

Innovatie-ondersteunende maatregelen 
Algemeen Specifiek 

  + alg. beleid ter verbetering van kwaliteit, opleiding, 
veiligheid en informatievoorz. in justitiële sector    

  + beleid ter verbetering van diagnostiek, toeleiding, 
(na)zorg, onderwijs van/voor PIJ-jongeren 



 

 

 

Hiaten in de kennis over effectieve implementatie in de PIJ-context (vraag 2b) 

Twee hiaten in de kennis over effectieve implementatie zijn geconstateerd. Ten 

eerste is dat de aard of ‘hardheid’ van de verzamelde implementatiekennis. Hoewel 

over de invloed van relevante randvoorwaarden en factoren in de literatuur vaak 

brede consensus bestaat, ontbreekt de empirische ondersteuning hiervan vrijwel 

volledig. Kennis over effectieve implementatie is hard nodig, binnen en buiten de 

context van de PIJ-maatregel. Ten tweede is geconstateerd dat kennis over de 

implementatie van interventies in JJI’en weliswaar voorhanden is, maar niet in 

overdraagbare, gedocumenteerde vorm. De specifieke implementatiekennis is 

hoofdzakelijk opgeslagen ‘in de hoofden’ van individuele deskundigen. De 

explicitering van deze kennis zal bruikbare en nuttige ondersteuning bieden bij 

toekomstige implementatieprocessen in de context van de PIJ-maatregel. 

Implementatie en specifieke (subgroep) kenmerken van PIJ-jongeren (vraag 3)  

In de literatuur zijn geen harde aanwijzingen gevonden van randvoorwaarden en 

factoren die de implementatie van behandelingen in het bijzonder zouden 

belemmeren of bevorderen, noch tussen PIJ-jongeren in het algemeen, noch bij 

daarbinnen te onderscheiden groepen. Kenmerkend voor veel PIJ-jongeren zijn 

extreem middelengebruik en lage behandelmotivatie. Doorgaans hebben deze 

aspecten een ernstig nadelig effect op de uitvoering van individuele behandelingen. 

Echter, op grond van de literatuur is geen uitsluitsel te geven over eventuele 

repercussies hiervan op het implementatieproces. Verder is binnen de PIJ-populatie 

het aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB-jongeren) de laatste 

tien jaar naar verhouding toegenomen. Maatwerk (de behandeling wordt in een 

aangepast tempo aangeboden) zou een gunstig effect kunnen hebben op de 

uitvoering van interventies bij deze jongeren. Hoewel praktijkvoorbeelden een 

dergelijke benadering ondersteunen, kan niet met zekerheid worden gesteld dat dit 

een bevorderend effect heeft op het implementatieproces in zijn geheel.  

‘Implementatie achter tralies’ 

Geconcludeerd wordt dat de implementatie van (gedrags)interventies voor PIJ-

jongeren niet wezenlijk blijkt te verschillen van vergelijkbare veranderingsprocessen 

in andere maatschappelijke sectoren. Implementeren in de geslotenheid van een 

justitiële jeugdinrichting is minstens zo complex en extensief als in ‘de buitenwereld’.  

Niettemin wijst deze studie tevens op enkele risico’s en beperkingen die 

implementatiesucces in deze sector onder druk zouden kunnen zetten. De 

belemmeringen vloeien voort uit de typische aard van de JJI-organisatie (waarin 

normen voor beveiliging en veiligheid leidend zijn), van de verleende zorg (gegeven 

het spanningsveld van behandeling en straf) en van de populatie (PIJ-jongeren die 

niet of laag gemotiveerd zijn voor behandeling). Om die redenen vereist 

‘implementatie achter tralies’ specifieke deskundigheid om het proces in goede 

banen te leiden. Die kennis en kunde is er, maar nog niet algemeen beschikbaar en 

gemakkelijk toegankelijk. De PIJ-sector is er mee gediend dat deze individualistische 

expertise wordt aangeboord, geëxpliciteerd en gesystematiseerd. Dit zou een eerste 

stap zijn naar ‘effectieve implementatie achter tralies’.  


