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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.  
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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. 
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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. 
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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 
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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‟. 
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1 Knelpunten in de uitvoering van de PIJ-maatregel 

1.1 „Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen‟  
Sinds 1995 kent het jeugdstrafrecht de maatregel „plaatsing in een inrichting voor 

jeugdigen‟ – kortweg de PIJ-maatregel. De PIJ-maatregel wordt door de 

kinderrechter opgelegd als een jongere schuldig wordt bevonden aan een ernstig 

misdrijf èn de kinderrechter vindt dat hij intensieve hulp en behandeling nodig heeft 

om herhaling van het misdrijf voor voorkomen. De invulling van de maatregel is 

gericht op de tekorten bij individuele jongeren en dient, zoals de wet het verwoordt, 

“in het belang [te zijn] van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de 

verdachte”.
1
 De jongeren, die in veel gevallen lijden aan een “gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens”
2
, moeten beter toegerust 

terugkeren in de maatschappij en over voldoende vaardigheden beschikken om zich 

in de maatschappij staande te kunnen houden, zonder in criminaliteit te vervallen 

(Doek & Vlaardingerbroek, 2006; Van der Linden e.a., 2001).  

Jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd krijgen worden in een Justitiële Jeugd 

Inrichting (JJI) geplaatst met de bedoeling – in het algemeen gesproken – de 

recidivekans te verminderen (bescherming van de maatschappij) en de jeugdige te 

behandelen (gericht op vermindering van gedragsproblematiek en/of psychische 

problematiek). De PIJ-maatregel wordt opgelegd voor de duur van twee jaar en kan 

in geval van een geweldsdelict verlengd worden tot maximaal vier jaar. Wanneer er 

ook sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de jeugdige 

kan de maatregel worden verlengd tot maximaal zes jaar. De PIJ-maatregel kan ook 

voorwaardelijk worden opgelegd voor een periode van maximaal twee jaar. Een 

voorwaardelijke maatregel kan worden omgezet in een onvoorwaardelijke wanneer 

de jeugdige binnen de door de rechter te bepalen proeftijd een nieuw strafbaar feit 

pleegt of eventueel opgelegde bijzondere voorwaarden niet nakomt (Doek & 

Vlaardingerbroek, 2006; Duits, 2006).  

1.2 De uitvoering van de PIJ-maatregel 
Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit – waaronder nadrukkelijk ook de 

zwaardere vormen – is al langere tijd een speerpunt van het overheidsbeleid. Zowel 

in het programma Jeugd terecht (2003) als in het Programma Aanpak 

Jeugdcriminaliteit (2008) is het terugdringen van de recidive onder jeugdigen het 

hoofddoel. Doel is om het aantal jongeren dat recidiveert terug te dringen van bijna 

60 procent in 2002 naar 50 procent in 2010 (zie ook Wartna, 2009).
3
  

                                                   

 

1
 Wetboek van Strafrecht, art. 77s, lid 1, sub c. 

2
 Wetboek van Strafrecht, art. 77s, lid 3. 

3
 Bron: www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdcriminaliteit/ 



Knelpunten in de uitvoering van de PIJ-maatregel 

8 

In het kader van genoemde programma‟s is een scala van beleidsmaatregelen 

genomen, waaronder maatregelen die tot doel hebben de behandeling te verbeteren 

van jongeren, aan wie een PIJ-maatregel is opgelegd. Al langere tijd bestaat er 

ontevredenheid over de uitvoering van deze maatregel. 

In 2006 heeft een parlementaire onderzoekscommissie haar bevindingen 

gerapporteerd inzake het TBS-stelsel in ons land. De aanleiding hiervan was een 

aantal ernstige incidenten waarbij TBS-gestelden waren betrokken.
4
 In het verlengde 

van dit onderzoek werd ook de PIJ-maatregel onderwerp van discussie. Op 20 april 

2006 heeft de Vaste Kamercommissie voor Justitie een rondetafelgesprek gehouden 

met deskundigen over de uitvoering van de maatregel. In reactie hierop heeft de 

minister van Justitie een brief gestuurd waarin hij de Tweede Kamer informeert over 

de stand van zaken bij de uitvoering van de PIJ-maatregel.
5
 Eén van de 

verbeterpunten die in deze „PIJ-brief‟ is genoemd betreft het vergroten van kennis 

over en inzicht in de uitvoeringspraktijk van de PIJ-maatregel.
6
 De minister besluit de 

PIJ-brief met de conclusie dat de verbeteringen bij de PIJ-maatregel niet los kunnen 

worden gezien van de aanpak van de jeugdcriminaliteit in het algemeen. Hij 

constateert verder dat er al veel geïnvesteerd is (o.m.) in betere samenwerking in de 

keten, in bevordering van de inzet van effectieve interventies, in verkorting van de 

doorlooptijden en in uitbreiding van de capaciteit van justitiële jeugdinrichtingen. 

Niettemin is verdere en wezenlijke verbetering van de uitvoering volgens hem nodig. 

Langs een andere weg zijn ook knelpunten in de uitvoering van de PIJ-maatregel 

onder de aandacht gebracht. In 2007 publiceerde de Algemene Rekenkamer een 

onderzoek waaruit bleek dat planmatig werken in justitiële jeugdinrichtingen veelal 

onvoldoende van de grond komt, dat een geleidelijke overgang van een gesloten 

naar een vrijere plaatsing vaak ontbreekt, dat de informatieoverdracht tussen 

instellingen onvoldoende is en dat nazorg lang niet bij alle jongeren gerealiseerd 

wordt (Algemene Rekenkamer, 2007). In hetzelfde jaar brachten vier inspecties 

verslag uit over de veiligheid binnen de veertien justitiële jeugdinrichtingen in 

Nederland. Hieruit bleek dat de JJI‟en er niet in slagen om het verblijf in de inrichting 

aan te wenden voor de (her)opvoeding en behandeling van jongeren op basis van 

hun individuele behoeften en problematiek. Voorts bleek een aantal inrichtingen er 

niet in te slagen (tijdig) behandelplannen op te stellen, de plannen niet te evalueren 

of een duidelijk beeld te hebben over hoe de behandeling moet worden 

vormgegeven (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie 

van het Onderwijs en Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2007). De evaluaties van 

de Rekenkamer en de inspecties hebben er op gewezen dat een deel van de 

knelpunten te maken had met achterblijvende (kwaliteit van) diagnostiek, 

behandeling en nazorg, en met de wijze waarop vernieuwingen in JJI‟en doorgaans 

worden ingevoerd. Daarbij kwam, zo stelde de Rekenkamer vast, dat van de 

                                                   

 

4
 Parlementair onderzoek TBS. Eindrapport. Tweede Kamer 2005-2006, 30 250, nr. 5. 

5
 Brief dd. 10 juli 2006, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 24 587 en 28 741, nr. 183. 

6
 In het verlengde hiervan is bij het WODC het PIJ-onderzoeksprogramma gestart. Dit programma, 

waarvan deze literatuurstudie deel uitmaakt, is gericht op onderzoek ten behoeve van 

verbeteringen in de oplegging en uitvoering van de PIJ-maatregel. 
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ingezette methodieken in de meeste gevallen nog niet bekend of bewezen was of zij 

een positief effect hebben op recidive.  

1.3 Meer kennis over implementatie gewenst 
De beschikbaarheid van nieuwe, bewezen effectieve (evidence based) interventies 

alleen is niet voldoende. Om effect te kunnen sorteren moeten deze interventies 

goed en volledig zijn geïmplementeerd. Volgens een bekende en eenvoudige 

verklaring zijn vernieuwingspogingen die teleurstellend verlopen vaak terug te voeren 

tot een geheel of gedeeltelijk mislukte implementatie van de betreffende interventies. 

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw stelden Amerikaanse onderwijskundigen dat 

"[the] answer to why a program was ineffective may even reduce to the simple fact 

that it was not in reality operative: it existed only on paper" (Hyman e.a., 1962, p. 74). 

Maar ook van gedeeltelijk of niet volledig geïmplementeerde interventies mogen 

geen positieve resultaten worden verwacht, omdat de programma-integriteit niet is 

gewaarborgd (Klein Haarhuis e.a., 2005; Van der Laan, 2004). Gebrekkige of 

ontbrekende resultaten zijn het gevolg van een vaak voorkomend 

implementatieprobleem: het optreden van complicaties, zoals verstorende factoren 

en ongunstige randvoorwaarden, die de invoering van nieuwe interventies en 

procedures belemmeren. 

In de kaderbeschrijving van onderhavig project stelden de opdrachtgevers van dit 

onderzoek dat de geldende recidivecijfers op een beperkte effectiviteit van de 

toegepaste PIJ-behandelingen wijzen. Men veronderstelde dat dit zou kunnen 

samenhangen met onvoldoende aandacht voor en een gebrekkig inzicht in de 

randvoorwaarden bij de implementatie van behandelingen.
7
 Daarom bestaat 

behoefte aan meer kennis over implementatie van PIJ-behandelingen en over de 

randvoorwaarden en factoren die daarop van invloed zijn.  

Naar succesvolle invoering van vernieuwingen in de jeugdsector (waaronder 

gedragsinterventies) is over het algemeen genomen nog maar weinig onderzoek 

verricht (Stals e.a., 2008). Hierdoor is maar beperkt kennis over de randvoorwaarden 

en factoren die in deze sector van invloed zijn op het welslagen van 

implementatieprocessen. In het huidige verband van de PIJ-maatregel komt daar nog 

bij dat de context waarbinnen de tenuitvoerlegging van de maatregel plaatsvindt 

wordt gekenmerkt door een aantal factoren en omstandigheden die de in- en 

uitvoering van effectieve interventies mogelijk compliceren. Hierbij kan worden 

gedacht aan de behandeling in een gesloten justitiële context, wijzigingen in 

sectorbeleid en uitvoering, de overdracht tussen ketenpartners, de relatief hoge 

leeftijd van PIJ-jongeren en de relatief lange duur van hun plaatsing (t.o.v. die van 

andere jeugdige justitiabelen).  

                                                   

 

7
 Bron: startnotitie WODC-onderzoek, inzake “Multidisciplinaire literatuurstudie naar randvoor-

waarden bij het implementeren (en toepassen) van PIJ-behandelprogramma‟s” (projectnummer 

1749; dd. 27 mei 2009). 
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1.4 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het vergroten van de kennis over randvoorwaarden en 

factoren die bijdragen aan succesvolle implementatie en toepassing van 

(gedrags)interventies
8
 in de context van de PIJ-maatregel. De veronderstelling is dat 

een grotere kennis bijdraagt aan een succesvoller verloop van 

implementatieprocessen in JJI‟en en in de justitiële keten waarvan deze inrichtingen 

onderdeel uitmaken. En naarmate bewezen effectieve interventies beter zijn 

geïmplementeerd mag vervolgens worden verwacht dat de effectiviteit van PIJ-

behandelingen (in termen van minder recidive) toeneemt. 

Een literatuuronderzoek moet de beoogde kennis bijeen brengen. Het 

literatuuronderzoek is primair gericht op het ordenen en systematiseren van kennis 

over effectieve implementatie van interventies in een justitieel kader. Daarbij gaat de 

aandacht in het bijzonder uit naar randvoorwaarden en factoren die kenmerkend zijn 

voor een behandeling in een justitieel kader c.q. in de context van een PIJ-maatregel 

en die, in combinatie met de karakteristieken van de (justitiële resp. PIJ-) populatie, 

van invloed zouden kunnen zijn op het uiteindelijke implementatiesucces. Naast deze 

specifieke omstandigheden wordt ook aandacht besteed aan generieke invloeden. 

Dat zijn randvoorwaarden en factoren die in het algemeen gelden voor 

implementatieprocessen in organisaties (in andere sectoren). In navolging van Fullan 

(Fullan, 2007; Fullan & Pomfret, 1977) worden de volgende brede categorieën van 

invloeden onderscheiden: kenmerken van de interventie, implementatiestrategieën, 

kenmerken van de organisatie of structuur waarin de interventie wordt 

geïmplementeerd en kenmerken van de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving.  

Met de verzamelde kennis over generieke en specifieke randvoorwaarden en 

factoren wordt geprobeerd de kernvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Deze 

luidt: Welke randvoorwaarden en factoren beïnvloeden de implementatie van 

(gedrags)interventies die in de context van de PIJ-maatregel worden uitgevoerd? 

Deze vraag wordt uitgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:  

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?
9
 

                                                   

 

8
 Aan de term „interventie‟ wordt in deze studie een brede betekenis gegeven. Behalve in de 

betekenis van gedragsinterventie, omvat de term elk initiatief – project, traject, programma, 

sanctie, executiemodaliteit – dat zich laat beschrijven als een gestructureerd geheel van 

voorzieningen en methodische handelingen gericht op speciale preventie via een gerichte aanpak 

van criminogene factoren van individuele justitiabelen (vgl. Wartna, 2009).  

9
 Het antwoord op deze laatste vraag biedt grond voor eventuele aanbevelingen voor nader 

empirisch onderzoek. 
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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? 

1.5 Opzet van dit rapport 
Het vervolg van dit rapport bestaat uit drie delen. Het grootste deel omvat de 

Hoofdstukken 2 tot en met 9 en gaat over de opzet en de resultaten van de 

literatuurstudie. Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet en de gevolgde werkwijze. Hierin 

wordt onder meer het analysemodel besproken dat ten grondslag ligt aan de 

uitvoering van de studie. In Hoofdstuk 3 wordt antwoord gegeven op de eerste 

onderzoeksvraag (Wat wordt verstaan onder randvoorwaarden?) en worden enkele 

andere centrale begrippen in deze studie toegelicht. De inhoud van Hoofdstuk 4 tot 

en met 9 correspondeert met de onderdelen („concepten‟) uit het gebruikte 

analysemodel. In elk hoofdstuk staat een concept centraal en worden de 

randvoorwaarden en factoren behandeld die in de literatuur in dit verband worden 

besproken.  

Het tweede deel van dit rapport bestaat alleen uit Hoofdstuk 10. In dit hoofdstuk 

worden de opzet en de resultaten besproken van de expert meeting die heeft 

plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had tot doel om, in aanvulling op de theoretische 

kennis uit de literatuur, praktijkkennis te verzamelen bij ontwikkelaars en 

implementatoren, die recentelijk betrokken zijn geweest bij de realisatie van 

vernieuwingen in de justitiële sector, onder meer in JJI‟en. Verwacht werd dat vanuit 

dit perspectief het beeld dat op basis van het literatuuronderzoek ontstaat kan 

worden gecompleteerd en gearticuleerd met specifieke kennis over 

vernieuwingsprocessen in de sector. Bovendien bood de expert meeting een goede 

gelegenheid om te toetsen of de verzamelde generieke kennis over 

implementatiesucces van toepassing is op de specifieke context van de JJI.  

Hoofdstuk 11 vormt het laatste deel van dit rapport en bevat de conclusies van de 

studie. 
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2 De opzet van de literatuurstudie  

2.1 Inleiding 
Het grootste deel van dit onderzoeksproject bestaat uit een bestudering van 

(inter)nationale wetenschappelijke bronnen en andere publicaties op het gebied van 

het onderwerp „implementatie‟. In dit hoofdstuk wordt de opzet van dit onderdeel 

besproken en uiteengezet welke werkwijze daarbij is gevolgd.  

Het onderzoek moet een synthese opleveren van beschikbare kennis over rand-

voorwaarden en factoren die doorgaans bijdragen aan de implementatie van 

(gedrags)interventies-zoals-bedoeld. Als interventies op deze manier worden 

gebruikt of toegepast, is sprake van een toestand waarmee het begrip „programma-

integriteit‟ is verbonden.
1
 Programma-integriteit houdt in dat alle onderdelen van een 

programma of interventie volgens de afgesproken uitgangspunten en richtlijnen 

worden uitgevoerd. Dit criterium is van belang omdat van alle geplande onderdelen 

van de interventie is bewezen dat zij bijdragen aan een effectieve behandeling van 

het probleem of de klacht. De theoretische fundering van de interventie staat hiervoor 

garant. Het achterwege laten van bepaalde onderdelen van de aanpak doet de kans 

op het behalen van het beoogde resultaat afnemen of kan het zelfs ondermijnen. De 

resultaten worden immers behaald met het gehele programma (o.a. Hermanns & 

Van der Laan, 2002; Konijn & Bruinsma, 2008; Van der Laan, 2004; Van der Laan & 

Slotboom, 2002; Van Yperen, 2010). Kortom, bij een programma-integere uitvoering 

wordt gesproken van een geslaagde implementatie van de interventie.  

„Geslaagde implementatie‟ is het centrale concept in het analysemodel dat voor deze 

studie als ordeningskader is gekozen. Dit model wordt in Paragraaf 2.2 

gepresenteerd en besproken. Paragraaf 2.3 gaat in op de werkwijze die is gevolgd bij 

het zoeken en verwerken van kennisbronnen.  

2.2 Het analysemodel 
Op de invoering en het welslagen van vernieuwingen is een grote verscheidenheid 

van randvoorwaarden en factoren van invloed.
2
 Om dit krachtenspel goed te kunnen 

doorgronden en de hieruit voortvloeiende kennis te kunnen aanwenden voor 

toekomstige vernieuwingen is het nodig om ordening in deze veelheid en variatie aan 

te brengen. In het vorige hoofdstuk zijn vier categorieën van randvoorwaarden en 

factoren genoemd, die een eerste aanknopingspunt vormen voor analyse: 

kenmerken van de interventie, implementatiestrategieën, kenmerken van de 

                                                   

 

1
 Andere termen die in dit verband in de literatuur worden gebruikt zijn „behandelintegriteit‟, 

„treatment integrity‟, „treatment adherence‟ (Van Yperen, 2010) en het „getrouw uitvoeren van een 

interventie of methodiek‟(Stals e.a., 2008).  

2
 Randvoorwaarden en factoren zijn de centrale begrippen in deze studie. In Hoofdstuk 3 wordt het 

conceptuele onderscheid tussen beide besproken.  
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organisatie of structuur waarin de interventie wordt geïmplementeerd en kenmerken 

van de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving (Fullan, 2007; Fullan & Pomfret, 

1977). Maar behalve in inhoudelijke zin, onderscheiden de relevante 

randvoorwaarden en factoren zich ook van elkaar in het moment waarop zij 

doorgaans aan de orde zijn in het implementatieproces (volgtijdelijkheid) en in de 

mate waarin zij door de implementator kunnen worden gestuurd (beïnvloedbaarheid). 

Het perspectief van de implementator
3
 is in deze studie het uitgangspunt voor de 

analyse; vanuit dit gezichtspunt wordt het implementatieproces beschouwd en 

geanalyseerd. Deze keuze is van belang om te kunnen bepalen in welke mate een 

implementator invloed kan uitoefenen op het proces. De beschouwing en de analyse 

gebeuren van buiten af; er wordt een evaluatieve positie betrokken, wat een ander 

perspectief betekent dan dat van bekende stappenplannen, stroomschema‟s en 

andere veranderkundige modellen die voor implementatoren zijn ontworpen (zie 

Fleuren e.a., 2004, 2006, 2010; Grol & Wensing 2006; Stals e.a., 2008). 

Voor de gewenste ordening van randvoorwaarden en factoren wordt het 

analysemodel gebruikt dat in Figuur 2.1 is afgebeeld. Het model ontleedt het 

implementatieproces in een aantal opeenvolgende stappen. Hoewel dit soort 

processen niet een vast stramien volgt, verloopt een goed opgezet 

implementatieproces op planmatige wijze en is in de te nemen stappen een bepaalde 

volgorde aan te brengen (Mayer & Greenwood, 1980; Stals e.a., 2008). De 

uiteindelijke uitkomst van elk van deze stappen is medebepalend voor de aard en de 

inhoud van de daaropvolgende stap.
4
 Het model helpt inzichtelijk te maken hoe de 

implementatie van een interventie kan leiden tot de beoogde uitkomsten (i.c. 

behandeleffecten), en welke randvoorwaarden en factoren daarop van invloed 

kunnen zijn. Ook bij het uitblijven van de bedoelde effecten biedt het model 

aanknopingspunten voor een analyse van knelpunten en belemmeringen die daarbij 

een rol hebben gespeeld. Overigens gaat de aandacht in deze studie uit naar de 

ingekleurde elementen uit de figuur. 

Het afgebeelde model geeft tevens aan op welke randvoorwaarden en factoren de 

implementator over het algemeen direct of indirect invloed kan uitoefenen en welke 

doorgaans buiten zijn invloedssfeer liggen. Een grens tussen „beïnvloedbaar‟ en 

„niet-beïnvloedbaar‟ valt niet scherp te trekken; het onderscheid is niet absoluut maar 

gradueel. Wat de afbeelding wil benadrukken is dat de implementator op sommige 

aspecten van het implementatieproces zijn stempel kan drukken (in meer of minder 

mate, direct of indirect), terwijl hij andere aspecten heeft te accepteren als min of 

meer voldongen feiten (zowel in positieve als negatieve zin).  

                                                   

 

3
 Als hier en in het vervolg van dit rapport over „implementator‟ wordt gesproken, wordt hiermee een 

persoon of groep van personen bedoeld die gedurende een afgebakende tijdsperiode (het 

implementatieproces, de duur van een vernieuwingsproject of invoeringstraject) verantwoordelijk 

is voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden die moeten leiden tot de 

implementatie van een interventie (zie bijv. Grol & Wensing, 2006).  

4
 In de praktijk zal het voorkomen dat fasen deels overlappen of dat terugkoppeling plaatsvindt naar 

eerder genomen stappen. Deze variaties zijn, om wille van een overzichtelijke grafische 

weergave, uit de figuur weggelaten. 
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Centraal in het model staat het eerste doel van elk vernieuwingsproces: de 

geslaagde implementatie van interventies (zie element D.). Als van implementatie 

geen sprake is, kunnen behandeleffecten (E.) niet worden verwacht. 

 

Figuur 2.1 Een analysemodel voor de evaluatie van implementatieprocessen, vanuit het 
perspectief van de implementator (Naar Mayer & Greenwood, 1980; zie ook Bijl, 
1996). De studie concentreert zich op de ingekleurde elementen. 

De figuur maakt verder duidelijk dat een reeks van omstandigheden en 

gebeurtenissen van invloed is op implementatiesucces. In de eerste plaats betreft dat 

de kenmerken van de interventie of het (behandel)programma zelf (A.). De aard, 

inhoud en samenstelling van dit „product‟ is van invloed op het implementatieproces. 

Als een organisatie kiest voor een bestaande en goed afgebakende interventie (zoals 

MultiSystemic Therapy/MST of Equip) heeft de implementator een relatief beperkte 

bewegingsruimte en liggen meer zaken vast (bijv. de wijze waarop medewerkers 

worden opgeleid of de uitvoering van de interventie als sprake is van een protocol). 

Bij een interventie die door de organisatie zelf is ontwikkeld ligt dat vaak anders. In 

dat geval heeft de implementator doorgaans meer vrijheidsgraden om aanpassingen 

aan te brengen, die nodig worden geacht om de implementatie te realiseren.  

De kenmerken van de nieuwe interventie bepalen mede welke strategieën, 

maatregelen en acties door de implementator moeten worden ontplooid om de 

toepassing van de interventie van de grond te krijgen. Hierbij kan men denken aan 

bijvoorbeeld de facilitering van het betrokken personeel, draagvlakverwerving en het 

vinden van geschikte behuizing. Dit soort aspecten zijn ondergebracht onder de 

noemer „planning en operationalisatie‟ (B.). Deze stap is cruciaal omdat de 

implementator hiermee zijn route uitstippelt naar het beoogde doel van een 

geslaagde invoering van de interventie. Bij die planning en operationalisatie zal hij 
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rekening moeten houden met de randvoorwaarden die zijn speelveld begrenzen en 

met de factoren die binnen dit speelveld het proces beïnvloeden. 

Vervolgens is de implementator afhankelijk van de inzet en het commitment van de 

professionals die de interventie in de praktijk moeten brengen (behandelaars, 

groepswerkers e.d.). Zij zijn de beoogde gebruikers van de interventie en vormen de 

doelgroep in het implementatieproces (C.). Om die reden worden zij aangeduid als 

de doelgroep in het implementatieproces. Ook ondersteunend personeel van een 

organisatie (bijv. bewaking- en beveiligingspersoneel) en, eventueel, externe 

professionals die een rol vervullen in de behandeling, worden tot de doelgroep 

gerekend. Als collectief vertegenwoordigt de doelgroep een scala van gedragingen, 

attituden, percepties en capaciteiten, die „per saldo‟ het proces kunnen bevorderen, 

afremmen of zelfs tot stilstand brengen. Het geheel van persoonlijke kenmerken is tot 

op zekere hoogte door de implementator te beïnvloeden. Weliswaar kan de 

implementator de medewerking van de doelgroep in het proces sturen door het 

bieden van de benodigde voorzieningen, het scheppen van de juiste faciliteiten en 

het aanboren van enthousiasme, creativiteit, ambities en dergelijke (vgl. B.). Echter, 

aan de andere kant heeft de implementator te maken met onveranderbare 

gebruikerskenmerken en -eigenschappen
5
 (zoals opleidingsniveau, persoonlijke 

overtuiging en behandelvisie, ervarenheid, flexibiliteit, vernieuwingsbereidheid). 

Kortom, op dit onderdeel van het proces heeft hij geen volledige grip. De constellatie 

van de doelgroepkenmerken speelt een cruciale rol in implementatieprocessen. De 

grondleggers van het model, de Amerikanen Mayer en Greenwood, spreken in dit 

verband over een bridging variable, waarmee zij aanduiden dat de overbrugging 

tussen actie en maatregelen (B.) en het resultaat daarvan (D.) voor een belangrijk 

deel in handen van de doelgroep van de interventie ligt (C.).  

Voorts vestigt het analysemodel de aandacht op de invloed van aanvullend beleid of 

innovatie-ondersteunende maatregelen (I.), zoals de financiering van extra 

formatieplaatsen forensische jeugdpsychiatrie en de oprichting van regionale 

netwerken die de nazorg coördineren. Het gaat hierom beleidsmaatregelen of 

ontwikkelingen die reeds in gang gezet zijn en een hoger of algemener doel dienen 

dan alleen de bevordering van de invoering van de interventie. Niettemin kan dit 

beleid of deze ontwikkelingen in de zeilen van de implementator blazen; externe 

omstandigheden en gebeurtenissen betekenen voor hem een ondersteuning bij de 

uitvoering van het implementatieproces. Omgevingskenmerken (II.) als bijvoorbeeld 

instabiele personeelsbezetting, een innovatieve organisatiecultuur, niet of slecht op 

de praktijk aansluitende beroepsopleidingen, krapte op de arbeidsmarkt en 

veranderde politiek-bestuurlijke opvattingen kunnen consequenties hebben voor het 

welslagen van het implementatieproces. Dat geldt evenzeer voor specifieke 

kenmerken van de JJI-populatie (III.), die voor professionals en/of de inrichting een 

belemmering kunnen zijn om, bijvoorbeeld, een behandeling uit te voeren zoals 

bedoeld. Als de belemmeringen een structureel karakter krijgen kunnen zij de 

implementatie van de interventie in gevaar brengen. Kenmerken van de populatie, of 

                                                   

 

5
 „Onveranderbaar‟ moet hier worden beschouwd in het licht van de duur van het 

implementatieproces. 
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veranderingen daarin, waaraan men kan denken zijn, bijvoorbeeld, de zwaarte van 

psychische problematiek, cognitieve capaciteiten van jongeren en de motivatie voor 

behandeling. Het gaat hier om autonome invloeden waarop de implementator 

vanzelfsprekend geen invloed heeft.  

Ten slotte besteedt het model aandacht aan de „Onbedoelde gevolgen‟ van het 

besluit om een nieuwe interventie te gaan invoeren, respectievelijk van de 

Neveneffecten van het al dan realiseren van het implementatiesucces. In deze studie 

worden deze aspecten, evenals de Behandeleffecten (E.) overigens, buiten 

beschouwing gelaten. 

2.3 De aanpak van de literatuurstudie 
De review van de relevante bronnen bestond in de eerste plaats uit de raadpleging 

van belangrijke overzichtsstudies, standaardwerken en andere wetenschappelijke 

publicaties op het gebied van innovatie en implementatie. Behalve vanuit 

wetenschappelijk-theoretisch perspectief, zijn ook project- en procesevaluaties in de 

studie betrokken, die recentelijk zijn uitgevoerd naar vernieuwingen in de justitiële 

sector in Nederland. Deze „grijze‟ literatuur geeft naast informatie over de succes-

factoren in vernieuwingsprocessen, ook inzicht in randvoorwaarden en factoren die 

het succes hebben beperkt of in het geheel belemmerd (zie Van der Knaap e.a., 

2008). Bij de zoektocht naar kennis ging de aandacht in het bijzonder uit naar 

empirische studies over effectieve implementatie. Deze studies zouden „hardere‟ 

gegevens moeten opleveren over „wat werkt‟ in implementatieprocessen. Idealiter 

zouden implementatoren juist over dit type kennis moeten kunnen beschikken, 

teneinde implementatieprocessen met een grotere kans van slagen te volbrengen. 

Gezien de relatief korte duur van het onderzoek was een duidelijke afbakening van 

de zoektocht vereist. Om de meest recente inzichten over implementatieprocessen in 

de studie te betrekken, zijn hoofdzakelijk publicaties geraadpleegd die niet ouder 

waren dan vijf jaar. Aanvankelijk was het plan om voor de wetenschappelijke 

bronnen literatuurdatabases te gaan raadplegen, op basis van een beperkt aantal 

zoektermen. Vooral op basis van ervaringen van andere reviewers (Mikolajczak e.a., 

2009), volgens wie deze zoekmethode zeer arbeidsintensief is en naar verhouding te 

weinig relevant materiaal opleverde, is besloten om de zogenaamde 

sneeuwbalmethode te gebruiken.  

Via deze methode is een beperkt aantal overzichtspublicaties (Fleuren e.a., 2010; 

Grol & Wensing 2006; Mikolajczak e.a., 2009; Stals e.a., 2008) als startpunt 

genomen en van daaruit verder gezocht naar aanvullende bronnen. In de publicatie 

van Fleuren en collega‟s is een checklist van 50 potentieel relevante factoren 

opgenomen die implementatiesucces kunnen beïnvloeden. Aan de totstandkoming 

van deze lijst is een systematische review van de literatuur en een Delphi-onderzoek 

voorafgegaan. De publicatie van Grol en Wensing betreft een handboek voor 

implementatie in de patiëntenzorg, waarin de meest relevante (inter)nationale 

literatuur over implementatie wordt besproken. De studies van zowel Mikolajczak en 

collega‟s als van Stals en collega‟s zijn uitgebreide literatuurstudies op het gebied 

van implementatie binnen de jeugdzorg.  
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Voor wat betreft de grijze literatuur is de WODC-database met onderzoeksrapporten 

op afgeronde proces- en ketenevaluaties gescreend.
6
 Hiervoor is eveneens de 

termijn van maximaal vijf jaar aangehouden. 

Bij de raadplegen van de wetenschappelijke en grijze literatuur is getracht vanuit drie 

verschillende invalshoeken naar het verschijnsel implementatiesucces te kijken. Ten 

eerste is vanuit justitieel-strafrechtelijk oogpunt nagegaan of en, zo ja, welke 

aspecten van strafrechtelijk ingrijpen de invoering van interventies belemmeren of 

bevorderen. De verwachting is dat „dwang en drang‟ en de geslotenheid van de 

behandelsetting onder meer thema‟s zijn die in dit verband van belang zouden 

kunnen zijn. Verder worden PIJ-jongeren als groep gekenmerkt door zeer ernstige 

problematiek en zeer ongunstige en bedreigende leef- en opgroeiomstandigheden, 

hetgeen eveneens zijn weerslag op implementatiesucces kan hebben. Ten tweede is 

vanuit behandeltheoretisch gezichtspunt gekeken naar de kenmerken van de 

interventie die wordt geïmplementeerd en de rol die deze kenmerken in het 

implementatieproces spelen. Gedragswetenschappers en criminologen hebben 

bijgedragen aan de kennisvorming over effectieve programma‟s („what works for 

whom‟). Behandeleffectiviteit veronderstelt programma-integriteit en daarom is in dit 

verband op zoek gegaan naar randvoorwaarden en factoren die van invloed zijn op 

een effectieve uitvoeringspraktijk. Ten derde is vanuit bestuurskundig en 

organisatieveranderkundig perspectief gekeken naar management- en 

organisatiekenmerken die van invloed zijn op implementatiesucces. Vanuit deze 

invalshoek zijn ook inter- of boven-organisationele vernieuwingen beschouwd, zoals 

de samenwerking met externe partners op bijvoorbeeld het gebied van werk en 

opleiding, of veranderingen in de justitiële keten.  

                                                   

 

6
 Zie www.wodc.nl/publicaties. 
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3 „Randvoorwaarde‟ en andere begrippen 

3.1 Inleiding 
Alvorens de uitkomsten van de literatuurstudie te presenteren, worden in dit 

hoofdstuk begrippen gedefinieerd en termen toegelicht die in de rest van dit rapport 

worden gebruikt. Deze omschrijvingen bakenen het onderzoek mede af en laten zien 

welk perspectief is betrokken bij de uitvoering ervan.  

Aan één van de begrippen is een afzonderlijke paragraaf gewijd, omdat een 

onderzoeksvraag over het betreffende concept handelt. Het gaat hier om de eerste 

onderzoeksvraag, die luidt: Wat wordt verstaan onder randvoorwaarden bij 

implementatie van (gedrags)interventies? Paragraaf 3.2 poogt hierop een antwoord 

te geven. In Paragraaf 3.3. wordt, in alfabetische volgorde, aandacht besteed aan 

een aantal andere relevant geachte begrippen. 

3.2 Randvoorwaarden bij implementatie 
Het begrip „randvoorwaarde bij implementatie‟ staat centraal in deze studie. Het 

onderzoek heeft ten doel de kennis te vergroten over randvoorwaarden die bijdragen 

aan een geslaagde implementatie en toepassing van (gedrags)interventies in de 

context van de PIJ-maatregel. De achterliggende gedachte is dat meer kennis over 

deze randvoorwaarden ertoe bijdraagt dat interventies met een grotere 

waarschijnlijkheid zullen worden uitgevoerd zoals zij zijn bedoeld. De programma-

integriteit zal, met andere woorden, beter kunnen worden gewaarborgd, wat de 

uiteindelijke effectiviteit van interventies, in een context van detentie en/of 

gedwongen behandeling, ten goede moet komen.  

Maar wat – aldus luidt één van de onderzoeksvragen – wordt verstaan onder 

„randvoorwaarden bij implementatie‟ van (gedrags)interventies? Deze vraag is niet 

eenvoudig te beantwoorden. In de bestudeerde literatuur is een rechtstreeks 

antwoord niet gevonden; het begrip wordt niet gedefinieerd, nader toegelicht of 

omschreven. De conceptuele inhoud kan tot op zeker hoogte worden afgeleid uit 

aanduidingen die in de literatuur min of meer als synoniem worden gebruikt, zoals: 

context of conditie voor verandering, omgeving of organisatie waarin een 

vernieuwing wordt geïmplementeerd (bijv. Grol & Wensing, 2006).  

In deze studie is getracht de term randvoorwaarde nader te omschrijven. Een korte 

zoektocht op internet naar de wijze waarop „randvoorwaarde‟ wordt gebruikt, levert 

eerste aanknopingspunten op voor een begripsbepaling. Zo geeft een site over 

projectmanagement de volgende omschrijving: “Randvoorwaarden zijn zijdelingse 

beperkingen aan het project. Randvoorwaarden stellen eisen aan het project die 

vanuit het project niet kunnen worden beïnvloed”.
1
 Een ander voorbeeld is een 

stedenbouwkundig plan, waarin randvoorwaarden worden gedefinieerd als : “(…) 

                                                   

 

1
 Bron: www.pm3.markensteijn.com/resultaat.htm. 
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harde uitgangspunten waar bij de ontwikkeling van een bouwplan aan voldaan moet 

worden. (…) De randvoorwaarden zijn zo opgesteld dat ze ruimte laten voor 

verschillende uitwerkingen. Vanzelfsprekend zijn er meer uitwerkingen mogelijk (…). 

Elke uitwerking die past binnen de randvoorwaarden is toegestaan.”
2
 Uit deze 

voorbeelden spreekt dat randvoorwaarden kaderstellend zijn – randvoorwaarden als 

conditio sine qua non. Tezamen begrenzen zij „het vierkant‟ of het speelveld waarin 

de actor kan, mag of moet opereren. Voor een deel zijn randvoorwaarden 

„voorgegeven‟; een situatie of omstandigheid die reeds (door anderen) is bepaald. 

Vertaald naar het object van deze studie gaat het om zaken die vóór de start van het 

implementatieproces al bestaan of reeds afgesproken, voorbereid of beschikbaar 

(moeten) zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, 

een door het ministerie van Justitie vastgesteld(e) beleidsaanpak of actieprogramma, 

het voor een JJI beschikbare budget voor opleiding en deskundigheidsbevordering, 

de beschikbaarheid van bewezen effectieve (gedrags)interventies. Dit soort 

„gegevenheden‟ zijn in implementatieprocessen zelf geen aangrijpingspunt voor 

verandering, maar worden voorwaardelijk, en daardoor medebepalend geacht voor 

het uiteindelijke resultaat (vgl. Grol, 2006).  

Naast deze strikte afbakening biedt het dagelijkse spraakgebruik een 

aanknopingspunt voor een wat ruimere interpretatie. Van Dale verstaat onder 

„randvoorwaarde‟ een “(in beginsel bijkomstige) voorwaarde waaraan voldaan moet 

zijn, wil het beoogde doel ooit bereikt kunnen worden” (Van Dale, 1995). Deze 

omschrijving impliceert dat de actor zelf ook randvoorwaarden kan creëren. Hij kan 

condities scheppen die hij noodzakelijk acht voor een succesvolle introductie van 

veranderingen. Bijvoorbeeld, een scholingsplan voor de toekomstige gebruikers van 

een interventie, de aanschaf van audiovisuele middelen en het vrijroosteren van 

medewerkers voor projectgroepvergaderingen of trainingsbijeenkomsten. 

Kortom, het geheel van randvoorwaarden bepaalt het speelveld waarbinnen de 

implementator zich kan bewegen. Voor een deel gaat het om voorwaarden die reeds 

(door derden) zijn bepaald, die de implementator als een gegeven dient te 

beschouwen en waarop hij geen invloed kan uitoefenen. In aanvulling hierop kan de 

implementator zelf additionele randvoorwaarden creëren. 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. 

Louter een bestudering van de invloed van randvoorwaarden betekent dat maar aan 

een deel van alle potentiële invloeden op implementatieprocessen aandacht zou 

worden geschonken. Gelet op het doel van deze studie – de verwerving van een 

grotere mate van kennis over succesvolle implementatie van interventies in justitiële 

jeugdinrichtingen – dient de analyse te worden uitgebreid tot factoren die zich 

middenin het implementatieproces manifesteren en het eindresultaat mede bepalen. 

Anders gezegd, als de randvoorwaarden het speelveld bepalen, is het daarnaast 

nodig te letten op processen, gebeurtenissen en interacties („het spel‟) die tijdens het 

                                                   

 

2
 Bron: Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Noorderhelling-Oost (p. 19). Zie 

www.ab.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Deelgemeenten/IJsselmonde/plannen%20en%20nota

s/ conceptplanNoorderhelling10.pdf 

http://www.ab.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Deelgemeenten/IJsselmonde/plannen%20en%20nota
http://www.ab.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Deelgemeenten/IJsselmonde/plannen%20en%20nota
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implementatieproces aan de orde zijn. Een deel van dit soort factoren zijn – vanuit 

het perspectief van de implementator – veranderlijk. Dat wil zeggen, zij omvatten 

gebeurtenissen en omstandigheden waarop de implementator kan aangrijpen en 

behelzen activiteiten die hij kan ontplooien om de beoogde veranderingen te 

realiseren. Op andere factoren zal hij niet of moeilijker invloed kunnen uitoefenen. In 

de komende hoofdstukken zullen beide typen van factoren, naast de 

randvoorwaarden, uitvoerig aan de orde komen.  

3.3 Overige begrippen en terminologie 
In het onderstaande worden verschillende andere begrippen en termen die in dit 

rapport worden gebruikt nader toegelicht (in alfabetische volgorde).  

Determinantenanalyse – analyse van het geheel van randvoorwaarden en factoren 

(„determinanten‟) die de implementatie van een interventie in een organisatie 

(mogelijk) bevorderen, respectievelijk belemmeren; de analyse wordt voorafgaand 

aan het implementatieproces uitgevoerd (Grol & Wensing, 2006; Mikolajczak e.a., 

2009; Stals e.a., 2008). 

Doelgroep van de implementatie – medewerkers van een organisatie die een rol of 

een taak hebben in de uitvoering van de interventie. Niet alleen de professionals die 

rechtsreeks met cliënten of patiënten werken, maar, eventueel, ook ondersteunend 

personeel van een organisatie (bijv. bewaking- en beveiligingspersoneel) en externe 

professionals die een rol vervullen in de behandeling, worden tot de doelgroep 

gerekend. 

Eindgebruiker – individu (cliënt, patiënt) die de interventie ontvangt of ondergaat, 

teneinde de beoogde of nagestreefde (gedrags)verandering te realiseren.  

Gebruiker – professional (behandelaar, therapeut, sociotherapeut, groepsleider e.d.) 

of andere medewerker die geacht wordt een rol of een taak te vervullen in de 

uitvoering van de interventie in de praktijk; wordt ook wel „intermediaire gebruiker‟ 

genoemd, ter onderscheiding van Eindgebruiker van de interventie (zie Fleuren e.a. , 

2006; Mikolajczak e.a., 2009). In de literatuur wordt de betrokkene ook wel 

aangeduid als „uitvoerder‟.  

Generieke randvoorwaarden en factoren – randvoorwaarden en factoren die 

doorgaans van invloed zijn op, respectievelijk, tijdens de uitvoering van 

implementatieprocessen in het sociaal-maatschappelijke veld, ongeacht de sectorale 

context (dus ook gelden in sectoren als bijv. het onderwijs en de gezondheidszorg).  

Geslaagde of succesvolle implementatie – een interventie wordt uitgevoerd zoals 

bedoeld; er is sprake van een programma-integer gebruik van de interventie (zie ook 

Programma-integriteit).  

Implementatie – een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of 

verbeteringen, waaronder (gedrags)interventies, met als doel dat deze een 

structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen, in het functioneren van de 

organisatie of in de structuur van de zorg (Hulscher e.a., 2000; Grol & Wensing, 

2006; zie ook Stals e.a., 2008).  

Implementatiestrategie – een geheel van doelgerichte, samenhangende activiteiten 

om de invoering van een bepaalde werkwijze of product te bewerkstelligen, een 
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bepaalde verandering op gang te brengen of een blijvende verandering te realiseren 

(zie Grol & Wensing, 2006; Mikolajczak e.a., 2009; Plas & Wensing, 2006; Stals e.a., 

2008). 

Implementator – een persoon of groep van personen, die gedurende een 

afgebakende tijdsperiode (het implementatieproces, de duur van een 

vernieuwingsproject of invoeringstraject) verantwoordelijk is voor de voorbereiding en 

uitvoering van werkzaamheden die moeten leiden tot de implementatie van een 

interventie (vgl. Grol & Wensing, 2006). 

Innovatie-ondersteunende maatregelen – maatregelen of ontwikkelingen, die (door 

derden) reeds in gang gezet zijn en een breder of hoger (beleids)doel dienen, maar 

in positieve zin bijdragen aan de implementatie van de interventie. 

Intermediaire gebruiker – zie Gebruiker. 

Interventie – elk initiatief (project, traject, programma, sanctie, executiemodaliteit) dat 

zich laat beschrijven als een gestructureerd geheel van voorzieningen en 

methodische handelingen gericht op speciale preventie via een gerichte aanpak van 

criminogene factoren van individuele justitiabelen (vgl. Wartna, 2009). 

Omgevingskenmerken – kenmerken van de omgeving of context waarin de 

implementatie van een interventie plaatsvindt. Behalve kenmerken van de 

organisatie zelf (zoals organisatiestructuur en –cultuur) worden hieronder ook 

autonome ontwikkelingen en gebeurtenissen in de omgeving van de organisatie 

verstaan die consequenties kunnen hebben voor het welslagen van het 

implementatieproces. 

Planning en operationalisatie – de voorbereiding van, strategieën voor en uitvoering 

van acties en maatregelen die de implementator moet ontplooien om de toepassing 

van de interventie in de praktijk te realiseren.  

Populatie – (in het huidige verband) de groep strafrechtelijk minderjarigen die 

vanwege gepleegde misdrijven en vertoonde gedragsstoornissen door de 

kinderrechter de „maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen‟ (PIJ-

maatregel) opgelegd hebben gekregen. 

Programma-integriteit – alle onderdelen van een programma of interventie worden 

volgens de afgesproken uitgangspunten en richtlijnen uitgevoerd. Verwante termen 

zijn „behandelintegriteit‟, „treatment integrity‟, „treatment adherence‟ (Van Yperen, 

2010) en het „getrouw uitvoeren van een interventie of methodiek‟ (Stals e.a., 2008).  

Sectorgebonden randvoorwaarden en factoren – randvoorwaarden en factoren die 

van invloed zijn op, respectievelijk, tijdens de uitvoering van implementatieprocessen 

in justitiële sector. Het gaat hierom het hier om het brede spectrum van interventies 

en programma‟s voor behandeling of begeleiding van jongeren in een strafrechtelijk 

kader.  

Specifieke randvoorwaarden en factoren – randvoorwaarden en factoren die van 

invloed zijn op, respectievelijk, tijdens de uitvoering van vernieuwingsprocessen in de 

specifieke context van justitiële jeugdinrichting die behandelingen uitvoeren in het 

kader van een PIJ-maatregel. 
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4 De interventie 

4.1 Inleiding 
De keuze of de „aanschaf‟ van een interventie is het startpunt van het 

implementatieproces. De kenmerken van dit product en de invloed die deze 

kenmerken hebben op de opzet en de uitvoering van implementatieprocessen staan 

centraal in dit hoofdstuk. De aard en de inhoud van de interventie vragen om 

maatregelen die tot daadwerkelijke 

implementatie moeten leiden en zetten ook 

gebeurtenissen en ontwikkelingen in gang die 

evenzeer onderdeel uitmaken van het 

implementatieproces. Figuur 4.1 laat zien welke 

plaats de interventiegebonden kenmerken 

innemen in het analysemodel dat in deze studie 

is gebruikt. 

Als de interventie een „gebruiksklaar product‟ is, een programma dat bij een externe 

aanbieder is aangeschaft (zoals bijv. MultiSystemic Therapy/MST of Functional 

Family Therapy/FFT) dan heeft de implementator met dit programma te werken. De 

aard, inhoud en samenstelling van het product zijn van invloed op het 

implementatieproces, maar de implementator moet deze kenmerken vaak als 

„gegeven‟ beschouwen. Dit soort aspecten zijn in het vorige hoofdstuk aangeduid als 

randvoorwaarden bij implementatie: het zijn kenmerken waarmee de implementator 

rekening te houden heeft en die van invloed zijn op het verloop van de 

implementatie, maar waarop hij niet of met moeite invloed kan uitoefenen.  

Paragraaf 4.2 gaat in op interventiekenmerken van algemene aard, die 

implementatie kunnen beïnvloeden. Het gaat hierbij om min of meer formele 

kenmerken als inhoudelijke helderheid en vormgeving (bijv. van hulpmiddelen en 

materialen). Naast dit type kenmerken heeft elke interventie ook inhoudelijke 

kenmerken: algemeen werkzame factoren en specifiek werkzame factoren (Van 

Yperen e.a., 2010). Tezamen bepalen deze factoren hoe succesvol of effectief de 

interventie in potentie is. Bij de invoering van interventies kan een aantal van deze 

factoren ook een rol spelen, met name wanneer het gaat om de keuze van 

implementatiestrategieën (zie ook Hoofdstuk 5). De rol van algemeen en specifiek 

werkzame factoren wordt besproken in Paragraaf 4.3. De factoren die hierin worden 

gepresenteerd hebben een generiek karakter. Zij blijken doorgaans van invloed te 

zijn op de invoering van uiteenlopende interventies in het sociaal-maatschappelijke 

veld. Anders ligt dat voor de factoren die in Paragraaf 4.4 worden genoemd. Daar 

gaat het om kenmerken die specifiek zijn voor interventies die bestemd zijn voor 

jongeren uit de PIJ-populatie. Het hoofdstuk besluit met een beknopte weergave van 

randvoorwaarden en factoren die van belang zijn voor een geslaagde uitvoering van 

implementatieprocessen (§ 4.5).  
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4.2 Interventiekenmerken die implementatie kunnen beïnvloeden  
Fleuren en collega‟s (2010) hebben recent een uitgebreide checklist samengesteld 

waarin zij ingaan op kenmerken van interventies die implementatie kunnen 

beïnvloeden. Allereerst zijn de mate waarin de interventie in heldere stappen of 

procedures is beschreven en de mate waarin de vernieuwing aansluit bij de 

bestaande werkwijze factoren die de gebruiker kunnen beïnvloeden om te gaan 

werken met de interventie. Ook de mate waarin de gebruiker flexibel is om de 

interventie – tot een bepaalde hoogte – aan de eigen situatie aan te passen, zonder 

dat effectiviteit verloren gaat, is een belangrijke kenmerk dat implementatiesucces 

kan beïnvloeden. Wanneer de gebruiker merkt dat het werken met een nieuwe 

interventie hem of haar voordeel oplevert, zoals meer gemak, professionele 

ontwikkeling, tijdswinst, meer plezier in werk dan zal hij of zij meer geneigd zijn de 

interventie te gaan gebruiken. Voor de gebruiker is het eveneens van belang dat hij 

of zij ziet dat de interventie zichtbare uitkomsten oplevert. De frequentie waarmee de 

nieuwe interventie uitgevoerd gaat worden, is ook een belangrijk kenmerk. Dat wil 

zeggen het is belangrijk dat de gebruiker een nieuw te implementeren interventie 

daadwerkelijk regelmatig uit kan voeren Wanneer er in een interventie met 

hulpmiddelen gewerkt moet worden is het zowel voor de gebruiker als de cliënt van 

belang dat deze hulpmiddelen aantrekkelijk vormgegeven zijn. Wanneer een cliënt 

inspraak heeft in de keuze van een interventie, zal de interventie die een duidelijke 

meerwaarde heeft voor de cliënt die keuze beïnvloeden. Dit kan ook invloed hebben 

op het implementatieproces.  

Een laatste belangrijke algemene factor die genoemd wordt betreft de „eigenaar‟ van 

de interventie. Stals en collega‟s (2008) constateren dat de implementatie van een 

interventie beter verloopt wanneer de interventie een eigenaar heeft die zich 

verantwoordelijk stelt voor de juiste implementatie, de noodzakelijke ondersteuning, 

de kwaliteitscontrole, het voorkomen van verwatering van de werkzame ingrediënten, 

het stimuleren van onderzoek en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen. 

Uit onderzoek van Bijl (1996) naar innovaties in de jeugdhulpverlening blijkt dat goed 

beschreven, onderbouwde en gedocumenteerde interventies aantoonbaar 

succesvoller worden geïmplementeerd dan hun minder solide tegenhangers. 

4.3 Aantoonbaar werkzame ingrediënten van een interventie 
4.3.1 Bewezen effectieve interventies 

In juli 2010 waren veertien gedragsinterventies voor jeugdigen door de Erkennings-

commissie Gedragsinterventies Justitie (voorlopig) erkend (website Rijksoverheid, 

2010).
1
 Eind 2009 konden binnen de justitiële jeugdinrichtingen (JJI‟en) twaalf van 

deze interventies ingezet worden (Voortgangsrapportage Kwaliteitsverbetering 

Justitiële Jeugdinrichtingen, 2009). Vanaf 2011 zal in de JJI‟en gestreefd worden om 

alleen nog maar met erkende gedragsinterventies te werken (Voortgangsrapportage 

Kwaliteitsverbetering Justitiële Jeugdinrichtingen, 2009).  

                                                   

 

1
 Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/erkenningscommissie-gedragsinterventies 
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Het inzetten van effectief gebleken interventies leidt ertoe dat de kwaliteit van 

behandeling wordt verbeterd. In een uitvoerig literatuuronderzoek naar effectieve 

interventies voor jeugdige delinquenten noemen ondermeer Baas (2005), Lodewijks 

(2007) en Plaisier (2007) een aantal typen interventies en ingrediënten van 

interventies die bij de jongeren in JJI‟en of – meer specifiek – bij PIJ-jongeren lijken 

te werken. Het gaat hier bijvoorbeeld om gedragsinterventies, gezinsinterventies, 

interventies gericht op empowerment of kenmerken van interventies, zoals speciale 

aandacht binnen (bestaande) interventies voor LVB, ADHD, impulscontrole, et 

cetera. Het blijkt dat juist deze succesvolle interventies vaak dezelfde ingrediënten 

bevatten of een beroep doen op dezelfde werkzame factoren.  

4.3.2 Algemeen en specifiek werkzame factoren van interventies 
Van Yperen en collega‟s (2010) hebben uitgebreid aandacht besteed aan algemeen 

en specifiek werkzame factoren van interventies in de jeugdzorg. De aanleiding voor 

hun publicatie was de discussie onder zorgaanbieders over een bewering van 

Lambert (1992; Lambert & Bergin, 1994; Lambert & Barley, 2001) dat het 

behandelsucces van interventies slechts voor 15% bepaald wordt door de specifieke 

methodische kenmerken van een interventie. Voor de overige 85% zou het 

behandelresultaat bepaald worden door andere factoren dan de specifieke 

methodiek, zoals extra-therapeutische factoren, algemeen werkzame factoren en 

placebo-effecten. De studie van Van Yperen en anderen (2010) laat zien dat dit 

beeld genuanceerd dient te worden, maar dat robuuste uitspraken over meer 

realistische verhoudingen nu nog niet zijn te doen. Desalniettemin concluderen ook 

Van Yperen en collega‟s (2010) dat algemeen werkzame factoren verhoudingsgewijs 

een sterk effect op het behandelresultaat hebben, ongeacht het soort behandeling of 

de doelgroep van de behandeling. Wanneer algemeen werkzame factoren een 

dergelijk groot effect hebben op behandelsucces dan mag aangenomen worden dat 

ze ook een grote rol kunnen spelen bij implementatieprocessen. Immers de 

algemeen werkzame factoren van interventies bepalen ondermeer waar de 

implementator zich op kan richten en rekening mee moet houden bij de 

implementatie van een interventie. 

Algemeen werkzame factoren 

Van Yperen en collega‟s (2010) onderscheiden een aantal algemeen werkzame 

factoren van interventies die toegepast worden in de jeugdzorg. Allereerst doen 

interventies het doorgaans beter wanneer de behandelaar kan aansluiten bij de 

motivatie van de cliënt, wanneer de behandelaar en de cliënt een kwalitatief goede 

relatie kunnen realiseren (therapeutische alliantie, zie ook Hoofdstuk 6). Hierbij 

merken Van Yperen en collega‟s op dat therapeut-cliënt relaties in de jeugdzorg 

ingewikkeld in elkaar kunnen zitten en dat meer onderzoek naar de alliantiefactor bij 

de hulpverlening aan jongeren noodzakelijk en wenselijk is. Ook interventies die 

goed gestructureerd en geformaliseerd zijn werken beter (Baas, 2005; Van Yperen 

e.a., 2010). Om succesvol te zijn moet een interventie een duidelijke doelstelling en 

een duidelijke planning hebben. Daarnaast is een goede fasering van de interventie 

(Van Yperen e.a., 2010), tezamen met een niet te geringe dosering van de 

interventie van belang om succesvol te zijn (Baas, 2005; Lodewijks, 2007).  

Ook interventies waarbij de aanpak van het probleem (middels de interventie) goed 

aansluit bij de hulpvraag (Lodewijks, 2007; Van Yperen e.a., 2010), bij de directe 
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leefomgeving van de jongere, bij de leeftijd van jongere, bij de doelgroep van de 

behandeling en bij de kans op recidive die verwacht wordt (Baas, 2005; Lodewijks, 

2007; Plaisier, 2007) hebben een grotere kans op succes.  

Interventies die uitgevoerd worden door professionele hulpverleners (adequate 

opleiding en training), die onder goede werkomstandigheden kunnen werken (zoals 

goede caseload, ondersteuning en veiligheid) hebben eveneens een grotere 

slaagkans (Baas, 2005; Van Yperen e.a., 2010). Het is cruciaal dat de interventie 

uitgevoerd wordt zoals beoogd (Baas, 2005; Van Yperen e.a., 2010). Voorkomen 

moet worden dat bij het uitvoeren van de interventie hulpverleners ondanks de 

beschikbaarheid van kennis en ervaring terugvallen op inadequaat intuïtief handelen, 

iets wat in de praktijk geregeld gebeurt (Lodewijks, 2007).  

Tenslotte blijkt dat interventies tot betere resultaten leiden wanneer routinematige 

monitoring plaatsvindt van de effectiviteit van de behandeling gedurende de 

uitvoering (Carr, 2009; Lambert, e.a., 2003). 

Van de positieve invloed die algemeen werkzame factoren van een interventie 

hebben op het verloop van een interventie en op behandelsucces kan ook gebruik 

worden gemaakt bij het implementatieproces. Bij het implementeren van een nieuwe 

interventie kan met de juiste implementatiestrategieën invloed uitgeoefend worden 

op de relatie tussen interventie, cliënt en hulpverlener (wat de effectiviteit van de 

interventie natuurlijk ook ten goede komt). Implementatiestrategieën kunnen 

ondermeer inspringen op het vergroten van motivatie onder de gebruiker, het 

aanpassen van werkomstandigheden, het verzorgen van scholing, bij- en nascholing, 

het verzorgen en bijhouden van monitorsystemen, et cetera (zie ook Hoofdstuk 5). 

Specifiek werkzame factoren 

Alhoewel specifiek werkzame factoren van een interventie een minder grote rol lijken 

te spelen dan algemeen werkzame factoren, moet ook hun rol niet onderschat 

worden. In de context van het huidige onderzoek voert het te ver om in te gaan op de 

specifieke kenmerken of de specifieke ingrediënten van effectief gebleken, erkende 

gedragsinterventies. Het is van belang om te weten dat juist wanneer de specifieke 

ingrediënten van een interventie goed geïmplementeerd zijn, een betere koppeling 

tot kan stand komen tussen de specifieke problemen waar de jeugdige en/of de 

opvoeder mee kampt en de specifieke handelingen die de hulpverlener in dat kader 

het beste kan verrichten om deze problemen te verhelpen. Implementatiestrategieën 

die er op gericht zijn te zorgen dat een interventie uitgevoerd wordt zoals beoogd 

kunnen hieraan een bijdrage leveren.  

4.4 Specifieke kenmerken van interventies voor PIJ-jongeren  
Hoewel de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar PIJ-jongeren en hun 

behandeling, zijn er maar weinig onderzoeken waaruit implementatiekennis 

gedestilleerd kan worden. Oudhof en Van der Steege (2009) en Van Rossum en Van 

der Steege (2009) hebben de aanpak van PIJ-jongeren in twee verschillende JJI‟en 

beschreven. Ondanks dat het hier slechts onderzoek binnen twee JJI‟en betreft, komt 

uit beide beschouwingen een aantal praktische, belemmerende factoren naar voren 

die in aanmerking genomen moeten worden wanneer een keuze gemaakt wordt voor 

een interventie van een PIJ-jongere. In de instellingen waar het onderzoek is 
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uitgevoerd, zijn veel effectieve interventies gericht op gezin en opvoeding, terwijl de 

PIJ-jongeren in deze instellingen gemiddeld al wat ouder zijn en minder vatbaar zijn 

voor gezins- en opvoedingsinvloeden (Van Rossum & Van der Steege, 2009). In het 

laatste stadium van de detentie worden bij de PIJ-jongeren in bovenstaande JJI‟en 

vaak gezinsgerichte interventies zoals Functional Family Therapy (FFT) en Multi 

System Therapy (MST) ingezet, die idealiter deels buiten de instelling moeten 

worden uitgevoerd. Dit laatste lukt niet altijd omdat het lastig is om hiervoor 

toestemming van justitie te krijgen (Van Rossum & Van der Steege, 2009). Tot slot is 

de uitvoering van groepsgerichte interventies in de onderzochte JJI‟en vaak niet 

mogelijk omdat de veiligheid van de jongeren niet altijd gewaarborgd kan worden 

(Van Rossum & Van der Steege, 2009). Uit de onderzoeken van Oudhof en Van der 

Steege (2009) en Van Rossum en Van der Steege (2009) blijkt dus dat het in de 

praktijk vaak lastig is om een goede aansluiting te vinden tussen interventie en cliënt 

en dat het belangrijk is om hierop in te springen bij de implementatie.  

4.5 Recapitulatie 
Een implementatieproces start met de keuze of de „aanschaf‟ van een interventie. De 

kenmerken van dit product en de invloed die deze kenmerken hebben op de opzet 

en de uitvoering van implementatieprocessen zijn in dit hoofdstuk besproken. Daarbij 

zijn allereerst generieke kenmerken behandeld. Dit zijn kenmerken die verondersteld 

worden in het algemeen van invloed te zijn op implementatieprocessen, om het even 

in welke maatschappelijke sector of welk beleidsveld deze plaatsvinden. Daarnaast 

zijn interventiekenmerken genoemd die van belang worden geacht als de 

vernieuwing plaatsvindt in de specifieke context van de PIJ-behandeling (de JJI‟en).  

Generieke kenmerken 

Aspecten van een interventie die in het algemeen gesproken een positieve invloed 

kunnen hebben op het implementatieproces zijn te onderscheiden in meer formele 

kenmerken van de interventie en kenmerken van inhoudelijke aard.  

Belangrijke formele kenmerken, met een veronderstelde positieve invloed: 

 De interventie sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande werkwijze. 

 De interventie is goed beschreven, onderbouwd en gedocumenteerd (solide). 

 De interventie biedt ruimte aan de (beoogde) gebruiker van de interventie om de 

interventie aan te passen aan de eigen situatie zonder dat de effectiviteit verloren 

gaat. 

 De interventie levert zichtbare uitkomsten op voor de gebruiker. 

 De interventie kan daadwerkelijk regelmatig worden uitgevoerd door de 

gebruiker. 

 De interventie wordt beheerd en onderhouden; voor de toepassing van de 

interventie is voorzien in ondersteuning, kwaliteitsbewaking, monitoring van de 

uitvoering en effecten van de behandeling, en dergelijke.  

Inhoudelijke kenmerken van een interventie die van belang worden geacht: 

 De interventie is in heldere stappen of procedures is beschreven. 

 De interventie en de te volgen werkwijze van de gebruiker zijn goed onderbouwd 

en gedocumenteerd. 

 De interventie is goed gestructureerd en geformaliseerd, door middel van een 

duidelijke doelstelling, planning en fasering. 
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 De interventie sluit goed aan bij de leeftijd van de cliënt en diens hulpvraag, 

motivatie en directe leefomgeving.  

Specifieke kenmerken 

De implementatie van (gedrags)interventies voor jongeren die in het kader van de 

PIJ-maatregel worden behandeld, lijkt te worden bemoeilijkt als: 

 De interventies (tevens) plaatsvinden in het gezinssysteem, vanwege de 

gemiddeld wat oudere leeftijd van PIJ-jongeren. 

 De interventies (tevens) plaatsvinden in groepsverband, vanwege risico‟s voor de 

beveiliging en veiligheid. 

 De interventies (tevens) buiten de JJI plaatsvinden, eveneens vanwege risico‟s 

voor de beveiliging en veiligheid (en de daardoor soms lastig te verkrijgen 

toestemming van justitiële autoriteiten). 
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5 Planning en operationalisatie 

5.1 Inleiding 
In dit rapport wordt vanuit het perspectief van de implementator naar het 

implementatieproces gekeken. Deze keuze is van belang om te kunnen bepalen in 

welke mate een implementator invloed kan uitoefenen op het proces. Zoals in 

Hoofdstuk 2 is uitgelegd zijn er randvoorwaarden in het implementatieproces waar de 

implementator wel rekening mee moet houden, maar waar hij weinig invloed op kan 

uitoefenen. Daarnaast zijn er factoren die de implementator wel kan en soms ook 

moet beïnvloeden om het implementatieproces te laten slagen.  

In dit hoofdstuk worden de activiteiten besproken die de implementator kan 

ontplooien om de implementatie van een interventie van de grond te krijgen. Dit 

geheel van gekozen (implementatie) 

strategieën, getroffen maatregelen en 

ondernomen acties valt onder de noemer 

„Planning en operationalisatie‟. De plaats die 

deze strategieën, maatregelen en acties 

hebben in het model is weergegeven in Figuur 

5.1.  

In Paragraaf 5.2 wordt ingegaan op het belang van een grondige analyse van de 

bevorderende en belemmerende randvoorwaarden en factoren die men bij de 

implementatie van een interventie kan verwachten. Deze analyse, 

determinantenanalyse genoemd, vindt vooraf plaats en wordt uitgevoerd door de 

implementator. Vervolgens is het van belang dat, op grond van de uitgevoerde 

analyse, een plan van aanpak voor het implementatietraject wordt opgesteld. 

Paragraaf 5.3 beschrijft de onderdelen waarop dit plan idealiter bestaat. In Paragraaf 

5.4 wordt puntsgewijs samengevat wat volgens de literatuur de belangrijkste 

aspecten zijn op het gebied van planning en operationalisatie. 

5.2 Determinantenanalyse 
De analyse als startpunt 

Vanuit het oogpunt van de implementator is het niet slechts wenselijk maar ook zelfs 

essentieel om voorafgaand aan de implementatie van een interventie of een 

vernieuwing een determinantenanalyse uit te voeren (Grol & Wensing, 2006; 

Mikolajczak e.a., 2009; Stals e.a., 2008). Een determinantenanalyse is er op gericht 

om uit te zoeken welke randvoorwaarden en factoren binnen en rondom de 

organisatie het implementatieproces kunnen beïnvloeden.  

Ondanks dat in de implementatieliteratuur de determinantenanalyse als belangrijke 

voorwaarde voor succesvolle implementatie gezien wordt, blijkt uit literatuur- en 

praktijkonderzoek dat een grondige determinantenanalyse en de daar uit volgende 

implementatiestrategieën vaak achterwege blijven. Daarnaast blijkt dat wanneer wel 

een determinantenanalyse uitgevoerd is de selectie van implementatiestrategieën 



Planning en operationalisatie 

30 

vaak niet aansluit bij de uitkomsten van de analyse. Ook komt het voor dat 

implementatiestrategieën ingezet worden zonder dat überhaupt een 

determinantenanalyse uitgevoerd is (bijv. Mikolajczak e.a., 2009; Fleuren e.a., 2002, 

2004). Het blijft echter lastig om de juiste implementatiestrategieën te kiezen, omdat 

geen standaard effectieve implementatiestrategieën bestaan (Stals e.a., 2008). 

In de implementatieliteratuur wordt een aantal algemene randvoorwaarden en 

factoren onderscheiden die in een determinantenanalyse opgenomen kunnen 

worden. Deze randvoorwaarden en factoren kunnen betrekking hebben op de 

interventie, de organisatie waarin de implementatie plaatsvindt, de gebruiker die de 

interventie moet gaan uitvoeren, de individuen die de interventie ondergaan (cliënten, 

patiënten) en de politiek-maatschappelijke context waarin de organisatie de 

implementatie uitvoert. Belangrijk voor de implementator is dus dat op alle niveaus 

van het model randvoorwaarden en factoren kunnen meespelen waar de 

implementator rekening mee moet houden wanneer hij een plan van aanpak voor het 

implementatietraject ontwikkelt.  

Hulpmiddelen en richtlijnen 

Het uitvoeren van een determinantenanalyse en het ontwikkelen van 

implementatiestrategieën zijn vaak intensieve, tijdrovende aangelegenheden 

waarvoor geen vastomlijnde protocollen bestaan. Dit betekent echter niet dat de 

implementator „ins Blaue hinein‟ te werk hoeft te gaan. Het is verstandig om gebruik 

te maken van conceptuele modellen (zoals het model dat in deze rapportage is 

gepresenteerd of van andere implementatiemodellen, zoals van Fleuren e.a., 2004, 

2006, 2010; Grol & Wensing 2006, 2010; Rogers, 2003; Stals e.a., 2008) of van 

checklists (bijv. Fleuren e.a., 2010). Het gebruik van dergelijke modellen en 

checklists helpt om mogelijk relevante randvoorwaarden en factoren te identificeren 

en kan voorkomen dat randvoorwaarden en factoren over het hoofd worden gezien. 

Werken volgens een conceptueel model heeft tevens tot voordeel dat relaties tussen 

verschillende randvoorwaarden en factoren beter gedetecteerd, geëxpliciteerd en 

onderzocht kunnen worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het belangrijk is 

dat de implementator niet uit het oog verliest dat modellen en checklists nuttige 

hulpmiddelen of richtlijnen zijn, maar geen honderd-procent-garanties bieden op de 

meest effectieve implementatiestrategieën of het meest effectieve plan van aanpak. 

Wanneer de implementator zijn plan van aanpak heeft geformuleerd, zijn 

implementatiestrategieën heeft ontwikkeld of met de implementatie is begonnen, dan 

staan hem eveneens hulpmiddelen ter beschikking om deze stappen te evalueren. 

Een raamwerk dat in de gezondheidszorg vaak wordt gebruikt om verschillende 

onderdelen in het implementatietraject te evalueren is het RE-AIM model (Glasgow, 

e.a., 1999). Evaluaties vinden plaats op vijf dimensies, te weten: (1) het bereik van 

de interventie (Reach), (2) de effectiviteit of het effect van de interventie (Efficacy), 

(3) de mate waarin er draagvlak voor de interventie is (Adoption), (4) de mate waarin 

de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld (Implementation) en (5) de mate 

waarin de interventie geborgd is of gecontinueerd kan worden (Maintenance).  

Een ander mogelijk interessant instrument om verschillende stappen in het 

implementatietraject te evalueren is het programma Preffi 2.0 (Preventie 

Effectmanagement Instrument). Preffi 2.0 (o.a. Kok e.a., 2005) is oorspronkelijk 

ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre projecten op het gebied van de 



Implementatie achter tralies 

31 

gezondheidsvoorlichting geslaagd zijn. Aan de hand van een (digitaal) scoreformulier 

kan het succes van bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne of een interventie op 8 

verschillende clusters geëvalueerd worden: (1) probleemanalyse, (2) determinanten 

van problematiek, gedrag en omgeving, (3) doelgroep, (4) doelen, (5) 

interventieontwikkeling, (6) implementatie, (7) evaluatie en (8) randvoorwaarden en 

haalbaarheid.  

Aan de hand van dergelijke evaluaties kan de implementator inzicht verwerven in de 

voortgang of effectiviteit van zijn inspanningen en in de wijze waarop de 

implementatie in de praktijk verloopt.  

5.3 Planning en strategiebepaling  
Na een grondige determinantenanalyse waarbij is gekeken naar belemmerende en 

bevorderende randvoorwaarden en factoren is het van belang dat de implementator 

een duidelijk plan van aanpak voor het implementatietraject ontwikkelt (Grol e.a., 

2003; Stals e.a., 2008). Een goed ontwikkeld plan van aanpak lijkt een open deur, 

maar het is vaak een van de minst uitgewerkte onderdelen van het 

implementatieproces. In het plan van aanpak worden de implementatiestrategieën 

uiteengezet die de implementator wil gaan aanwenden om het implementatietraject 

succesvol te laten verlopen. Een implementatiestrategie kan gedefinieerd worden als 

een geheel van doelgerichte, samenhangende activiteiten om de geslaagde 

invoering van een bepaalde werkwijze of product te bewerkstelligen, een bepaalde 

verandering op gang te brengen of een blijvende verandering te realiseren (bijv. Grol 

& Wensing, 2006; Mikolajczak e.a., 2009; Plas & Wensing, 2006; Stals e.a., 2008). 

Met behulp van de juiste implementatiestrategieën kan draagvlak voor een 

interventie gecreëerd worden bij de organisatie, de gebruiker en de cliënten uit de 

populatie. Ook implementatiestrategieën kunnen worden ingezet op elk niveau van 

het model. Dat wil zeggen, ze kunnen zich richten op de kenmerken van de 

interventie, de gebruiker, de populatie, de omgeving en op innovatie. De meeste 

strategieën die ingezet worden zullen zich echter concentreren op de gebruiker, dat 

is, degene die de interventie moet gaan uitvoeren (Stals e.a., 2008; Van Yperen, 

2003).  

Voor de implementator is het belangrijk te weten dat niet één bepaald plan van 

aanpak het juiste of het meest effectieve is. Dit betekent dat de implementator voor 

het plan van aanpak altijd strategieën moet bedenken die in die huidige situatie het 

best werkzaam zouden kunnen zijn (Stals e.a., 2008). Door Stals en collega‟s (2008, 

2009 en 2010) wordt gesuggereerd dat een combinatie van meerdere activiteiten of 

implementatiestrategieën over het algemeen sneller tot implementatie leidt dan de 

inzet van een enkelvoudige implementatiestrategie. Zij geven echter geen suggesties 

welke combinaties meer of minder succesvol zijn. Daarnaast blijkt uit verschillende 

(literatuur)studies dat geen consensus bestaat of het gebruik van juist enkelvoudige 

of juist meervoudige implementatiestrategieën aan te bevelen is (zie ook Mikolajczak 

e.a. (2009) voor een overzicht).  

In een gedegen implementatieplan wordt aandacht besteed aan ondermeer 

strategieën die betrekking hebben op de besluitvorming door het management, de 

taakverdeling binnen het implementatietraject, het inzetten van beschikbare 
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expertise, facilitering, fasering en monitoring binnen het implementatietraject en op 

de betrokkenheid van de gebruikers. 

Besluitvorming 

Idealiter vindt besluitvorming over het implementatieproces zowel centraal als 

decentraal plaats (Fleuren e.a., 2010; Grol & Wensing, 2006). Alleen centrale 

besluitvorming levert weinig draagvlak onder de gebruikers op, alleen decentrale 

besluitvorming levert wel draagvlak, maar ondersteunende, noodzakelijke faciliteiten 

worden mogelijk niet gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om bij het 

besluitvormingsproces met korte lijnen te werken, zodat bijsturing van het proces 

snel kan gaan en communicatielijnen niet verstoord worden (Fleuren e.a., 2010; Van 

der Linden & De Graaf, 2010). Tenslotte lijkt besluitvorming door het management 

vooral een bevorderende werking te hebben in het begin van het 

implementatieproces, omdat het management hiermee commitment toont voor de 

verandering en omdat zij hiermee randvoorwaarden voor het implementatieproces 

creëert. Besluitvorming die lager in de organisatie plaatsvindt, lijkt een gunstiger 

effect te hebben op latere stappen in het implementatieproces (Stals e.a., 2008).  

Taakverdeling 

Een van de taken van de implementator kan zijn om binnen de organisatie duidelijk 

te maken wie verantwoordelijk is voor het implementatieproces. Duidelijkheid 

bevordert het implementatieproces tezamen met kennis waar men voor informatie 

over de interventie terecht kan, zoals informatie over licenties, eigendom en 

monitorsystemen (Van der Linden & De Graaf, 2010). Wanneer de implementator 

niet als coördinator betrokken is bij het implementatieproces, is het van belang dat de 

een coördinator of projectgroep aangesteld wordt die zich – eventueel samen met de 

implementator – bezighoudt met het coördineren van het implementatieproces en 

zich duidelijk profileert als aanspreekpunt in de organisatie (Fleuren e.a., 2010; Grol 

e.a., 2003; Van der Linden & De Graaf, 2010).  

Taken die ook tot het domein van implementator gerekend kunnen worden zijn onder 

andere het leggen en onderhouden van relaties met andere organisaties en de 

stimulering en bewaking van samenwerking tussen verschillende afdelingen die bij 

de implementatie van de interventie betrokken zijn (Fleuren e.a., 2010; Grol & 

Wensing, 2006). Wanneer de samenwerking tussen afdelingen goed is, zijn degenen 

die betrokken zijn bij de implementatie eerder op één lijn te krijgen. Het is 

belemmerend voor het implementatieproces als verschillende beroepsgroepen, 

afdelingen of organisaties tegengestelde doelen hebben met betrekking tot de te 

implementeren interventie (Fleuren e.a., 2010).  

Tot slot, draagt de implementator zorg voor de logistieke procedures rondom de 

implementatie. Goed geregelde logistieke procedures vergroten de tijd die 

geïnvesteerd kan worden in andere processen rondom de implementatie (Fleuren 

e.a., 2010).  

Inzet van beschikbare expertise 

De aanwezigheid van een bepaalde mate van algemene expertise op zowel 

afdelings- als organisatieniveau is van belang. Veel expertise reduceert onzekerheid 

en het maken van beginnersfouten en versnelt het implementatieproces (Fleuren 

e.a., 2010). De implementator kan een opinieleider aantrekken om mogelijke 
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weerstand tegen de te implementeren interventie of tegen het implementatieproces 

weg te nemen. Het inzetten van een opinieleider werkt vaak bevorderlijk (Fleuren 

e.a., 2010; Grol & Wensing, 2006; Stals e.a., 2008) (Het aanstellen van een 

opinieleider heeft weinig effect bij de gebruikers wanneer er geen of weinig 

weerstand tegen de interventie of tegen het implementatieproces is.) Ondanks het 

positieve effect wat een opinieleider kan hebben, zijn opinieleiders vaak moeilijk te 

herkennen en heeft training van opinieleiders slechts beperkt resultaat (Greenhalgh 

e.a., 2004).  

Facilitering 

Een belangrijke factor waar de implementator ook rekening mee moet houden is dat 

de organisatie voldoende financiële middelen kan vrijmaken om het 

implementatieproces te bekostigen. Vernieuwen of veranderen kost immers veel tijd 

en geld (Fleuren e.a. 2010; Grol & Wensing, 2006; Mikolajczak e.a., 2009). Geld kan 

op verschillende manieren geïnvesteerd worden in het implementatieproces. Er kan 

(extra) geld vloeien naar scholing, tijd en materialen. Ook voor andere extra 

inspanningen die de toekomstige gebruikers en andere medewerkers binnen de 

organisatie die bij het implementatieproces betrokken zijn moeten leveren, kunnen 

financiële vergoedingen gegeven worden. De aanwezigheid van materiële 

voorzieningen, zoals beschikbare apparatuur, materialen of ruimte draagt positief bij 

aan het implementatieproces. Administratieve ondersteuning voor de gebruiker bij de 

uitvoering van de nieuw geïmplementeerde interventie stimuleert eveneens de 

implementatie van de interventie. Zo kan de gebruiker van de interventie meer tijd 

vrijmaken voor de implementatie. 

Focus, fasering en feedback 

Belangrijk in het implementatietraject is dat de focus gericht is op een beperkt aantal 

concreet omschreven te bereiken veranderingen. Vervolgens is het van belang om 

eerst op kleine schaal te beginnen en daarna pas uit te breiden (Grol e.a., 2003; Grol 

& Wensing, 2006; Van der Linden & De Graaf, 2010). Daarnaast is het van belang 

om te zorgen dat de implementatieactiviteiten in de dagelijkse activiteiten van de 

gebruiker ingebouwd kunnen worden. Op deze manier hoeven de normale 

werkzaamheden van de gebruiker niet (ernstig) verstoord te worden (Grol e.a., 

2003).  

Ook is het van betekenis om continu gegevens te verzamelen voor evaluatie en het 

implementatieproces aan te passen op basis van deze evaluaties (Grol e.a., 2003). 

Het monitoren en tonen van resultaten werkt bij de betrokken professionals vaak ook 

bevorderend voor het volhouden van het gedrag en voor de borging (Stals e.a., 

2008). Tijdens het implementatieproces is het van belang om de gebruiker feedback 

op continue of periodieke basis (Grol e.a., 2003) te geven, om directe vormen van 

coaching zoals face-to-face instructies te geven (Grol e.a., 2003) en te zorgen dat 

uitwisseling met en het leren van andere gebruikers (Mikolajczak e.a., 2009) kan 

plaatshebben.  

Tot slot is het van belang dat er voldoende tijd is ingecalculeerd voor het hele 

implementatieproces en dat van een realistische planning wordt uitgegaan (Fleuren 

e.a. 2010; Grol e.a., 2003; Grol & Wensing, 2006; Mikolajczak e.a., 2009). Vaak 

wordt te weinig tijd uitgetrokken voor de implementatie, terwijl langere 
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implementatieprojecten (meer dan 6-12 maanden) vaak effectievere en blijvende 

veranderingen opleveren (Grol e.a., 2003). 

Betrokkenheid van de gebruikers 

Implementatiestrategieën die betrekking hebben op de gebruikers van interventies 

zijn vooral gericht op cognitieve, motivationele en gedragsfactoren (Grol & Wensing, 

2006; Plas & Wensing, 2006). Stals en collega‟s (2008) benadrukken dat 

implementatiestrategieën gericht op motivationele veranderingen moeten aansluiten 

bij het motivatiestadium waarin de gebruiker zich bevindt (zie Hoofdstuk 6). Het is 

van groot belang om de gebruikers op alle mogelijke manieren te betrekken bij de 

implementatie (Grol e.a., 2003, Fleuren e.a., 2010; Greenhalgh e.a., 2004). Het werkt 

bevorderend wanneer de organisatie voor de gebruikers praktische programma‟s 

voor de implementatie uitzet en stimuleert en daarnaast zorgt voor praktische 

hulpmiddelen (Grol e.a., 2003). (Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de 

literatuur nauwelijks ingegaan wordt op de aard en de inhoud van praktische 

programma‟s en hulpmiddelen.) Daarnaast is het geven van interactieve educatie 

over de te implementeren interventie ook zeer nuttig om commitment met de 

interventie en de implementatie te verkrijgen. Van meer passieve vormen van 

educatie, zoals het bijwonen van presentaties, het luisteren naar docenten, of het 

lezen van informatiemateriaal, is het nut twijfelachtig (Francke e.a., 2008). Passieve 

educatie lijkt alleen werkzaam als eerste stap in het implementatieproces (Grol e.a., 

2003). Gevoeligheid voor meer passieve of meer actieve vormen van educatie is ook 

afhankelijk van kenmerken van de gebruiker (Stals e.a., 2008; zie ook Hoofdstuk 6). 

Ondanks de discutabele bruikbaarheid van passieve middelen van educatie, 

concluderen Stals en Van Yperen (2010) dat er in de jeugdzorg vaak gebruik 

gemaakt wordt van deze middelen.  

5.4 Recapitulatie 
Na het besluit een bepaalde interventie te gaan gebruiken kan het 

implementatieproces in een organisatie daadwerkelijk beginnen. In het bovenstaande 

zijn de (implementatie)strategieën, maatregelen en activiteiten besproken die de 

implementator kan of moet ontplooien om het gebruik van een interventie van de 

grond te krijgen. Het gaat hier bij uitstek om factoren die hij zelf kan beïnvloeden of 

om randvoorwaarden die hij min of meer naar zijn hand kan zetten. Daarnaast heeft 

hij te maken met randvoorwaarden waarop hij weinig of soms geen invloed kan 

uitoefenen. Randvoorwaarden en factoren met een generiek karakter hebben 

betrekking op omstandigheden en gebeurtenissen die doorgaans van invloed zijn bij 

de uitvoering van implementatieprocessen in het algemeen. Specifieke 

randvoorwaarden en factoren worden in het bijzonder van toepassing geacht op de 

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

Generieke randvoorwaarden en factoren 

Doorgaans lijken de volgende stappen en activiteiten van de implementator een 

gunstig effect te hebben op een succesvol verloop van het implementatieproces. 

 De uitvoering van een „determinantenanalyse‟, voorafgaand aan de 

implementatie. Hierbij zijn de belemmerende en bevorderende randvoorwaarden 

en factoren in kaart gebracht, met betrekking tot de interventie, de beoogde 

gebruikers van de interventie, de cliënten of afnemers van de interventie 
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(eindgebruikers) en de organisatorische context waarin de interventie wordt 

ingevoerd.  

 De opstelling van een duidelijk plan van aanpak voor het implementatietraject, op 

basis van de determinantenanalyse. Hierin zijn implementatiestrategieën 

uiteengezet, die volgens de implementator gegeven de situatie het beste zouden 

kunnen werken om het implementatieproces succesvol te laten verlopen. 

Implementatiestrategieën kunnen betrekking hebben op de besluitvorming door 

het management, op de taakverdeling binnen het implementatietraject, op het 

inzetten van beschikbare expertise, op facilitering, fasering en monitoring binnen 

het implementatietraject en op de betrokkenheid van de gebruikers. 

Specifieke randvoorwaarden en factoren 

De geraadpleegde bronnen bieden geen zicht op randvoorwaarden en factoren die 

specifiek bevorderend of belemmerend zouden kunnen zijn in implementatie-

processen in justitiële jeugdinrichtingen. De activiteiten die een implementator binnen 

deze context kan of moet ontplooien lijken niet fundamenteel af te wijken van 

hetgeen algemeen van belang wordt geacht (zie in dit verband ook Hoofdstuk 10). 
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6 De gebruikers 

6.1 Inleiding 
Met gebruikers (soms ook wel uitvoerders genoemd) worden in de 

implementatieliteratuur doorgaans diegenen bedoeld die een interventie gaan 

uitvoeren. In de brede zin des woords zijn dit alle uitvoerders, zorg- of 

dienstverleners die in de alle lagen van de zorg, onderwijs of maatschappelijke 

dienstverlening werkzaam kunnen zijn. Toegepast op de context van het huidige 

rapport zijn „gebruikers‟ diegenen die binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) belast 

of anderszins betrokken zijn bij de uitvoering van (gedrags)interventies. Dit betekent 

dat er aan deze gebruikers specifieke eisen gesteld worden en dat er van hen ook 

specifieke vaardigheden worden verwacht.  

Binnen de implementatieliteratuur nemen de gebruikers van een (nieuw te 

implementeren) interventie een bijzondere plaats in. Kenmerken van de 

gebruikersgroep (in termen van gedrag, attituden en opvattingen, capaciteiten) zijn 

voor een belangrijk deel bepalend voor het welslagen van het implementatieproces. 

Aan de ene kant kan de implementator de gebruikers beïnvloeden door, bijvoorbeeld, 

te proberen draagvlak te verwerven of hun de juiste opleiding en training te bieden 

om de interventie te kunnen uitvoeren. Aan de andere kant zal de implementator 

stuiten op factoren die hij niet of tot op bepaalde hoogte kan beïnvloeden. Zo zijn 

eigenschappen of kenmerken van gebruikers, als men kijkt naar aspecten als 

beroepservaring, opleidingsniveau, vernieuwingsgezindheid en dergelijke, een 

randvoorwaarde bij de start van een implementatieproces. De som van dit soort 

randvoorwaarden en factoren vormt een specifieke constellatie van 

gebruikersgebonden kenmerken die de implementatie kunnen bevorderen of 

belemmeren. Om de schanierfunctie van deze factoren te karakteriseren is zij in 

Hoofdstuk 2 aangeduid als bridging variable. Niet voor niets zijn daarom veel 

implementatiestrategieën gericht op (het veranderen van) kenmerken van de 

gebruiker. Daarom wordt als het goed is in de 

determinantenanalyse veel aandacht besteed 

aan de belemmerende en bevorderende 

factoren die bij gebruikers aanwezig zouden 

kunnen zijn. In Figuur 6.1 wordt de centrale rol 

die de gebruikers spelen in het 

implementatieproces benadrukt door de 

centrale positie die zij in het model innemen.  

In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene en een aantal meer specifieke 

kenmerken van gebruikers beschreven die invloed kunnen hebben op implementatie. 

Om te beginnen gaat Paragraaf 6.2 in op een variatie van kenmerken (motivatie, 

opvattingen, kennis, vaardigheden, verwachtingen e.d.) die een belangrijke rol 

spelen in het proces van implementatie. In Paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de 

verschillende typen gebruikers die in de implementatieliteratuur onderscheiden 

worden en op hun houding ten opzichte van of hun reactie op 
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implementatieprocessen. Paragraaf 6.4 gaat in op gebruikerskenmerken die 

specifiek voor de justitiële jeugdinrichtingen gelden. In Paragraaf 6.5 is een 

recapitulatie opgenomen van de belangrijkste bevindingen over de rol van 

gebruikerskenmerken in het implementatieproces. 

6.2 Kenmerken van de gebruiker 
De mate waarin de gebruiker zich in staat voelt de interventie uit te voeren, speelt 

een grote rol in het implementatieproces. Dit hangt af van verschillende factoren. Zo 

zijn de vaardigheden en de kennis die de gebruiker bezit om de interventie te kunnen 

uitvoeren uitermate belangrijk voor het slagen van de implementatie (Fleuren e.a., 

2010). Ook de mate van persoonlijke of professionele betrokkenheid van de 

gebruiker en de mate waarin de interventie past bij de taakopvatting die de gebruiker 

heeft over zijn of haar werk is van belang (Fleuren e.a., 2010). Eveneens een 

belangrijke factor is de steun die de gebruiker ervaart bij het implementatieproces. Zo 

worden de steun van collega‟s uit dezelfde beroepsgroep, de steun van 

zorgverleners uit andere beroepsgroepen waarmee samengewerkt wordt en de steun 

van zowel directe leidinggevende als van het hoger management als positief ervaren 

door gebruikers. Ook helpt het de gebruiker bij het implementatieproces wanneer 

meerdere collega‟s in kwestie gaan implementeren (Fleuren e.a., 2010). 

Implementatieprocessen worden echter gehinderd wanneer gebruikers veel stress op 

het werk ervaren – stress die niet veroorzaakt wordt door de implementatie (Fleuren 

e.a., 2010). 

Factoren die te maken hebben met verwachtingen van de gebruiker ten aanzien van 

de cliënt kunnen eveneens een rol spelen bij implementatieprocessen. Zo kan de 

mate waarin de gebruiker verwacht dat de cliënt meewerkt aan de interventie en de 

mate waarin de gebruiker verwacht dat de cliënt tevreden is over de interventie 

implementatie beïnvloeden. Tot slot noemen Fleuren en collega‟s (2010) dat 

wanneer de gebruiker ethische problemen heeft met betrekking tot de interventie dit 

de implementatie zal belemmeren.  

In aanvulling op Fleuren en collega‟s (2010) noemen Mikolajczak en anderen (2009) 

op basis van een evaluatie van factoren die bij de implementatie van een aantal 

jeugdinterventies een rol speelden, dat het belangrijk is dat de gebruiker enthousiast 

is over de te implementeren interventie en dat de interventie in een behoefte voorziet 

bij de gebruiker. Voor het implementatieproces werkt het ook bevorderlijk wanneer 

professionals een persoonlijke licentie ontvangen om de interventie te mogen 

uitvoeren en daarmee ervaren dat ze de interventie goed kunnen uitvoeren. Ook het 

feit dat de gebruiker al in een vroeg stadium een effect bij de cliënt kan waarnemen, 

draagt bij aan bevordering van het implementatieproces.  

In het implementatietraject worden vaak verschillende fasen onderscheiden die de 

gebruiker doorloopt wanneer een interventie wordt geïmplementeerd (Fleuren e.a., 

2006; Grol & Wensing, 2006; Stals e.a., 2008). Deze fasen hebben te maken met: (a) 

oriëntatie, (b) inzicht, (c) acceptatie, (d) de daadwerkelijke verandering en (e) 

behoud. Grol en Wensing (2006) noemen een aantal gebruikerskenmerken die 

gerelateerd zijn aan deze verschillende fasen. Het gaat hier voornamelijk om 

kenmerken die te maken hebben met de vaardigheden en de attitude van de 

gebruiker:  
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a. Gebruikerskenmerken die in de oriëntatiefase van belang zijn, zijn kenmerken die 

te maken hebben met de mate van interesse en betrokkenheid van de gebruiker 

en de mate waarin de gebruiker op de hoogte is van de te implementeren 

interventie of het implementatieproces. 

b. Een volgende stap in het implementatietraject na oriëntatie is inzicht. 

Gebruikerskenmerken die te maken hebben met „nzicht‟ is het bezit van de 

benodigde kennis om de interventie te kunnen uitvoeren en inzicht in de eigen 

werkwijze. Gebrek aan specifieke kennis, geen begrip van nieuwe informatie, het 

vergeten van precieze informatie, ontkenning van tekorten in eigen functioneren 

en een defensieve attitude kunnen als negatieve kenmerken worden aangemerkt.  

c. Na oriëntatie en inzicht komt de acceptatiefase. Een positieve houding ten 

opzichte van de implementatie en de intentie hebben om te willen veranderen zijn 

hierbij bevorderende kenmerken. Twijfels over de wetenschappelijke 

onderbouwing van de te implementeren interventie en over de geloofwaardigheid 

van de ontwikkelaars, meer nadelen dan voordelen zien, problemen verwachten 

bij het toepassen van de te implementeren interventie en een gebrek aan 

vertrouwen in eigen implementatievaardigheden kunnen als negatieve 

kenmerken beschouwd worden.  

d. Na acceptatie volgt de fase waarin daadwerkelijke verandering plaats heeft. Een 

bevorderend gebruikerskenmerk dat aan verandering bijdraagt is dat de 

gebruiker het nut van de interventie ervaart. Meer negatieve kenmerken zijn 

onder andere gebrek aan vaardigheid om de nieuwe interventie toe te passen, 

eerste ervaringen die als negatief ervaren zijn, negatieve neveneffecten ervaren, 

praktische knelpunten tegenkomen, gebrek aan medewerking ondervinden van 

collega‟s en/of cliënten en het niet op kleine schaal kunnen uitproberen van de 

nieuwe interventie.  

e. De laatste fase in het implementatietraject is behoud en gebruikerskenmerken 

die behoud of borging beïnvloeden zijn ondermeer de ondersteuning die men 

ervaart van het management en de mate waarin de gebruiker de nieuwe 

interventie verankerd heeft in zijn routines en niet terugvalt in oude routines.  

6.3 Typen gebruikers  
In de implementatieliteratuur wordt vaak de mate van motivatie om te vernieuwen of 

te willen implementeren gebruikt om verschillende typen gebruikers te onderscheiden 

(Grol & Wensing, 2006; Rogers, 2003; Stals e.a., 2008). Om de juiste 

implementatiestrategie te bepalen is het van belang om te weten met welk type 

gebruiker men te maken heeft.  

Gebruikers kunnen onderverdeeld worden in innovators, early adopters, de early 

majority, de late majority en laggards (Rogers, 2003). De early majority en de late 

majority vormen een middengroep en binnen een organisatie zijn zij over het 

algemeen de meest vertegenwoordigde gebruikers. Innovators en early adopters zijn 

snel geneigd actie te ondernemen. Zij hebben vaak genoeg aan passieve 

verspreiding van informatie en educatieve bijeenkomsten en kunnen daar zelf verder 

mee. Voor de early majority is dergelijke passieve informatie niet genoeg. Hun 

houding ten opzichte van de te implementeren interventie of het implementatieproces 

is voornamelijk te beïnvloeden door collega‟s die de nieuwe werkwijze introduceren 

of door meer interactieve educatie en consensus processen. De late majority en 
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laggards laten zich niet snel tot actie verleiden en beïnvloeding door meer kennis of 

motivatie op te leggen werkt ook niet. Zij zijn minder gevoelig voor sociale druk, 

omdat ze veelal solistisch opereren. Deze groep (toekomstige) gebruikers is het 

meest te beïnvloeden door middel van financiële en organisatorische strategieën 

zoals steun bij problemen, regels en afspraken, beloning en sancties, druk vanuit 

officiële standpunten of vanuit de organisatie (Grol & Wensing, 2006).  

6.4 Gebruikers in justitiële jeugdinrichtingen 
De wijze van bejegening door de zorgverlener is een zeer belangrijke factor in de 

relatie tussen de zorgverlener en de jongere (Van Erve e.a., 2007). In de context van 

het huidige rapport kan de specifieke benadering van PIJ-jongeren een factor zijn 

waar rekening mee gehouden moet worden bij het formuleren van 

implementatiestrategieën. Implementatiestrategieën kunnen er immers op gericht zijn 

om de houding en vaardigheden van therapeuten om met een specifieke doelgroep 

te kunnen omgaan te veranderen. 

Hoewel vaak genoemd wordt dat het werken met PIJ-jongeren niet eenvoudig is en 

in meerdere opzichten veeleisend, is geen systematisch onderzoek verricht naar de 

invloed van de wijze van benadering van PIJ-jongeren op implementatiesucces. Wel 

is recentelijk middels een evaluatieonderzoek binnen twee JJI‟en gekeken hoe 

verschillende medewerkers van deze JJI‟en omgaan met PIJ-jongeren (Oudhof & 

Van der Steege, 2009; Van Rossum & Van der Steege, 2009). Deze studies bieden 

mogelijk aanknopingspunten welke elementen in de benadering van PIJ-jongeren bij 

kunnen dragen aan een goede therapeut-cliëntrelatie en daarmee een geslaagde 

implementatie kunnen bevorderen.  

In beide studies wordt een belangrijke constatering gedaan. In de praktijk blijkt dat er 

geen uniforme aanpak is voor wat betreft de bejegening van PIJ-jongeren. 

Professionals blijken op verschillende manieren om te gaan met deze jongeren. Wel 

is een aantal overeenkomsten te vinden in hoe therapeuten hun omgang met PIJ-

jongeren ervaren en wat zij werkzame factoren achten voor het creëren van een 

goede therapeut-cliëntrelatie, 

In beide studies wordt gemeld dat de meeste medewerkers het over het algemeen 

leuk vinden om met PIJ-jongeren te werken. Ook willen de meeste medewerkers de 

PIJ-jongeren graag iets leren en zien zij de PIJ-jongeren over het algemeen als 

gewone jongeren en niet als „criminelen‟. De meeste medewerkers lijken een goed 

inzicht in de problematiek van de jongeren te hebben  en zien de jongere deels als 

slachtoffer. Vaak noemen medewerkers wel dat er weinig aandacht voor het individu 

is en dat er meer aandacht zou moeten zijn voor diverse, culturele achtergronden 

(Van Rossum & Van der Steege, 2009). Daarnaast komt uit de studie van Oudhof en 

Van der Steege (2009) naar voren dat hulpverleners in het omgaan met PIJ-jongeren 

soms last hebben van vooroordelen over de populatie.  

Met betrekking tot de behandeling van PIJ-jongeren wordt door medewerkers ook 

een aantal specifieke kenmerken genoemd waar de hulpverlener rekening mee moet 

houden in zijn contact met PIJ-jongeren. De hulpverlener moet de jongere niet teveel 

opleggen, niet te opdringerig zijn, niet autoritair overkomen, niet hem overladen met 
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wat niet mag, geen beloften doen over de duur van de behandeling en niet te hoge 

verwachtingen hebben van PIJ-jongeren. 

In JJI De Heuvelrug (locatie Overberg) wordt gewerkt volgens het sociale 

competentiemodel. Hoewel de gebruikers vinden dat het sociale competentiemodel 

veel aanknopingspunten biedt om met de jongere te werken en zijn gedrag te 

veranderen, blijkt dat in de praktijk veel gebruikers het moeilijk vinden om zich aan 

het model te houden en dat iedereen het sociale competentiemodel op een andere 

manier uitvoert (Van Rossum & Van der Steege, 2009).  

Tenslotte wordt nog een aantal ergernissen en aandachtspunten genoemd door 

gebruikers (Oudhof & Van der Steege, 2009). Zo komen jongeren regelmatig hun 

afspraken niet na en beginnen bijeenkomsten vaak standaard te laat. Ondanks dat 

veel medewerkers zeggen dat ze het leuk vinden om met PIJ-jongeren te werken, 

zijn er ook veel medewerkers niet gemotiveerd. Daarnaast geven medewerkers aan 

zich regelmatig onveilig te voelen (Van Rossum & Van der Steege, 2009). Deze 

factoren hebben hun weerslag op het behandelklimaat in de instelling. Een 

aandachtspunt noemen de gebruikers de hectiek van de aard van het werk. De 

werkdruk is vaak hoog en men moet voortdurend omgaan met agressie. Dit leidt 

logischerwijs tot frustraties en teleurstellingen. 

6.5 Recapitulatie 
De implementator heeft de nodige voorbereidingen getroffen en een plan getrokken 

hoe de implementatie van de interventie te realiseren. In het proces is hij op een 

cruciaal punt aangekomen: de beoogde gebruikers moeten medewerking verlenen 

aan de uitvoering van de interventie. Als collectief hebben de gebruikers 

eigenschappen of kenmerken die de toepassing van de interventie stimuleren of in 

de hand werken, dan wel ophouden, hinderen of verstoren. De balans hiervan 

bepaalt voor een aanmerkelijk deel het welslagen van het implementatieproces. Om 

die reden is het geheel van de hier in het spel zijnde kenmerken eerder aangeduid 

als bridging variable. Sommige gebruikerskenmerken zijn door de implementator te 

beïnvloeden, anderen zijn minder vatbaar voor verandering (gelet op de duur van het 

implementatieproces).  

Evenals in de twee voorgaande hoofdstukken wordt ook hier een onderscheid 

gemaakt tussen generiek en specifiek. De generieke gebruikerskenmerken wordt 

een brede toepasbaarheid toegedicht; uit de literatuur blijkt dat zij in verschillende 

contexten een rol van betekenis spelen. De specifieke kenmerken zijn gerelateerd 

aan de gebruikers in een JJI en worden van invloed geacht op 

implementatieprocessen in deze context. 

Generieke kenmerken 

Onderstaande kenmerken kunnen het implementatieproces in positieve zin 

beïnvloeden. De kenmerken zijn gerelateerd aan de verschillende fasen die 

gebruikers doormaken in het implementatieproces.  

In de oriëntatiefase: 

 De gebruikers tonen persoonlijke of professionele betrokkenheid. 

 De gebruikers zijn op de hoogte van de te implementeren interventie. 
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In de inzichtfase: 

 De gebruikers bezitten de benodigde kennis en vaardigheden om de interventie 

te kunnen uitvoeren. 

 De gebruikers hebben inzicht in de eigen werkwijze. 

In de acceptatiefase: 

 De gebruikers zijn enthousiast over de te implementeren interventie, zien de 

voordelen ervan en staan er positief tegenover. 

 De gebruikers hebben de intentie om te willen veranderen. 

In de fase van daadwerkelijke verandering: 

 De gebruikers kunnen de toepassing van de interventie op beperkte schaal 

uitproberen. 

 De gebruikers ondervinden steun en medewerking van collega‟s en/of cliënten bij 

de toepassing van de interventie. 

 De gebruikers ervaren het nut van de interventie. 

In de borgingsfase: 

 De gebruikers ervaren ondersteuning door het management voor de uitvoering 

van de interventie. 

 De gebruikers hebben de interventie verankerd in hun routines. 

Naast deze positieve aspecten worden in de literatuur gebruikerskenmerken 

genoemd die een belemmerende invloed op het implementatieproces worden 

toegedicht. 

 De gebruikers ervaren werkstress, die niet gerelateerd is aan de implementatie. 

 De gebruikers hebben ethische problemen met betrekking tot de interventie. 

Specifieke kenmerken 

Naar de specifieke kenmerken van gebruikers in JJI‟en is weinig onderzoek gedaan. 

Twee studies zijn gevonden waarin kenmerken worden genoemd die mogelijk 

positief kunnen uitwerken op de implementatie van (gedrags)interventies in de 

context van de PIJ-maatregel. Het gaat hier om algemene beroepskennis en -

houding die ook voor een succesvolle uitvoering van nieuwe interventies van belang 

kan zijn. 

 De gebruikers hebben goed inzicht in de problematiek van jongeren met een PIJ-

maatregel.  

 De gebruikers stellen zich tegenover de (PIJ-)jongeren niet autoritair op. 

 De gebruikers hebben realistische verwachtingen over de behandelresultaten 

van de (PIJ-)jongeren (en kunnen daardoor teleurstelling en demotivatie 

voorkomen). 

Ook wordt in deze studies JJI-specifieke ervaringen van gebruikers genoemd die de 

implementatie negatief kunnen beïnvloeden: 

 De gebruikers ervaren frustraties en teleurstellingen in het werk met de (PIJ-) 

jongeren (a.g.v. onvoldoende medewerking van jongeren). 

 De gebruikers voelen zich in de uitvoering van hun werk onveilig, worden 

blootgesteld aan agressie. 
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7 De populatie 

7.1 Inleiding 
Met de populatie worden diegenen bedoeld die de interventie of vernieuwing 

ondergaan. In de literatuur komen in dit verband vaak termen voor als 

„cliëntenpopulatie‟ of „patiënten‟. In het kader van dit onderzoek bestaat de populatie 

uit de groep PIJ-jongeren die de interventie ondergaan of ontvangen. Kenmerken 

van de populatie kunnen de implementatie van een interventie positief of negatief 

beïnvloeden (zie Figuur 7.1). Om een 

interventie goed te kunnen implementeren is 

het van belang dat de interventie aansluit op de 

kenmerken van de populatie waarvoor de 

interventie bestemd is. Als het goed is, is reeds 

bij aanvang van het vernieuwingsproces, 

wanneer de keuze wordt gemaakt voor een 

bepaalde interventie, naar de match gekeken 

tussen interventieaanbod en cliëntbehoeften of problematiek. Die aansluiting is 

immers voorwaardelijk voor behandelsucces. Niettemin kunnen gedurende het 

implementatieproces veranderingen optreden in de populatie (bijv. als gevolg van 

zwaardere problematiek of demografische factoren), die men eerder niet heeft 

(kunnen) voorzien. De implementator zit in dat geval in de positie van toeschouwer; 

het gaat om een autonome ontwikkeling waarop hij geen invloed kan uitoefenen. 

Daarom is het bij de invoering van een interventie tevens belangrijk te letten op 

mogelijke veranderingen in deze kenmerken, zodat een implementator – voor zover 

het in zijn bereik ligt – passende maatregelen kan nemen. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op gedrag en percepties van cliënten c.q. 

PIJ-jongeren die tevens van invloed zijn op het welslagen van 

implementatieprocessen (§ 7.2). In Paragraaf 7.3 komt de etnisch-culturele 

achtergrond van jongeren uit de populatie aan de orde. Paragraaf 7.4 gaat in op de 

veranderingen die de afgelopen jaren zijn opgetreden in de samenstelling van de 

PIJ-populatie. In de laatste paragraaf passeren de belangrijkste zaken die van 

invloed zijn op implementatiesucces de revue (§ 7.5) 

7.2 Gedrag en percepties van jongeren 
Fleuren en collega‟s (2010) noemen een aantal determinanten van de populatie dat 

van invloed is op de implementatie van een nieuwe interventie. De determinanten die 

een rol kunnen spelen binnen een PIJ omgeving worden hieronder kort 

weergegeven. 

Allereerst noemen zij „de bereidheid van een cliënt om mee te werken aan de 

uitvoering van de vernieuwing‟. De bereidheid om mee te werken zal hoger zijn als 

de cliënt weet dat de vernieuwing een positieve invloed op hem heeft. Indien een 

cliënt niet meewerkt aan de vernieuwing gaat er veel tijd en energie zitten in het 
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overtuigen van de cliënt, wat weer tot weerstand kan leiden bij de zorgverlener. Om 

een behandeling te laten slagen is het belangrijk dat cliënten actief deelnemen aan 

de interventie, hiervoor gemotiveerd zijn en blijven meedoen aan de interventie, 

zodat er uiteindelijk een gedragsverandering wordt bereikt. 

Ook uit onderzoek van Lodewijks (2007) is gebleken dat de motivatie voor 

behandeling bij jongeren in JJI‟en vaak gering is. Ook volgens Verdonck en Jaspaert 

(2009) moet er bij de gedwongen behandeling van jongeren in justitieel kader op 

voorhand rekening worden gehouden met een motivatieprobleem. Als gevolg van het 

gedwongen behandelkader is meestal sprake van een gedragsverandering onder 

externe druk. De motivatie is dus extrinsiek en niet intrinsiek. Motivatie kan echter 

wel beïnvloed worden door de omgeving en kan gestuurd worden, stellen de 

onderzoekers.  

In een justitiële setting is het nodig meer tijd en energie te besteden aan het 

motiveren en overtuigen van de jongeren, wat volgens Lodewijks (2007) tot 

weerstand kan leiden bij degenen die de interventie moeten uitvoeren, in dit geval de 

groepsleiders. Een kenmerk van jongeren in JJI‟en is dat bij deze groep meerdere 

psychische stoornissen tegelijkertijd voorkomen. Het gaat in het bijzonder om 

externaliserende problematiek, zoals gewelddadig en agressief gedrag. Voorbeelden 

van stoornissen zijn de gedragsstoornis (CD), de oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis (ODD) en de aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis (ADHD) 

(Lodewijks, 2007). Naast het feit dat dit een negatieve invloed heeft op de motivatie 

van de jongeren is comorbiditeit van psychische stoornissen ook een voorspeller 

voor niet volledige deelname aan de behandeling, uitval en minder succesvolle 

behandelresultaten (Verdonck & Jaspaert, 2009). Dit kenmerk van de JJI-populatie is 

een duidelijke belemmerende factor bij de implementatie. PIJ-jongeren hebben vaker 

psychische problemen dan andere jongeren die in een JJI verblijven, waarbij de 

motivatieontwikkeling nog moeizamer tot stand komt. Deze groep vraagt dus, nog 

extra aandacht inzake motivatiemonitoring en –bevordering (Verdonck & Jaspaert, 

2009).  

Een tweede determinant die Fleuren en collega‟s (2010) noemen is de mate waarin 

de cliënt op de hoogte is van de (gezondheids-)voordelen voor zichzelf als gevolg 

van de vernieuwing. Indien een cliënt goed op de hoogte is van wat de vernieuwing 

precies inhoudt, bevordert dit de motivatie en de medewerking van de cliënt. Voor de 

implementatie van een vernieuwing in een PIJ-omgeving betekent dit dat de jongeren 

goed moeten worden geïnformeerd wat de vernieuwing of interventie precies 

inhoudt, hoe die vormgegeven gaat worden en wat dit betekent voor hun dagelijks 

leven in de inrichting en wat de winst voor hen is ten opzichte van de gangbare 

praktijk (vgl. Van der Veldt & Campbell, 2009). 

Een derde belangrijke determinant die Fleuren en collega‟s (2010) noemen is de 

mate waarin de cliënt vertrouwen heeft in de deskundigheid van de zorgverlener. 

Indien de cliënt daar geen vertrouwen in heeft, zal dit leiden tot weerstand bij de 

cliënt. Dit betekent dat de zorgverlener dan meer tijd moeten stoppen in het 

overtuigen van de cliënt. Vertaald naar de omgeving waarin PIJ-jongeren worden 

behandeld betekent dit dat de groepsleiders die een groot deel van de behandeling 

voor hun rekening nemen, veel tijd zouden moeten besteden aan het overtuigen van 

de PIJ-jongeren en het winnen van hun vertrouwen. Achterdocht en wantrouwen zijn 
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belangrijke blokkades om een behandeling goed te laten verlopen. In een PIJ-

omgeving is het misschien niet alleen van belang dat de PIJ-jongeren vertrouwen 

hebben in de deskundigheid van de groepsleider maar ook in de werkzaamheid van 

de interventie. Als ze vertrouwen hebben in de werkzaamheid van de interventie en 

het feit dat de interventie hen kan helpen voorkomen dat ze terugvallen in crimineel 

gedrag zullen ze beter meewerken aan de behandeling. Bij de implementatie van 

een nieuwe interventie is het belangrijk aandacht te besteden aan het informeren van 

de jongeren over hetgeen de interventie hen kan opleveren (zie ook Van der Veldt & 

Campbell, 2009). 

7.3 Etnisch-culturele achtergrond 
Volgens Brand en Van den Hurk (2008) zijn vier op de tien PIJ-jongeren van 

Nederlandse afkomst en zes van de tien jongeren van allochtone afkomst. De 

meerderheid (56%) van de PIJ-jongeren bestaat uit niet-westerse allochtonen. 

Cliënten vallen minder vaak uit en behalen betere behandelresultaten als de taal en 

etniciteit van cliënt en hulpverlener overeenstemmen (Verdonck & Jaspaert, 2009).  

De afkomst van de PIJ-jongeren is van belang omdat uit onderzoek is gebleken dat 

een functionele werkrelatie bij allochtone jeugdige justitiabelen in vergelijking met 

autochtone jeugdige justitiabelen minder vaak tot stand komt (Verdonck & Jaspaert, 

2009). Een belangrijke factor die de motivatie beïnvloedt is de band die hij of zij 

ervaart met de hulpverlener, de contactrelatie (Verdonck & Jaspaert, 2009). Een 

goede contactrelatie blijkt bij allochtone jongeren minder aanwezig dan bij allochtone 

jongeren. Taal- en cultuurverschillen spelen hierbij een rol. Wanneer de taal en 

cultuur van jongere en hulpverlener overeenkomt leidt dat vaak tot een verminderde 

uitval en betere behandelresultaten (Verdonck & Jaspaert, 2009). Een andere factor 

is de „bereikbaarheid‟ van de jongere, de mate waarin de jongere openstaat voor 

beïnvloeding door de hulpverlener. Eén van de factoren die de bereikbaarheid van 

jongeren negatief beïnvloedt is het behoren tot een minderheidsgroep (Verdonck & 

Jaspaert, 2009). Aangezien allochtone jongeren de meerderheid vormen van de PIJ-

jongeren is dit een factor waarmee binnen een PIJ-omgeving rekening moet worden 

gehouden. 

Uit onderzoek is gebleken dat allochtone jeugdigen vaak een oplossing van de 

hulpverleners voor hun problemen verwachten, terwijl Nederlandse hulpverleners 

zich meer richten op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voor het vinden van 

een oplossing (Verdonck & Jaspaert, 2009). Tegengestelde verwachtingen van 

jongeren en hulpverleners over wie er precies verantwoordelijk is voor de 

behandeling kunnen een interventie minder succesvol maken. 

7.4 Veranderingen in de PIJ-populatie 
Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de PIJ-populatie is de 

afgelopen jaren veranderd. Het is van belang deze veranderingen in kaart te brengen 

omdat deze ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het slagen van de 

implementatie van interventies voor deze populatie. 

Brand en Van den Hurk (2008) hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen 

van kenmerken en achtergronden van jongeren die in de periode 1995 tot 2005 een 
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PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Ze hebben onderzocht of kenmerken en 

achtergronden van PIJ-jongeren over de periode 1995-2005 veranderd zijn. Hiervoor 

hebben Brand en Van en Hurk een instrument ontwikkeld, de Forensisch Profiel 

Justitiële Jeugdigen Lijst (FPJ-lijst) waarmee informatie uit de dossiers van de PIJ-

jongeren kan worden gescoord. De FPJ-lijst bestaat uit een set risicofactoren en 

beschermende factoren die weer kunnen worden onderverdeeld naar 7 informatie 

domeinen (Brand en Van den Hurk, 2008). Alleen de belangrijkste bevindingen over 

de door de onderzoekers onderscheiden domeinen worden hieronder besproken. 

Opvoeding en milieu 

Uit het onderzoek van Brand en Van den Hurk (2008) blijkt dat de recentere PIJ-

populatie een iets gunstiger beeld op dit domein laat zien. Een aantal kenmerken is 

hier verbeterd: er is meer consistentie in de opvoeding, een minder sterke oriëntatie 

op het criminele milieu, minder verwaarlozing, een minder abnormale gezinssituatie, 

en minder dreiging van buiten het gezin. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft 

het een feit dat de achtergrond van PIJ-jongeren problematischer is dan de 

achtergrond van andere gedetineerde jongeren. 

Psychologie en functies  

Vanaf 2000 is er sprake van een sterke toename van het aantal PIJ-jongeren dat kan 

worden geclassificeerd als zwakbegaafd (IQ tussen 70 en 85) of verstandelijk 

beperkt (IQ lager dan 70). Als beide categorieën samen worden genomen is er in de 

periode 1995-2005 sprake van een stijging van 29 % naar 44%. Als er alleen 

gekeken wordt naar PIJ-jongeren met een verstandelijke beperking is er sprake van 

een verdubbeling van 7% naar 14% (Brand & Van den Hurk, 2008). 

Een andere significante verandering die zich in de periode heeft voorgedaan is het 

verslechteren van het empatisch vermogen van PIJ-jongeren. Het empatisch 

vermogen van deze groep was overigens al zeer laag. Met het empatisch vermogen 

wordt bedoeld de mate van emotionele binding die een jongere kan aangaan, de 

mate waarin een jongere kan meevoelen met andere mensen en spijt kan betuigen 

als hij iets verkeerds heeft gedaan.  

Bij het invoeren van nieuwe interventies zou er gekeken moeten worden of deze 

interventies ook rekening houden met de verstandelijke beperking en het beperkte 

empatische vermogen van deze doelgroep. Interventies die deze elementen hebben 

opgenomen als onderdeel van hun programma sluiten beter aan bij de huidige PIJ-

populatie en hebben een grotere kans van slagen. In Hoofdstuk 4 is gesteld dat 

indien een interventie goed aansluit bij de doelgroep van die interventie, dit de 

implementatie van deze interventie positief beïnvloedt. 

Middelengebruik 

Uit het onderzoek van Brand en Van den Hurk (2008) naar delictsituationele 

aspecten blijkt dat één op de drie PIJ-jongeren onder invloed van alcohol of drugs 

was ten tijde van het delict waarvoor een PIJ-maatregel is opgelegd. Voor 

alcoholproblematiek geldt dat er bij PIJ-jongeren in geringe mate sprake is van een 

toename in de ernst en omvang. Hoewel de gemiddelde ernst en omvang van 

drugsproblemen is afgenomen in de afgelopen tien jaar is onder deze groep nog 

steeds sprake van veelvuldig middelengebruik (Oudhof & Van der Steege, 2009; Van 

Rossum & Van der Steege, 2009; Brand & Van den Hurk, 2008). Het gebruik van 
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drugs gaat vaak gepaard met een geringe motivatie van de jongeren in JJI‟en 

(Verdonck & Jaspaert, 2009).  

Resultaten van onderzoek van Kepper en anderen (2009) geven aan dat dit gegeven 

van groot belang is voor het type behandeling dat PIJ-jongeren krijgen. Volgens hen 

moet in de behandeling van jongeren in een JJI het middelengebruik van jongeren 

worden meegenomen, niet alleen omdat het gebruik zelf van invloed is op het gedrag 

van de jongeren maar ook omdat middelengebruik vaak een rol speelt bij de delicten 

waarvoor de jongeren zijn opgepakt. Indien in de behandeling van PIJ-jongeren te 

weinig rekening wordt gehouden met het middelengebruik kan dit een nadelig effect 

hebben op de resultaten van de behandeling. 

Sociaal/relationeel 

PIJ-jongeren die het meest recent zijn ingestroomd (over de periode 1995-2005) 

hebben een gemiddeld hoger niveau van sociale vaardigheid. Dit is opmerkelijk 

gezien de al eerder geconstateerde toename van het aantal zwakbegaafde en 

verstandelijk beperkte PIJ-jongeren. Het is daarom moeilijk in te schatten wat de 

uiteindelijke uitwerking van deze ontwikkeling op de succesvolle implementatie van 

een interventie zal zijn. Een tweede positieve verandering is een kleine verbetering in 

de ontvangen emotionele steun uit het (primaire) netwerk van PIJ-jongeren. 

Interventies die zich richten op het netwerk van de jongeren zullen hierdoor wellicht 

makkelijker te implementeren zijn. 

Samenvattend zijn er enkele aspecten van de PIJ-populatie die in de afgelopen jaren 

zijn veranderd. Vooral de toename van jongeren met een cognitieve beperking en 

een toename van alcoholgebruik kunnen de invoering van interventies die daarop 

niet zijn toegerust belemmeren. Aan de andere kant zijn er redelijk positieve 

ontwikkelingen met betrekking tot de opvoedingssituatie en op sociaal/relationeel 

gebied die de uitvoering van interventies mogelijk kunnen vergemakkelijken. 

7.5 Recapitulatie 
In de voorafgaande hoofdstukken was de analyse vooral gericht op aspecten die min 

of meer binnen handbereik van de implementator liggen: de interventie die moet 

worden geïmplementeerd, de activiteiten en maatregelen die hij daartoe dient te 

operationaliseren en de gebruikers die de interventie in de praktijk moeten gaan 

brengen. De populatiekenmerken, die in dit hoofdstuk zijn behandeld, reflecteren een 

aspect van de buitenwereld waarop de implementator geen directe invloed heeft. Als 

het goed is heeft de implementator zich bij de interventiekeuze vergewist van de 

match van het programma en de kenmerken van de cliëntengroep. Echter, 

gedurende het implementatieproces kan blijken dat de impact van bepaalde 

populatiekenmerken onvoldoende is ingeschat of kunnen veranderingen zijn 

opgetreden in de samenstelling van de populatie, die redelijkerwijs niet waren te 

voorzien. De implementator doet er goed aan alert te zijn op zulke ontwikkelingen, 

zodat hij in het proces – voor zover het in zijn bereik ligt –passende maatregelen kan 

nemen. 
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Generieke kenmerken 

Meer in het algemeen gesproken worden in de literatuur cliëntkenmerken genoemd 

die implementatie van een interventie in positieve zin kunnen beïnvloeden. Deze, als 

generiek te beschouwen kenmerken zijn: 

 De cliënt is bereid mee te werken aan de uitvoering van een vernieuwing.  

 De cliënt is op de hoogte van de (gezondheids-)voordelen voor zichzelf als 

gevolg van de vernieuwing.  

 De cliënt heeft vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener. 

Specifieke kenmerken 

Bij de implementatie van (gedrags)interventies in de context van de PIJ-behandeling 

is het van belang rekening te houden met onderstaande bijzonderheden van de 

populatie „jongeren met een PIJ-maatregel‟, alsmede met ontwikkelingen die hierin 

zijn waargenomen. Deze specifieke kenmerken en ontwikkelingen kunnen de 

implementatie van interventies gemakkelijker of moeilijker doen verlopen.  

Positieve ontwikkelingen zijn: 

 In de populatie is een verbetering geconstateerd van de opvoedingssituatie van 

PIJ-jongeren.  

 In de populatie zijn verbeteringen geconstateerd op sociaal en relationeel gebied 

(hoger niveau van sociaal vaardigheid en een kleine verbetering in de emotionele 

steun die jongeren vanuit hun sociale omgeving ontvangen). 

Aspecten van de populatie die het welslagen van het implementatieproces onder 

druk kunnen zetten zijn:  

 De populatie kent een oververtegenwoordiging van allochtone jongeren, terwijl 

hulpverleners en groepsleiders doorgaans autochtoon zijn. Dit brengt het risico 

met zich mee dat een functionele werkrelatie tussen (allochtone) jongeren en 

(autochtone) behandelaars minder makkelijk tot stand komt. 

 De populatie wordt gekenmerkt door een toename van het aantal jongeren met 

een cognitieve beperking. 

 De populatie wordt gekenmerkt door een toenemend alcoholgebruik, zowel qua 

ernst als omvang. Drugsproblemen zijn gemiddeld afgenomen, hoewel nog 

steeds sprake is van veelvuldig middelengebruik. 
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8 Omgevingskenmerken 

8.1 Inleiding 
In de omgeving van een organisatie die gestart is met de implementatie van een 

interventie spelen tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen die consequenties 

kunnen hebben voor het welslagen van het implementatieproces. Hierbij kan men 

denken aan bijvoorbeeld instabiele personeelsbezetting, niet of slecht op de praktijk 

aansluitende beroepsopleidingen, krapte op de arbeidsmarkt en veranderde politiek-

bestuurlijke opvattingen. Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat het hier om een scala 

van mogelijke invloeden gaat. Dat heeft te maken met de invalshoek die in deze 

studie is gekozen: namelijk het perspectief van de implementator. Vanuit deze positie 

bezien zijn er nauwelijks omgevingskenmerken 

waarop hij direct invloed kan uitoefenen; voor 

de implementator gaat het hier veelal om 

randvoorwaarden waarbinnen de implementatie 

zijn beslag dient te krijgen. In Figuur 8.1 is 

weergegeven welke plaats de omgevings-

kenmerken in het analysemodel heeft. 

In Paragraaf 8.2 komen organisatiekenmerken aan de orde die van invloed zijn op 

implementatieproces. De gepresenteerde bevindingen hebben een min of meer 

algemene geldigheid; zij blijken op te gaan voor organisaties uit uiteenlopende 

maatschappelijke sectoren. Omgevingskenmerken die specifiek voor justitiële 

jeugdinrichtingen (JJI'en) gelden worden in Paragraaf 8.3 besproken. Kenmerken op 

macro-niveau, die betrekking hebben op de sociaal-politieke omgeving, zijn 

onderwerp van Paragraaf 8.4. In Paragraaf 8.5 volgt een recapitulatie van de 

belangrijkste bevindingen. 

8.2 Kenmerken in het algemeen 
Bepaalde kenmerken van een organisatie kunnen het implementatieproces binnen 

een organisatie in belangrijke mate beïnvloeden. Zulke kenmerken kunnen 

betrekking hebben op de structuur van de organisatie, op de beleidsvoering en op de 

personele kenmerken van de organisatie.  

Structuur van de organisatie 

In de literatuur staat de rol die de grootte van de organisatie speelt bij 

implementatieprocessen vaak ter discussie. Aan de ene kant zijn er onderzoekers 

die beweren dat de grootte van de organisatie een onbelangrijk kenmerk van de 

organisatie is of in ieder geval een kenmerk waarvan het belang voor implementatie 

nog niet is aangetoond (Fleuren e.a., 2010). Anderzijds zijn er onderzoekers die 

beweren dat de grootte van een organisatie wel een factor van belang is. In een 

recente publicatie van Boendermaker en anderen (2010) wordt een aantal 

organisatiekenmerken genoemd die bijdragen aan kwaliteit en effectiviteit van zorg in 

de residentiële jeugdzorg. Een van de kenmerken die zij noemen is dat een 
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organisatie bij voorkeur juist niet te groot moet zijn. Vaak wordt echter verondersteld 

dat een organisatie juist wel groot moet zijn. Naarmate een organisatie groter is, 

wordt zij meer volwassen geacht, is er meer functionele differentiatie en specialisatie, 

kan er beter gefocust worden op professionele kennis, zijn er meer voorzieningen om 

een nieuwe interventie op te nemen en is meer kans op een gedecentraliseerde 

besluitvormingsstructuur (zie voor dit laatste punt ook Hoofdstuk 5) (Fleuren e.a., 

2004, 2006; Greenhalgh e.a., 2004; Mikolajczak e.a., 2009).  

Management en beleidsvoering 

Ook kan een aantal kenmerken van de managementstructuur worden onderscheiden 

die implementatie kunnen beïnvloeden. Allereerst blijkt de zittingsduur van het 

management een beïnvloedende factor: een langere zittingsduur van het 

management geeft meer stabiliteit en lijkt een positievere invloed op het 

implementatieproces te hebben (Grol & Wensing, 2006). Ook de 

managementintensiteit, dat wil zeggen het aantal managers binnen een organisatie, 

lijkt van belang. Meer managers binnen de organisatie lijkt een positievere uitwerking 

te hebben op het implementatieproces (Grol & Wensing, 2006). Met een grotere 

managementintensiteit is het mogelijk dat meer managers zich bezig kunnen houden 

met het leiderschap, de ondersteuning en de coördinatie nodig voor de 

implementatie. Belangrijk is dan wel dat verticale differentiatie voorkomen moet 

worden. Meer hiërarchie binnen de organisatie lijkt namelijk contraproductief te 

werken op het implementatieproces (Grol & Wensing, 2006).  

Daarnaast is de attitude van het management ten opzichte van de te implementeren 

interventie en ten opzichte van de gebruikers die met de interventie moeten gaan 

werken een factor waar rekening mee moet worden gehouden. Allereerst is het 

belangrijk dat de te implementeren interventie en het implementatieproces duidelijk 

door het management ondersteund en bekrachtigd wordt (Fleuren e.a., 2010; Grol & 

Wensing, 2006; Grol e.a., 2003). De implementatie van interventies wordt ook 

bevorderd wanneer het management evidence-based werken aanmoedigt c.q. 

bevordert (Van der Linden & De Graaf, 2010) en er op toeziet dat evidence-based 

werken ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt (Boendermaker e.a., 2010; Van der 

Linden & De Graaf, 2010).  

Naast de attitude van het management ten aanzien van de implementatie is ook de 

houding van het management ten opzichte van de gebruikers van belang. Voor de 

implementatie werkt het bevorderlijk wanneer het management in staat is om 

waardering voor het werk van medewerkers over te brengen (Boendermaker e.a., 

2010).  

Het is van belang om de gebruikers op alle mogelijke manieren te betrekken bij het 

implementatieproces (Grol e.a., 2003, Fleuren e.a., 2010; Greenhalgh e.a., 2004; zie 

ook Hoofdstuk 5). Hierbij is niet alleen een rol weggelegd voor de implementator, 

maar ook voor het management. Wanneer door het management de medewerkers 

de mogelijkheid geboden wordt om invloed uit te oefenen op de organisatie en op de 

wijze waarop zij hun werk verrichten kan dit bevorderend zijn voor de kwaliteit van de 

zorg die zij bieden (Boendermaker e.a., 2010). Ook kan het management, naast de 

implementator, een rol spelen kan spelen in de stimulering en instandhouding van de 

samenwerking binnen teams en zorg dragen voor stabiliteit binnen de organisatie en 

binnen de teams en leefgroepen (Boendermaker e.a., 2010).  
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Personele kenmerken 

Een belangrijk aantal factoren dat implementatiesucces kan beïnvloeden heeft te 

maken met de personele middelen die de organisatie tot zijn beschikking heeft 

(Fleuren e.a., 2010; Grol & Wensing, 2006). Allereerst is het van belang dat de 

personeelsbezetting op de afdeling waar met de interventie gewerkt gaat worden 

volledig is (Fleuren e.a., 2010). De mate van personeelsverloop is eveneens van 

belang. Een te hoog personeelsverloop zorgt voor onrust en zorgt ervoor dat kennis 

wegvloeit. Een matig verloop daarentegen geeft impulsen om de nieuwe interventie 

te omarmen en te implementeren, terwijl er toch voldoende mensen overblijven voor 

kennisoverdracht en continuïteit (Fleuren e.a., 2010). Ook het aantal mensen dat 

gedurende het implementatieproces met de interventie gaat werken is van belang. 

Wanneer gedurende de implementatiefase weinig mensen met de interventie werken 

komt dit de directe en persoonlijke communicatie ten goede, waardoor meer 

betrokkenheid en meer samenwerking ontstaat (Fleuren e.a., 2010; Grol e.a., 2003).  

Ook zijn er kenmerken die betrekking hebben op de personeelssamenstelling en 

opleiding die een rol kunnen spelen bij het implementatieproces. Professionalisering, 

diversiteit in specialisering en functionele differentiatie zijn positieve kenmerken in de 

personeelssamenstelling (Grol & Wensing, 2006). De aanwezigheid van een 

bepaalde mate van algemene expertise op zowel afdelings- als organisatieniveau is 

ook van belang. Veel expertise reduceert onzekerheid en het maken van 

beginnersfouten en versnelt het implementatieproces (Fleuren e.a., 2010).  

8.3 Kenmerken van de justitiële jeugdinrichting 
Personele kenmerken 

In 2007 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 

detentie en de behandeling van criminele jongeren. Vooral de conclusies met 

betrekking tot de personele kenmerken van de JJI‟en zijn van belang voor dit 

hoofdstuk. Allereerst werd door de Algemene Rekenkamer geconcludeerd dat in de 

meeste JJI‟en de groepsleiders vaak minder hoog opgeleid zijn dan de inrichtingen 

zelf wenselijk vonden. Naar aanleiding van dit rapport werd tot doel gesteld dat 

binnen de JJI‟en 75% van het personeel op de leefgroep in bezit is van een HBO-

diploma. Op het moment heeft 27% van het personeel op de groep een HBO-

opleiding. Dit betekent dat op het moment het merendeel van het personeel op de 

leefgroep nog steeds te laag gekwalificeerd is, wat zijn weerslag kan hebben op 

implementatiesucces. Daarnaast concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de 

bezetting van groepsleiders door verloop en ziekteverzuim vaak instabiel was. De 

Algemene Rekenkamer (2007) concludeerde eveneens dat de capaciteit van de 

psychiatrische zorg niet voldoende was. Een evenwicht in vraag en aanbod van 

psychiaters wordt echter pas in 2019 verwacht (Voortgangsrapportage 

Kwaliteitsverbetering Justitiële Jeugdinrichtingen, 2009). Ook hier geldt dat 

momenteel nog ondercapaciteit bestaat voor wat betreft de inzet van kinder- en 

jeugdpsychiaters binnen de JJI‟en, wat consequenties kan hebben voor nieuw in te 

voeren interventies binnen de JJI‟en.  

Ook Van Rossum en Van der Steege (2009) noemen in hun evaluatieonderzoek naar 

de behandeling van PIJ-jongeren dat er binnen de JJI van hun onderzoek veel 

personeelsverloop en veel teamwisselingen zijn (zie ook Beenker & Bijl, 2005; 
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Berends e.a., 2008). Daarnaast merken zij op dat de opleiding van de medewerkers 

vaak niet aansluit bij de praktijk, dat nieuwe medewerkers niet altijd even goed 

begeleid worden, dat er te weinig overleg binnen teams plaatsvindt en dat 

medewerkers te weinig getraind zijn of worden om met de specifieke PIJ-populatie te 

werken (vgl. Van der Veldt & Campbell, 2009).  

Afname opgelegde PIJ-maatregelen 

Een belangrijke strafrechtelijke ontwikkeling die tevens vergaande implicaties lijkt te 

hebben voor de uitvoering van vernieuwingsprocessen, is de afname van het aantal 

PIJ-jongeren. Uit een brief
1
 van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer blijkt 

dat de instroom in JJI‟en van onder andere jongeren met een PIJ-maatregel 

geleidelijk is gedaald sinds 2005. Deze onderbezetting is structureel en omvangrijk 

van aard. In de brief geeft de minister aan dat langdurige onderbezetting gevolgen 

heeft voor de kwaliteit van de begeleiding en behandeling van jongeren in de 

inrichtingen.  

Het pedagogische klimaat en een goede uitvoering van de gedragsinterventies en 

het onderwijs komen door de lage bezettingsgraad onder druk te staan en een deel 

van het personeel dreigt gedemotiveerd te raken omdat er te weinig werk 

voorhanden is.  

Basismethodiek YOUTURN 

Vanaf september 2008 is een start gemaakt met de implementatie van de 

sectorbrede basismethodiek YOUTURN voor de bejegening en de opvoeding van 

jongeren binnen JJI‟en. Sinds maart 2010 zijn alle uitvoerende medewerkers binnen 

de JJI‟en getraind in YOUTURN. Ook wordt in een groot deel van de JJI‟en gestart 

met een eendaagse training voor het overige personeel en worden indien gewenst 

de ketenpartners getraind (Voortgangsrapportage Kwaliteitsverbetering Justitiële 

Jeugdinrichtingen, 2009). Het feit dat (op termijn) veel medewerkers volgens 

eenzelfde methodiek werken is een randvoorwaarde die de implementator moet 

incalculeren in zijn plan van aanpak. Dit hoeft niet ongunstig te zijn voor het 

implementatieproces: in theorie zou het werken volgens eenzelfde basismethodiek 

de kans op implementatiesucces kunnen vergroten.  

Beveiliging en veiligheid 

Beveiliging en veiligheid spelen binnen een JJI een overheersende rol en is dus een 

belangrijke factor die meegenomen moet worden in het implementatieproces (vgl. 

Van der Veldt & Campbell, 2009; zie ook Hoofdstuk 10). Vooral de laatste jaren is 

veel geïnvesteerd in beveiliging en veiligheid en moeten de JJI‟en voldoen aan 

strenge beveiligingseisen. Desondanks blijkt uit het evaluatieonderzoek van Van 

Rossum en Van der Steege (2009) dat medewerkers in de JJI waar zij het onderzoek 

hebben uitgevoerd het vaak onveilig vinden in de leefgroep.  

Dagbesteding van PIJ-jongeren 

Een laatste factor die van belang kan zijn bij het implementatieproces heeft 

betrekking op de dagbesteding van de PIJ-jongeren. Van Rossum en Van der 

Steege (2009) signaleren dat er een gebrek is aan vrijetijdsactiviteiten voor PIJ-

                                                   

 

1
 Brief dd. 12 maart 2010, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 24 587, nr. 379.  
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jongeren. Het lijkt niet bij te dragen aan de motivatie van jongeren voor hun verblijf in 

de inrichting wanneer zij het gevoel hebben dat zij in hun vrije tijd geen activiteiten 

kunnen ontplooien. Juist voor PIJ-jongeren is het zo belangrijk dat ze meer 

gemotiveerd raken (zie ook Hoofdstuk 7). Gebrekkige motivatie is een belangrijke 

factor die het implementatieproces nadelig kan beïnvloeden. 

8.4 Kenmerken van de sociaal-politieke omgeving 
In het domein van de sociaal-politieke omgeving is een aantal algemene kenmerken 

te onderscheiden die op een zeer directe wijze de implementatie van interventies 

binnen de JJI‟en kunnen sturen. Implementatiesucces hangt ondermeer af van de 

beschikbaarheid van voldoende financiële middelen (Fleuren e.a., 2010). De 

beschikbaarheid van financiële middelen hangt uiteindelijk af van politieke 

beslissingen (Fleuren e.a., 2010; Plas & Wensing, 2006). Daarnaast kan het 

implementatietraject begrensd worden door wet- en regelgeving (Fleuren e.a., 2010; 

Plas & Wensing, 2006).  

Wanneer op basis van politieke beslissingen verplichte implementatie plaatsvindt is 

een gunstig effect te verwachten op de eerste fasen in het implementatietraject. 

Voornamelijk omdat randvoorwaarden zoals financiering geregeld zijn. Echter in 

latere fasen van het implementatietraject kan verplichte implementatie 

contraproductief zijn voor implementatiesucces, omdat organisaties hun aandacht 

dan meer laten uitgaan naar het voldoen aan de politieke beslissing in plaats van 

zich bezig te houden met de inhoudelijke aspecten van de implementatie 

(Greenhalgh e.a., 2004).  

Wanneer vanuit de politiek belangstelling is of gepleit wordt voor de invoering van 

een nieuwe interventie dan is het van belang dat vanuit de politiek deze aandacht 

ook kenbaar wordt gemaakt en vertaald wordt naar de uitvoeringspraktijk 

(Mikolajczak e.a. 2009). 

Implementatiesucces kan ook afhangen van het moment van implementatie. De 

invoering van een interventie moet op een goed moment komen, dat wil zeggen 

wanneer de populatie als een probleem gezien wordt of wanneer extra geld 

beschikbaar is (Mikolajczak e.a., 2009). Tot slot wordt de implementatie van een 

nieuwe interventie vergemakkelijkt wanneer de interventie in de publieke 

belangstelling staat (Mikolajczak e.a., 2009).  

8.5 Recapitulatie 
Implementeren gebeurt in een organisatie. Afgezien van de zaken die rechtstreeks 

met het implementatieproces te maken hebben, spelen tal van omstandigheden, 

ontwikkelingen en gebeurtenissen buiten dit proces (zowel in als buiten de 

organisatie), die mogelijk consequenties hebben voor de implementatie van de 

interventie. Vanuit de implementator bezien, bepaalt deze constellatie mede de 

randvoorwaarden waarbinnen de implementatie zijn beslag dient te krijgen. 

Generieke kenmerken 

Uit de literatuur komen de volgende omgevingskenmerken naar voren, die over het 

algemeen geacht worden van invloed te zijn op de implementatie van interventies.  
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Belangrijke omgevingskenmerken die onder de brede noemer van „sociaal-politieke 

omgeving‟ vallen zijn: 

 Beschikbaarheid van financiële middelen, op basis van politieke beslissingen of 

overheidsbeleid (niet gerelateerd aan de aard of inhoud van de interventie).  

 De implicaties van wet- en regelgeving, die zowel positief als negatief kunnen 

zijn.  

 Publieke belangstelling voor de interventie kan een gunstig effect hebben. 

Op het niveau van de organisatie lijkt relevant: 

 De grootte of omvang van de organisatie (alhoewel de literatuur niet eensluidend 

is over de richting van de invloed). 

 Het management toont commitment met het implementatieproces, stimuleert en 

ondersteunt betrokkenen (implementator en gebruikers). 

 De organisatie kent een stabiele personeelsbezetting en heeft een professionele 

en functioneel gedifferentieerde personeelssamenstelling. 

Specifieke kenmerken 

Omgevingskenmerken die in het bijzonder van toepassing zijn op justitiële 

jeugdinrichtingen en die invloed kunnen uitoefenen op het verloop en de uitkomst 

van het implementatieproces zijn: 

 Ondergekwalificeerd personeel op de leefgroep en ondercapaciteit van kinder- en 

jeugdpsychiaters hebben een nadelige invloed. 

 Het aantal opgelegde PIJ-maatregelen neemt af, waardoor de kwaliteit van de 

begeleiding en behandeling van jongeren in JJI‟en in het algemeen onder druk 

staat. 

 De ingevoerde basismethodiek YOUTURN kan een gunstig effect hebben op de 
implementatie van gedragsinterventies. 
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9 Innovatie-ondersteunende maatregelen 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt het laatste onderdeel van 

het analysemodel aan de orde: de innovatie-

ondersteunende maatregelen. Figuur 9.1 geeft 

aan waar deze maatregelen in het model zijn 

gesitueerd. 

Onder innovatie-ondersteunende maatregelen 

worden beleidsmaatregelen of ontwikkelingen 

verstaan die reeds in gang gezet zijn en een 

breder of hoger doel hebben dan de interventie die wordt geïmplementeerd. Vanuit 

het perspectief van de implementator gaat het om min of meer autonome 

ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hoewel de beleidscontext, het nagestreefde doel 

en de schaal heel anders zijn, kunnen dit soort ontwikkelingen de invoering van de 

vernieuwing faciliteren en de implementator ondersteunen bij de uitvoering van het 

implementatieproces. Voorbeelden zijn o.a. de financiering van extra forensische 

jeugdpsychiatrie, betere informatie-uitwisseling in de keten, de oprichting van 

regionale netwerken die de nazorg coördineren, de introductie van een verbeterde 

systematiek voor indicatiestelling, de start van een opleiding van hulpverleners op 

HBO-niveau. 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van innovatie-ondersteunende maatregelen zoals 

die in de literatuur genoemd worden (zie § 9.2). Vervolgens worden verschillende 

(beleids-) ontwikkelingen beschreven die de justitiële jeugdinrichtingen (JJI‟en) 

betreffen en die van ondersteunende betekenis kunnen zijn (§ 9.3). In de 

slotparagraaf worden de belangrijkste bevindingen gerecapituleerd (§ 9.4). 

9.2 Ondersteunende maatregelen  
Balogh en Jans (2009) hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin in de praktijk 

gewerkt wordt met kwaliteitseisen ter verbetering van de uitvoering van penitentiaire 

programma‟s in het algemeen. Een penitentiair programma is een programma om de 

overgang van detentie naar de samenleving te vergemakkelijken, met als doel om 

recidive te voorkomen (Balogh & Jans, 2009). Om de kwaliteit van de uitvoering van 

penitentiaire programma‟s te verbeteren zijn normen opgesteld waaraan deze 

programma‟s moeten voldoen en maatregelen genomen om deze normen te 

bereiken. De volgende maatregelen zouden ook de uitvoering van interventies die in 

het kader van een PIJ-maatregel worden uitgevoerd kunnen bevorderen. 

 Invoering van kwaliteitseisen. Voordat een nieuwe interventie kan starten moeten 

randvoorwaarden gecreëerd worden om de interventie te kunnen uitvoeren. Voor 

een gedetineerde mee kan doen aan de interventie moet een beschikking en een 

adviesrapportage zijn opgesteld. Deze documenten moeten voldoen aan 

bepaalde kwaliteitseisen. Ook moet worden vastgelegd hoe toezicht wordt 
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uitgevoerd op de uitvoering van de interventie. Er worden ook eisen gesteld aan 

de inhoud van de rapportages die in het kader van de uitvoering van een 

interventie moeten worden opgesteld. Deze eisen betreffen het type informatie 

dat in de rapportages moet worden opgenomen en de tijdstippen waarop de 

rapportages moeten worden aangeleverd. Daarnaast moet ook (op schrift) 

worden vastgesteld hoe er met eventuele wijzigingen of afwijkingen met 

betrekking tot de interventie moet worden omgegaan. 

 Protocollering van het sanctiebeleid. In een sanctieprotocol is vastgelegd hoe 

binnen een inrichting wordt omgegaan met regelovertredingen. Er moet 

eenduidigheid zijn over het sanctieprotocol en dit protocol moet ook consequent 

worden toegepast. De afweging van de sanctie die overtreders krijgen moet 

vanuit een centraal orgaan worden geregeld. Onderdeel van de protocollering 

van het sanctiebeleid is dat de gedetineerden goed op de hoogte moeten zijn van 

het sanctiebeleid, zodat ze weten wanneer ze in overtreding zijn.  

 Periodiek overleg. Periodiek overleg tussen verschillende disciplines en 

organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van een interventie werkt 

drempelverlagend en moet leiden tot betere samenwerking, betere onderlinge 

afstemming en de bevordering van uniformiteit in bijvoorbeeld het opstellen van 

rapportages. 

 Monitoring van de ingevoerde kwaliteitseisen. Tenslotte moet op alle kwaliteits-

verbeteringen continu zicht en toezicht worden gehouden, zodat men weet of de 

vooraf opgestelde doelen met betrekking tot de ingevoerde interventie (nog 

steeds) gehaald worden. 

Een aantal van deze maatregelen wordt in de praktijk van de JJI al uitgevoerd (zoals 

het opstellen van adviesrapportages opstellen en het voeren van periodiek overleg). 

Van Rossum en Van der Steege (2009) bevelen de volgende maatregelen aan, die 

bij zouden moeten dragen aan een geslaagde implementatie van interventies.  

 Leg vooral nadruk op de behandeling en de inhoud van de behandeling, in plaats 

van op de snelheid waarmee de jongere het behandelingstraject doorloopt. Het is 

belangrijk om naar aanleiding van de behandelresultaten te kijken of een jongere 

toe is aan een volgende stap in zijn behandeling en dit niet te laten afhangen van 

hoe lang de jongere al in het behandeltraject zit. 

 Investeer in de opleiding van medewerkers, in de vorm van bijscholing en 

opfriscursussen. 

 Breng verbetering aan in de veiligheid binnen de inrichting door interventies 

gericht op agressieregulatie aan te bieden aan de jongeren en medewerkers te 

trainen in deze interventies. 

 Betrek beveiligers meer bij de taken van dienstverleners. Dit zorgt ervoor dat de 

omgeving waarin PIJ-jongeren verkeren als geheel meer toegespitst is op 

behandeling. Een mogelijk effect hiervan is dat de behandeling beter uitgevoerd 

kan worden. 

 Breng verbetering aan in de communicatie en overdracht tussen medewerkers. 

9.3 Beleidsontwikkelingen 
In de „Voortgangsrapportage Kwaliteitsverbetering Justitiële Jeugdinrichtingen‟ 

(2009) worden ontwikkelingen genoemd die van invloed kunnen zijn op de invoering 
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van vernieuwingen binnen JJI‟en. Een aantal van deze ontwikkelingen is al in gang 

gezet, voor een ander deel moet dat nog gebeuren. De uitkomst van deze 

ontwikkelingen zou invloed kunnen hebben op de implementatie van vernieuwingen 

binnen JJI‟en en op PIJ-afdelingen. 

9.3.1 Samenstelling van leefgroepen in justitiële jeugdinrichtingen 
Met de voorgenomen wijziging van Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen 

(vermoedelijk in het najaar van 2010)
1
 wordt het onderscheid tussen opvang- en 

behandelinrichtingen opgeheven. Het onderscheid tussen opvang en behandeling zal 

opgeheven worden en alle inrichtingen zullen beschikken over zogenaamde 

kortverblijfgroepen (max. tien jeugdigen) en langverblijfgroepen (max. acht 

jeugdigen). Jongeren stromen in een kortverblijfgroep in en na ongeveer drie 

maanden worden zij (ongeacht hun verblijfstitel) overgeplaatst naar een 

langverblijfgroep. Hierdoor profiteren ook jongeren met een lange voorlopige 

hechtenis en/of jeugddetentie van de intensievere begeleiding die in een kleine groep 

geboden wordt. De overplaatsing van een kortverblijf- naar een langverblijfgroep sluit 

aan bij de fasering van YOUTURN, volgens welk na ongeveer drie maanden gestart 

wordt met de individuele fase (waaronder toepassing van erkende 

gedragsinterventies).  

Door het opheffen van het onderscheid tussen opvang- en behandelafdelingen wordt 

verwacht dat meer flexibiliteit ontstaat bij de inzet van JJI-capaciteit en kunnen 

jongeren beter gespreid worden over JJI‟en in het land. Bovendien kunnen jongeren 

voor wie hetzelfde type behandeling is geïndiceerd bij elkaar geplaatst worden. Dit 

zorgt voor een betere afstemming en aansluiting van de interventie op de 

problematiek van (groepen) jongeren. Een dergelijke ontwikkeling is gunstig voor de 

implementatie van nieuwe (gedrags)interventies. 

Het bovenstaande betekent voorts dat de groepsgrootte op een PIJ-afdeling tot 

maximaal acht jongeren zal worden teruggebracht. Het valt te verwachten dat indien 

de groepen op een afdeling kleiner worden, de groepen beter hanteerbaar worden en 

intensievere begeleiding en meer maatwerk geboden kan worden, hetgeen de 

implementatie van interventies ten goede lijkt te komen. Overigens zou dit proces 

vanaf januari 2010 in werking moeten zijn gezet. Bij de afronding van dit onderzoek 

was niet bekend of dit proces van verkleining van de groepen al voltooid was. 

In het bestemmingsplan voor de JJI-capaciteit wordt niet alleen uitgegaan van 

kleinere groepen, maar ook de inrichting van gedifferentieerde groepen en 

afdelingen, bijvoorbeeld: afdelingen voor groepsongeschikte PIJ-jongeren 

(Individuele Traject Afdelingen), leefgroepen op basis van (ontwikkelings)leeftijd en 

sekse, groepen of afdelingen voor licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren. Dit 

bestemmingsplan zou vanaf januari 2010 in werking moeten treden. In de eerste helft 

van 2008 is in twee JJI‟en een ITA gestart. De definitieve implementatie van de ITA 

wordt in 2010 verwacht. Ten tijde van de literatuurstudie was nog niet bekend of het 

                                                   

 

1
 Ten tijde van de afronding van dit rapport lag de wetswijziging voor behandeling bij de Eerste 

Kamer (november 2010). 
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bestemmingsplan ook al daadwerkelijk in werking is getreden en wanneer de ITA 

definitief geïmplementeerd zou gaan worden. 

9.3.2 Diagnostiek, informatieverzameling en afstemming van de behandeling 
Er zijn verschillende ontwikkelingen te noemen die moeten leiden tot een verbeterde 

diagnostiek bij jongeren in een JJI in het algemeen en bij PIJ-jongeren in het 

bijzonder. Allereerst is er de oprichting van het ForCA (Forensisch Consortium 

Adolescenten) eind 2007. ForCA is een samenwerkingsverband tussen de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wetenschappers, het Nederlands Instituut voor 

Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) en de JJI‟en. In het kader van dit 

samenwerkingsverband is in de periode 2009 en 2010 door het NIFP een plan van 

aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd om doorlooptijden en kwaliteit van 

forensische diagnostiek en advisering te verbeteren.  

Een tweede ontwikkeling betreft de realisatie van een Forensisch Profiel Justitiële 

Jeugdigen database (FPJ-database). In de FPJ-database wordt informatie uit de 

dossiers van individuele PIJ-jongeren over achtergronden en kenmerken 

systematisch geregistreerd om deze informatie beter toegankelijk te maken voor 

wetenschappelijk onderzoek (Brand & Van den Hurk, 2008). Deze kennis moet ten 

goede komen aan de diagnostiek, behandeling en risicotaxatie van PIJ-jongeren. 

Er zijn ook andere activiteiten ondernomen om een beter inzicht te krijgen in de PIJ-

populatie. Naar aanleiding van hun onderzoek bevelen Brand en Van den Hurk 

(2008) aan de informatievoorziening over de uitvoering van de PIJ-maatregel te 

verbeteren op de volgende punten: 

 Bij de opbouw van PIJ-dossiers dient meer aandacht te worden besteed aan 

uniformiteit en volledigheid van de beschrijving van de kenmerken en 

achtergronden van de jongeren.  

 In de dossiers dient de behandelvoortgang van PIJ-jongeren voldoende 

nauwkeurig te worden vastgelegd. Dit wordt ook in de eerder genoemde 

database opgenomen. (Eind 2010 moet dit gerealiseerd zijn.) 

 Informatie over kenmerken en achtergronden van de PIJ-populatie dient op 

digitale wijze te worden vastgelegd. (Eind 2010 moet dit gerealiseerd zijn.) 

Vanuit de sector JJI was behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop jeugdigen hun 

verblijf en leefomstandigheden in de JJI‟en ervaren. Hiervoor is de Jeugd-survey 

ontwikkeld. Dit inzicht kan aanknopingspunten geven om de behandeling en het 

verblijf in een JJI nog beter op de doelgroep af te stemmen (Voortgangsrapportage 

Kwaliteitsverbetering Justitiële Jeugdinrichtingen, 2009).  

Tot slot is van belang de speciale aandacht te noemen die er is voor de ontwikkeling 

van interventies bestemd voor laag verstandelijk beperkte jongeren (LVB-jongeren). 

Op grond van de bevinding dat het aantal PIJ-jongeren met IQ lager dan 85 is 

gestegen tot 44% is nagegaan of de bejegening en het behandelaanbod in de JJI‟en 

geschikt is voor LVB‟ers. Het materiaal van YOUTURN is reeds geschikt gemaakt 

voor deze doelgroep en de methodiek kan, waar nodig, op een gepast tempo worden 

doorlopen.  

De geschetste ontwikkelingen kunnen ertoe bijdragen dat PIJ-jongeren in de 

toekomst beter kunnen worden toegeleid naar de voor hen best passende 

interventie. Een verbeterde diagnostiek en afstemming bevordert dat de behandeling 
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beter op maat kan worden aangeboden. Verondersteld wordt dat de implementatie 

van nieuwe (gedrags)interventies hiermee zal zijn gediend.  

9.3.3 Training, opleiding en kwaliteitsborging 
Een belangrijke ontwikkeling is de start van een centrale beheerorganisatie eind 

2009. De beheersorganisatie is een gezamenlijk initiatief van de JJI‟en om de 

kwaliteit en de uitvoering van de landelijk erkende gedragsinterventies en de 

basismethodiek YOUTURN te borgen. De organisatie zorgt voor de coördinatie van 

trainingen, het vernieuwen van materiaal, kwaliteitsbewaking en de registratie van 

medewerkerslicenties en onderzoeksgegevens.
2
 Het streven is vanaf 2011 alleen 

nog maar erkende interventies in te zetten in JJI‟en. Momenteel worden twaalf van 

de veertien (voorlopig) erkende interventies al ingezet. In 2012 zouden voldoende 

medewerkers beschikbaar moeten zijn voor de uitvoering van deze erkende 

interventies.  

In afgelopen periode zijn extra Kinder- en Jeugdpsychiaters, Sociaal Pedagogisch 

Verpleegkundigen en GZ-psychologen (in opleiding) aangesteld. Door de processen 

rondom de psychiatrische zorg als geheel te verbeteren, is de verwachting dat 

efficiënter kan worden omgegaan met de beperkte inzetmogelijkheden van Kinder- 

en Jeugdpsychiaters (zie Hoofdstuk 8). In verband met de voorgenomen sluiting van 

JJI‟en is op het moment sprake van terughoudendheid in het aannemen van nieuw 

personeel.  

9.3.4 Informatiemanagement en informatie-uitwisseling 
 Het verbeteren van de communicatie en overdracht tussen medewerkers wordt door 

Van Rossum en Van der Steege (2009) genoemd als een van de innovatie-onder-

steunende maatregelen bij de implementatie van een vernieuwing. Er is een aantal 

ontwikkelingen binnen de JJI‟en die moeten leiden tot een verbeterde 

informatiemanagement en informatie-uitwisseling. 

In het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
3
 is concreet vastgelegd op 

welk moment door wie, welke informatie moet worden verzameld, aan welke eisen 

deze informatie moet voldoen en aan wie die informatie vervolgens moet worden 

doorgegeven. Dit vernieuwde en samenhangende instrumentarium wordt sinds begin 

2009 getest in enkele pilots. Deze pilots zouden in 2010 worden afgerond, maar de 

pilot-periode is verlengd tot maart 2011. Daarna worden besluiten genomen ten 

aanzien van verdere verspreiding. 

Om informatievoorziening in de jeugdstrafrechtketen te bevorderen moet in oktober 

2010 een vooronderzoek en plan van aanpak „Jeugdstrafrechtketen procesdossier‟ 

uitgevoerd zijn. In januari 2010 moet het Elektronisch Berichtenverkeer gerealiseerd 

zijn. Dit Elektronische Berichtenverkeer zorgt ervoor dat ketenpartners onderling snel 

vertrouwelijk informatie kunnen uitwisselen. Ook het Justitieel Casus Overleg (JCO) 

moet eraan bijdragen dat voor alle betrokken organisaties de juiste informatie 

                                                   

 

2
 Bron: www.dji.nl/Ondrwerpen/Jongeren-in-detentie/Zorg en begeleiding/Beheersorganisatie 

interventies jeugd 

3
Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit. Op weg naar een samenhangend (diagnose-) 

instrumentarium voor de jeugdstrafrechtketen (2008). 
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beschikbaar is. De implementatie van het Justitieel Casus Overleg support-systeem 

(JCO support-systeem) zou moeten zijn voltooid op 1 januari 2010. Echter, bij 

afronding van dit onderzoek was nog niet bekend in hoeverre deze implementatie 

voltooid was. 

9.3.5 Psychiatrische zorg en behandeling 
Er zijn momenteel tal van activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de 

psychiatrische zorg. In januari 2010 is de landelijke visie op psychiatrische basiszorg 

vastgesteld door de sector JJI. De meeste JJI‟en hebben de visie inmiddels vertaald 

naar inrichtingsspecifiek beleid. Doordat meer professionals met kennis van 

psychische problematiek in de JJI‟en zijn gaan werken, is het bewustzijn van de 

aanwezige problematiek en van de mogelijkheden voor behandeling toegenomen. 

De snelle screening zorgt voor snelle doorverwijzing en meer adequate behandeling. 

Alle jongeren die na screening zijn doorverwezen, worden vervolgens minimaal eens 

per twee weken besproken in het Psycho Medisch Overleg. De implementatie van de 

landelijke visie moet in januari 2011 voltooid zijn. De sectordirectie JJI van DJI heeft 

de aanbeveling van de expertgroep overgenomen en zal in de loop van 2010 een 

aparte visie op de psychiatrische zorg voor jongeren met een PIJ-maatregel (laten) 

ontwikkelen. In januari 2011 moet deze visie voltooid zijn.  

9.3.6 Samenwerking tussen onderwijs en JJI‟en 
Eén van de aanbevelingen uit een onderzoek van de gezamenlijke inspecties (naar 

de veiligheid binnen de veertien justitiële jeugdinrichtingen in Nederland) betreft de 

optimalisering van de samenwerking tussen onderwijs en de JJI (Inspectie 

Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en 

Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2007). In het verlengde hiervan is het volgende 

relevant te noemen: 

 Forse investeringen in overlegstructuren. Hierdoor is er sneller zicht op het 

gedrag dat een jongere in verschillende situaties vertoont. Zowel de 

groepsleiders van de JJI als de docenten op de school hebben zicht op het 

gedrag van de jongere. Omdat de overlegstructuren verbeterd worden is men 

sneller op de hoogte van het gedrag dat de jongere in verschillende situaties 

vertoont. Interventies kunnen daarom nog beter worden aangesloten op het 

gedrag van de jongere. Interventies die beter aansluiten bij de doelgroep van de 

behandeling zijn makkelijker te implementeren. 

 Docenten zijn opgeleid als uitvoerend medewerker YOUTURN. Dit zorgt ervoor 

dat de omgeving waarin PIJ-jongeren verkeren als geheel meer toegespitst is op 

behandeling van de jongere. 

 Vakantieweken worden over het jaar verspreid, zodat er niet één lange 

onderwijsvrije periode ontstaat. Hierdoor worden de jogneren niet geconfronteerd 

met een lange periode waarin ze geen dagbesteding hebben. Dit heeft wellicht 

een positief effect op hun motivatie. 

 Meer mogelijkheden in praktijkgericht onderwijs. Meer onderwijsmogelijkheden 

betekent dat de PIJ-jongeren meer keus hebben in het type onderwijs dat ze 

willen volgen. Het onderwijs sluit dan meer aan op hun wensen wat wellicht een 

positief effect heeft op hun motivatie. 
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9.3.7 De organisatie van nazorg 
Een actuele ontwikkeling betreft de organisatie van nazorg. Voor de invoering van 

nieuwe interventies kan dit een belangwekkende ondersteuning betekenen. Van 

belang in dit verband zijn: 

 De invoering van een verplicht nazorg traject voor PIJ-jongeren. In de beoogde 

wijziging van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen wordt het bieden en 

het organiseren van nazorg wettelijk vastgelegd. 

 Het opstellen van een nazorgplan door de reclassering waaraan de jongere 

verplicht moet meewerken. Het is de bedoeling dat de reclassering een half jaar 

voor beëindiging van de PIJ-maatregel kennis maakt met de jongere en een 

nazorgplan opstelt. Dit nazorgplan moet samenhangen met het format voor een 

perspectiefplan dat is opgesteld in het kader van de basismethodiek YOUTURN. 

Na afronding van de implementatie van YOUTURN moet dit gerealiseerd zijn. 

9.3.8 Overige ontwikkelingen 
 De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie (DJI) onderzoekt 

de factoren die betrokkenheid van ouders bevorderen en belemmeren. 

Ondermeer hieruit zou begin 2010 een nieuwe visie op ouderparticipatie moeten 

zijn geformuleerd. Het idee hierachter is dat ouders meer betrokken moeten 

worden bij het verblijf in JJI om te zorgen dat jongeren bij terugkeer in stabiele 

situatie terechtkomen. Bij afronding van deze studie waren de resultaten hiervan 

niet bekend.  

 Invoering van systeemgerichte gedragsinterventies in de eindfase van het verblijf 

van jongeren in een JJI is naar verwacht eind 2010 afgerond. Interventies die als 

onderdeel een vorm van ouderparticipatie hebben opgenomen in hun 

behandelmethodiek kunnen hierdoor in de toekomst vermoedelijk gemakkelijker 

worden ingevoerd. 

 De realisatie landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen in 2009.
4
 In een 

Veiligheidshuis werken verschillende ketenpartners samen op het gebied van 

opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de 

samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. 

Een voordeel van de Veiligheidshuizen is dat de werkprocessen van de 

ketenpartners beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kan sneller informatie 

worden uitgewisseld tussen ketenpartners. Een van de dadergroepen waarop het 

Veiligheidshuis zich richt zijn ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis houdt zich in 

dit kader vooral bezig met de nazorg van ex-gedetineerde jongeren. Ex-

gedetineerden krijgen binnen het Veiligheidshuis een 'persoonsgerichte aanpak'. 

Aan de hand van een individueel plan van aanpak dat door de partners 

gezamenlijk wordt opgesteld, krijgt de jongere een aanbod van hulpverlening 

en/of zorg. Door de komst van het Veiligheidshuis kunnen interventies die gericht 

zijn op nazorg van PIJ-jongeren, hiervan mogelijk voordeel gaan ondervinden. 

 Geplande invoering programma Vernieuwing Forensische Zorg in Strafrechtelijk 

Kader (VFZ) in 2011.
5
 De doelstelling hiervan is de ontwikkeling en invoering van 
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 Bron: www.veiligheidshuizen.nl 

5
 Bron: www.dji.nl 
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een nieuw forensisch zorgstelsel. Dit nieuwe stelsel moet zorgen voor voldoende 

aanbod van forensische zorg, het plaatsen van de juiste patiënt op de juiste plek, 

verbetering van de kwaliteit van forensische zorg en goede aansluiting van 

forensische zorg op reguliere zorg. Vertaald naar de context van de PIJ-

behandeling zou dit kunnen betekenen dat de kwaliteit van de behandeling toe 

zal nemen en beter zal aansluiten op hun zorgbehoefte.  

9.4 Recapitulatie 
Naast de omgevingsfactoren uit het vorige hoofdstuk heeft de implementator 

(mogelijk) te maken met een ander type van externe, autonome invloeden: de 

innovatie-ondersteunende maatregelen. Hieronder worden beleidsmaatregelen of 

ontwikkelingen verstaan die reeds in gang gezet zijn en een breder of hoger 

(beleids)doel dienen dan de ingebruikname van de interventie. Per definitie heeft dit 

type randvoorwaarden en factoren een gunstige invloed op het implementatieproces.  

Generieke randvoorwaarden en factoren 
In deze3 literatuurstudie is geen aandacht besteed aan mogelijke generieke 

randvoorwaarden en factoren die innovatie-ondersteunend zouden kunnen zijn. 

Specifieke randvoorwaarden en factoren 
De randvoorwaarden en factoren die in het onderstaande worden genoemd hebben 

betekenis in de specifieke context van implementatieprocessen die in justitiële 

jeugdinrichtingen worden uitgevoerd. 

In de literatuur wordt een aantal algemene maatregelen genoemd die innovatie-

ondersteunend kunnen werken, te weten: 

 Maatregelen die de kwaliteit en eenduidigheid van de uitvoering van penitentiaire 

programma‟s beogen te verbeteren, zoals het protocolleren van het sanctiebeleid 

en het voeren van periodiek overleg van alle betrokken behandelaars.  

 Maatregelen gericht op investering in opleiding van medewerkers. 

 Maatregelen gericht op verbetering van de veiligheid voor medewerkers en 

jongeren. 

 Maatregelen gericht op het betrekken van niet-behandelend personeel bij de 

behandeling van jongeren.  

 Maatregelen gericht op de verbetering van de communicatie en overdracht 

tussen medewerkers. 

Verder zijn beleidsontwikkelingen in gang gezet die eveneens ondersteunend 

kunnen (gaan) werken voor de implementatie van (gedrags)interventies in JJI‟en, 

zoals: 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van de samenstelling van leefgroepen. 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van de diagnostiek, toeleiding en 

afstemming ten behoeve van de behandeling. 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van de opleiding en training van 

personeel en op borging van de kwaliteit van de uitvoering van de 

basismethodiek YOUTURN en gedragsinterventies. 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van het management en de uitwisseling 

van informatie in de justitiële keten.  
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 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van psychiatrische zorg en 

behandeling. 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs 

en JJI‟en. 

 Ontwikkelingen gericht op de verbetering van de nazorg van PIJ-jongeren. 
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10 De opzet en resultaten van de Expert meeting 

10.1 Inleiding 
Het grootste deel van dit onderzoeksproject bestaat uit een bestudering van de 

(inter)nationale literatuur over implementatiekennis. In de voorgaande hoofdstukken 

is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen hiervan. De 

(literatuur)bronnen die in dit verband zijn geraadpleegd bieden vooral inzicht in de 

invloed van generieke randvoorwaarden en factoren. Hun relevantie is niet gebonden 

aan een bepaalde sectorale context en de betreffende invloeden wordt een min of 

meer universele geldigheid toegedicht. In het verlengde hiervan bestaat de 

verwachting dat verhoudingsgewijs veel minder bekend is over „sectorgebonden‟ 

invloeden. Dat wil zeggen, randvoorwaarden en factoren die verbonden zijn met het 

justitiële kader waarin de behandeling of begeleiding van justitiabelen plaatsvindt en 

met het strafrechtelijke karakter in algemene zin van de (gedrags)interventies. 

Vermoed wordt dat dit waarschijnlijk nog sterker het geval is voor „specifieke‟ 

randvoorwaarden en factoren, die zich exclusief doen gelden in de specifieke context 

van de PIJ-behandeling.  

Om eventuele sectorgebonden en specifieke kennis over implementatiesucces op 

het spoor te komen is in aanvulling op het literatuuronderzoek een bijeenkomst met 

deskundigen georganiseerd. De opzet en de resultaten van deze expert meeting 

wordt in de volgende paragrafen besproken (resp. § 10.2 en 10.3). Het hoofdstuk 

besluit met een beknopte weergave van de belangrijkste bevindingen uit de expert 

meeting (§ 10.4). 

10.2 De opzet van de expert meeting 
Met de expert meeting werd beoogd praktijkkennis over implementatieprocessen „op 

te halen‟ bij een aantal deskundigen. Vanuit dit perspectief werd het beeld, dat op 

basis van het literatuuronderzoek is ontstaan, gecompleteerd en gearticuleerd met 

specifieke praktijkkennis over vernieuwingsprocessen in de sector.  

De uitgenodigde deskundigen – ontwikkelaars en implementatoren – zijn allen 

betrokken (geweest) bij de realisatie van vernieuwingen in de justitiële sector, onder 

meer in inrichtingen voor jeugdigen.
1
 Voorbeelden hiervan zijn YOUTURN, SOVA op 

maat, competentiegericht werken, Equip, WorkWise, en dergelijke. Bij de uitnodiging 

van de deskundigen is benadrukt dat proceskennis tijdens de meeting centraal staat, 

niet de inhoudelijke kennis over specifieke interventies (zoals hierboven genoemd). 

Deze interventies fungeerden als vehikel, een middel om te komen tot meer 

algemene kennis over implementatieprocessen in de JJI. 

                                                   

 

1
 Bijlage 1 geeft een overzicht van de deelnemers aan de expert meeting „Succesvol implemen-

teren in de JJI‟, die heeft plaatsgevonden op donderdag 10 juni 2010 in Utrecht. 
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Het doel van de expert meeting was drieledig. Ten eerste zijn de deskundigen 

gevraagd wat volgens hen, op grond van eigen ervaring, de kritische succes- en 

faalfactoren zijn in de implementatie van vernieuwingen in een justitiële context in het 

algemeen en die in het kader van de PIJ-behandeling in het bijzonder. Ten tweede is 

de bijeenkomst aangewend om na te gaan of de met de literatuurstudie verzamelde 

kennis eventuele leemten bevat. Dat wil zeggen, de opzet was hier zicht te krijgen op 

aspecten die volgens het gehanteerde analysemodel van belang zijn, maar waarover 

in relatie tot de justitiële context c.q. de PIJ-behandeling geen onderbouwing voor is 

gevonden. In de derde plaats was het de bedoeling antwoord te krijgen op de vraag 

hoe de kenmerken van specifieke subgroepen (zoals jongeren met een 

verstandelijke beperking, verslaafde jongeren, extreem laag gemotiveerden) zouden 

kunnen interfereren met de implementatie van nieuwe programma‟s en hoe daar op 

kan worden geanticipeerd.  

Na een korte toelichting op het analysemodel dat in deze studie wordt gehanteerd 

(zie Hoofdstuk 2), is in groepjes aan de uitwerking van twee specifieke opdrachten. 

Voor de uitvoering van de opdrachten is de groepjes gevraagd om – zoals de 

onderzoekers eveneens gedaan hebben in hun analyse van de literatuur – het 

perspectief van de implementator te betrekken.  

In de eerste opdracht is elk subgroepje gevraagd om voor twee concepten uit het 

model de belangrijkste positieve en negatieve invloeden bij implementatie op een rij 

te zetten. (Met „implementatie‟ werd expliciet gedoeld op de context van een JJI, i.c. 

een behandelinrichting.) Daarna hebben de subgroepjes de door hen genoemde 

invloeden gecategoriseerd. Vervolgens konden de deelnemers alle categorieën van 

gewichten voorzien. Dat ging als volgt. Bij aanvang van de opdracht beschikte elke 

deelnemer over een „budget‟ van 15 punten. Deze punten konden zij verdelen over 

de samengestelde categorieën, waarmee zij tot uitdrukking brachten hoeveel gewicht 

zij toekenden aan deze categorieën. Het totaal van alle stemmen die zijn uitgebracht 

geeft het relatieve belang weer dat deze groep van deskundigen hecht aan de 

genoemde categorieën van invloeden.  

Voor de tweede opdracht is de deelnemers een fictieve casus voorgelegd: De 

invoering van „Zen-it‟. Zen-it bestaat uit drie componenten: een cognitieve 

gedragstherapie met meditatie, een speciale behandelunit voor de doelgroep met 

momenten en ruimte voor meditatie en begeleide uitstroom en nazorg in 

samenwerking met het sociaal netwerk en ketenpartners (zie voor de 

casusbeschrijving Bijlage 1). Opnieuw werd in subgroepjes gewerkt en elk van de 

drie groepjes vertegenwoordigde een werkgroep van een (fictieve) JJI die Zen-it 

moest gaan implementeren. De opdracht aan een werkgroep was om de 

implementatie van één van de componenten van Zen-it ter hand te nemen, met als 

startpunt een analyse van de kritische succes- en faalfactoren (determinanten-

analyse).  

10.3 De resultaten van de Expert meeting 
10.3.1 Inventarisatie van positieve en negatieve invloeden  

Bij de eerste opdracht is de deskundigen gevraagd, op basis van eigen ervaring, aan 

te geven waardoor implementatieprocessen worden beïnvloed, in positieve dan wel 

negatieve zin. De resultaten zijn samengevat in twee tabellen (zie Tabel 10.1 en 
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10.2). In totaal zijn door de deelnemers 81 verschillende aspecten genoemd, die 

door hen zijn ondergebracht in 24 categorieën van randvoorwaarden en factoren. 

Hiervan hebben 17 betrekking op randvoorwaarden en factoren die een 

(overwegend) positieve invloed hebben op het implementatieproces in JJI'en. De 

overige zeven worden beschouwd als belemmerend bij implementatie.
2
 

In Tabel 10.1 zijn de randvoorwaarden en factoren opgenomen die te maken hebben 

met de kenmerken van de interventie (element A. van het analysemodel) en met 

„Planning en operationalisatie‟ (element B.). Aan laatstgenoemde hebben de 

deelnemers het zwaarste gewicht toegekend; ruim één derde van de punten die te 

verdelen waren zijn bij dit element ondergebracht. De deskundigen maken daarmee 

duidelijk dat zij de strategieën, maatregelen en acties die door de implementator 

worden ontplooid, van het grootste belang vinden om de toepassing van de 

interventie met succes van de grond te krijgen. De categorieën hebben alle een 

generiek karakter. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen aspecten die een algemene 

strekking hebben en niet exclusief verbonden zijn met de JJI-context. Van de negen 

onderscheiden categorieën springen „Commitment in alle managementlagen‟ en 

„Heldere strategie, planning en communicatie (op papier)‟ er uit. Opvallend is dat de 

deelnemers bij de uitvoering van de opdracht zich klaarblijkelijk hebben 

geconcentreerd op randvoorwaarden en factoren die bevorderend zijn voor een goed 

verloop van het implementatieproces. 

Aan „Kenmerken van de interventie‟ (A.) wordt eveneens een relatief groot belang 

gehecht voor een succesvol verloop van de implementatie. Met ongeveer één vijfde 

van de stemmen neemt dit element in rang de derde positie in. Verreweg het 

belangrijkste kenmerk vinden de deskundigen dat een interventie een duidelijke 

structuur moet bieden voor zowel de gebruikers als de (PIJ-)jongeren zelf en dat 

deze toegesneden dient te zijn op de populatiekenmerken. Aan de andere drie 

categorieën wordt door de experts – als groep – een minder groot gewicht 

toegekend. Eén categorie vestigt de aandacht op een kenmerk dat belemmerend kan 

werken. Verwezen wordt naar interventies die veelomvattend en veeleisend zijn (in 

de uitvoering, qua behandelduur en/of betrokken partijen). De deskundigen brengen 

deze en de eerstgenoemde categorie nadrukkelijk in verband met de 

behandelcontext van PIJ-jongeren. Dit spreekt niet zo zeer uit de benaming van deze 

categorieën, maar zeker wel uit de aspecten die in dit verband zijn genoemd. 

Illustraties hiervan worden gegeven in Tabel 10.1 (zie de kolom met voorbeelden). 

                                                   

 

2
 Het onderscheid tussen beide soorten categorieën is minder scherp dan hier wellicht wordt 

gesuggereerd. Een aantal categorieën bevat zowel positieve als negatieve aspecten. Als 

positieve aspecten de overhand hebben is de betreffende categorie als geheel als „bevorderend‟ 

betiteld. Als het tegenovergestelde het geval is wordt de categorie „belemmerend‟ genoemd.  
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Tabel 10.2 vat de beoordelingen van de experts samen met betrekking tot de overige 

elementen van het analysemodel. Onder „Kenmerken van de gebruikers‟ (element 

C.) worden verschillende aspecten genoemd die een belangrijke invloed op het 

implementatieproces worden toegeschreven. Aan deze aspecten is bijna een kwart 

van de punten toegekend, die de deelnemers in de opdracht te verdelen hadden 

(waarmee dit element qua gewicht de tweede plaats bezet). De categorie 

„Ongunstig(e) werkklimaat en -omstandigheden (eenheid/team) gebruiker‟ blijkt door 

de deskundigen te worden beschouwd als een belemmerende factor van formaat. 

Over het geheel genomen (dus incl. de overige elementen) is aan deze categorie het 

zwaarste gewicht toegekend. Bovendien is deze van alle genoemde negatieve 

invloeden de categorie die met voorsprong het sterkste accent heeft gekregen. Een 

omgeving die geen voedingsbodem biedt voor de introductie van vernieuwingen is 

volgens de groep van experts het belangrijkste struikelblok voor 

implementatieprocessen. Overigens zijn alle drie de categorieën, die bij element C. 

zijn ondergebracht, van generieke aard. Zij lijken niet exclusief van toepassing te zijn 

op JJI‟en. Niettemin kan hierbij tegelijkertijd worden aangetekend dat aspecten als 

veel personeels-wisselingen, groot verloop van medewerkers en hoog ziekteverzuim 

doorgaans binnen jeugdinrichtingen bekende verschijnselen en bronnen van 

werkstress zijn.  

Opvallend is dat aan de invloed van „Innovatie-ondersteunende maatregelen‟ (I.) 

geen grote waarde wordt gehecht. Dit soort (meestal externe beleids-) maatregelen 

of ontwikkelingen hebben klaarblijkelijk volgens de experts een marginale invloed op 

het welslagen van implementatieprocessen in inrichtingen.  

Aan het belang van „Omgevingskenmerken‟ (II.) wordt door de deelnemers aan de 

expert meeting een bescheiden gewicht toegekend. Ongeveer één tiende van alle 

punten is aan dit element verbonden. Twee van de drie categorieën hebben een 

negatieve lading. „Tekorten behandelend personeel‟ en „Organisatiecultuur niet 

gericht op behandeling‟ verwijzen naar de invloed van randvoorwaarden die niet 

gunstig zijn voor de implementatie van nieuwe interventies. De derde categorie 

(„Voldoende instroom (PIJ)jongeren in inrichtingen‟) is positief gelabeld en refereert 

van het drietal het meest expliciet aan de PIJ-context.  

Tot slot zijn onder „Kenmerken van de populatie‟ (III.) twee categorieën geformeerd 

die in negatieve zin in verband worden gebracht met implementatiesucces. „Beperkte 

responsiviteit en behandelmotivatie (PIJ-)jongeren‟ en „Onvoldoende ondersteuning 

van en betrokkenheid bij behandeling vanuit gezinssysteem‟ bevatten aspecten die 

de invoering van een interventie kunnen belemmeren. Tezamen hebben deze 

categorieën ongeveer tien procent van de stemmen gekregen. 
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10.3.2 Behandeling van de casus 
In de tweede opdracht van de expert meeting is de deskundigen gevraagd om 

succes- en faalfactoren te bedenken die de implementatie van „Zen-it‟ zouden 

kunnen bevorderen c.q. kunnen belemmeren. De deskundigen waren in drie 

subgroepjes verdeeld, die ieder de fictieve implementatie van een subcomponent 

van „Zen-it‟ moesten analyseren. De resultaten van deze opdracht zijn door de 

subgroepjes in een plenaire discussie met elkaar besproken.  

Opvallend was dat naast de voornamelijk generieke randvoorwaarden en factoren – 

die overeenkwamen met de in Paragraaf 10.3.1 genoemde factoren – ook drie JJI- 

en PIJ-specifieke randvoorwaarden en factoren zijn genoemd, die niet of slechts 

summier in de relevante implementatieliteratuur zijn terug te vinden. Het gaat hier om 

de rol van veiligheid, de mogelijke discrepantie in straf- en behandelduur en de 

invloed van „behandelmoeheid‟ en „behandeldruk‟. Daarnaast hebben de 

deskundigen twee factoren genoemd – de motivatie van PIJ-jongeren en de wijze 

van besluitvorming – die geslaagde implementatie binnen een JJI vaak in de weg 

blijken te staan. Deze twee factoren blijken ook volgens de literatuurstudie een 

belangrijk rol te spelen bij implementatieprocessen (zie respectievelijk § 7.2 en § 

5.3), maar door de impact die ze blijkens de experts hebben voor implementatie in de 

PIJ-context worden ze in deze paragraaf nogmaals aangestipt.  

Beveiliging en veiligheid 

Beveiliging en veiligheid is één van de meest pregnante factoren die implementatie 

binnen een JJI kan beïnvloeden. Door alle deskundigen wordt dit aspect genoemd 

als een belemmerende factor waar in alle geledingen van de instelling en bij elke 

verandering in de instelling rekening mee gehouden moet worden. In elke organisatie 

vergen veranderingen veel logistieke aanpassingen. In JJI‟en moeten bij elke 

verandering evenwel ook de consequenties voor de veiligheid worden geëvalueerd 

en dienen procedures daarop eventueel aangepast te worden. Dit betekent dat bij de 

kleinste verandering op het gebied van onder andere planning al grote logistieke 

aanpassingen om de hoek komen kijken. Wanneer een verandering eenmaal is 

doorgezet moeten alle medewerkers in alle lagen van de instelling èn de 

ketenpartners geïnformeerd worden en zich aanpassen aan de nieuwe situatie die 

door de verandering is ontstaan. Dit vergt niet alleen veel van het 

aanpassingsvermogen van de medewerkers, maar ook veel organisatie, 

communicatie en monitoring. Een JJI kan gezien worden als een uitgebalanceerd 

maar delicaat „ecosysteem‟, waar na elke verandering de balans weer hervonden 

moet worden. Wanneer ook maar één schakel of één component uitvalt of niet 

aangepast is aan de nieuwe situatie dan wordt het moeilijk om de balans te 

hervinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de deskundigen opmerken dat 

vanwege grote logistieke beslommeringen soms weloverwogen de keuze wordt 

gemaakt om een verandering niet door te zetten.  

Straf versus behandeling 

De deskundigen noemen de moeizame verhouding tussen straf en behandeling een 

factor die succesvolle implementatie (en succesvolle behandeling) in de weg kan 

staan. Om twee redenen staan straf en behandeling vaak op gespannen voet met 

elkaar. Enerzijds zitten jongeren in de JJI omdat zij gestraft zijn en anderzijds 

verblijven zij er om geholpen te worden hun gedrag te veranderen. Straffen en 
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helpen zitten soms in elkaars vaarwater en leveren dilemma‟s op die de uitvoering 

van een behandeling (en dus ook van nieuwe interventies) kunnen hinderen. Ook 

lopen de duur van de straf en van de behandeling vaak niet synchroon. Wanneer de 

straf bijvoorbeeld korter is dan de behandeling komt het in de praktijk voor dat de 

behandeling in een versneld tempo uitgevoerd wordt. Hierdoor dreigt te worden 

getornd aan de programma-integriteit van de interventie. Wanneer een interventie 

niet uitgevoerd wordt zoals beoogd, beïnvloedt dit ook een geslaagde implementatie.  

Behandelmoeheid en behandeldruk 

Een factor die volgens de deskundigen de implementatie van interventies in JJI‟en 

beïnvloedt laat zich het best omschrijven met de term „behandelmoeheid‟, die zowel 

onder jongeren als behandelaars voorkomt. Vooral bij een te lange behandeling 

treedt het verschijnsel op. Er is sprake van verzadiging en verdere behandeling voegt 

geen verbetering meer toe en kan zelfs contraproductieve effecten bewerkstelligen. 

Behandelmoeheid lijkt doorgaans op te treden wanneer een interventie langer dan 

acht à negen maanden bedraagt (vgl. Geurts e.a., 2007; Landsman e.a., 2001). 

Omdat de gemiddelde duur van een PIJ-maatregel vaak langer is en daarmee 

(noodgedwongen) vaak ook de programma‟s die de jongeren moeten volgen, lijkt het 

verschijnsel behandelmoeheid binnen de JJI‟en volgens de deskundigen regelmatig 

voor te komen. Dit effect wordt ook nog eens versterkt door het verplichte 

leefkarakter binnen de JJI‟en. In een JJI wordt de dag van een jongere van minuut tot 

minuut ingedeeld. Elk onderdeel van de dag – eten, slapen, ontspanning, 

behandeling en school – staat vast. De deskundigen zeggen dat de druk dat alles 

moet en niets vrijwillig is, zorgt voor een algehele behandelmoeheid bij de jongeren.  

Naast behandelmoeheid ervaren behandelaars binnen de JJI‟en ook behandeldruk. 

Doordat de instroom van PIJ-jongeren momenteel stagneert of zelfs afneemt, zijn 

steeds minder therapeuten beschikbaar voor de behandeling van PIJ-jongeren. 

Tegelijkertijd is het aanbod van interventies voor PIJ-jongeren groot, wat betekent 

dat steeds minder therapeuten steeds meer verschillende interventies moeten 

uitvoeren. Dit houdt ook in dat steeds meer opleiding en bij- of nascholing gevolgd 

moet worden. Daarnaast betekent het ook nog dat therapeuten minder goed 

vervangen kunnen worden tijdens ziekte, verlof of vakantie. (Dit is tevens een 

logistiek probleem: een zieke therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van 

PIJ-jongeren kan niet zomaar vervangen worden door een therapeut die nog nooit 

met deze doelgroep heeft gewerkt.) De combinatie van deze factoren maakt dat 

behandelaars de behandeldruk binnen de JJI‟en vaak als zwaar beleven. 

Volgens de deskundigen zorgen behandelmoeheid en behandeldruk bij zowel de 

jongeren als bij de gebruikers voor verminderde motivatie en dit ervaren de 

deskundigen als een belangrijke belemmerende factor bij de invoering van 

interventies in JJI‟en.  

Lage behandelmotivatie van PIJ-jongeren 

Tijdens de expert meeting wordt door de deskundigen de extreem lage motivatie van 

PIJ-jongeren aangekaart als een cruciale factor die de kans op implementatiesucces 

ernstig kan ontregelen. In Paragraaf 7.2 is de geringe motivatie ook genoemd als 

belemmerende factor, maar tijdens de expert meeting is de impact van gebrekkige 

motivatie op het werken met PIJ-jongeren meermaals aan de orde gesteld.  
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Besluitvorming en afstemming 

Hetzelfde geldt voor besluitvorming en afstemming, zowel verticaal in de sectorale 

beleidskolom als horizontaal in de justitiële keten. De deskundigen geven aan dat 

men binnen een JJI erg afhankelijk is van de besluitvorming in de JJI-sector. Veel 

beslissingen worden centraal, boven in de kolom genomen. Dit betekent dat een JJI 

zelf niet zomaar een verandering in kan gaan zetten. In Hoofdstuk 5 wordt genoemd 

dat implementatie juist bevorderd wordt wanneer een goed evenwicht gevonden 

wordt tussen centrale en decentrale besluitvorming. Dit is blijkbaar binnen de JJI‟en 

niet altijd het geval, althans in de ogen van de geraadpleegde deskundigen. 

Daarnaast hebben beslissingen die door één partij, één schakel in de keten 

genomen zijn, consequenties voor alle andere schakels in de keten. Implementatie 

kan nadelig beïnvloed worden wanneer deze consequenties niet goed overzien of 

ingeschat kunnen worden. Zoals onder „beveiliging en veiligheid‟ al aan de orde 

kwam, hebben beslissingen die door één schakel in de keten genomen zijn ook grote 

logistieke consequenties, die implementatie kunnen beïnvloeden. 

10.4 Recapitulatie  
Het doel van de expert meeting was praktijkkennis te verzamelen over 

implementatieprocessen in de context van de justitiële jeugdinrichting. De 

bijeenkomst met deskundigen op dit gebied heeft de volgende bevindingen 

opgeleverd.  

1. De kritische succes- en faalfactoren die de deskundigen noemen blijken een 

overwegend generiek karakter te hebben. De randvoorwaarden en factoren die 

door hen als belangrijk zijn geïdentificeerd komen overeen met de bevindingen 

uit de literatuurstudie. Bevorderende (+) dan wel belemmerende (–) 

randvoorwaarden en factoren die genoemd zijn: 

 Interventie (zie ook Hoofdstuk 4) 

+ Interventie moet duidelijk gestructureerd zijn. 

+ Interventie en populatie moeten goed op elkaar aansluiten. 

 Planning en operationalisatie (Hoofdstuk 5) 

+ Goed plan van aanpak met de juiste implementatiestrategieën. 

+ Commitment in alle managementlagen van de organisatie. 

 Gebruikerskenmerken (Hoofdstuk 6) 

– Ongunstig werkklimaat (d.w.z. het ervaren van werkdruk, stress). 

– Ontbreken van draagvlak bij gebruikers. 

 Omgevingskenmerken (Hoofdstuk 8) 

– Besluitvorming in de JJI-sector vindt vaak centraal plaats, hetgeen de 

handelingsvrijheid van JJI‟en kan beperken.  

– Afstemming met ketenpartners over de uitvoering van een interventie is 

noodzakelijk, maar soms ook complicerend voor het implementatieproces. 

2. De deskundigen hebben verschillende JJI- dan wel PIJ-specifieke 

randvoorwaarden en factoren genoemd die niet in de (PIJ-specifieke) 

implementatieliteratuur terug zijn te vinden: 

 De hoge prioriteit van beveiliging en veiligheid in inrichtingen hebben een 

remmende invloed op de invoering van veranderingen. 

 Het spanningsveld tussen straf en behandeling, dat een succesvolle 

implementatie van (gedrags)interventies in de weg kan staan. 
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 De negatieve impact van „behandelmoeheid‟ en „behandeldruk‟. 

3. Eén populatiekenmerk is door de deskundigen pregnant onder de aandacht 

gebracht als ernstige belemmering voor het welslagen van elk 

implementatieproces in de PIJ-context (zie ook Hoofdstuk 7):  

 De geringe behandelmotivatie van jongeren uit de PIJ-populatie. 

Uit deze bevindingen zijn twee belangrijke, meer algemene conclusies te trekken.  

 Er is een grote overeenstemming gevonden tussen de bevindingen uit de 

implementatieliteratuur en het oordeel van de deskundigen. Hieruit wordt 

geconcludeerd dat de voor dit onderzoek uitgevoerde literatuuranalyse valide lijkt 

te zijn en dat de geraadpleegde bronnen volledig verondersteld mogen worden.  

 Uit de resultaten van de expert meeting mag worden opgemaakt dat deelnemers 

aan de expert meeting als kundige implementatoren beschouwd mogen worden. 

Zij lijken te denken en te handelen overeenkomstig de rol die voor 

implementatoren is weggelegd in de gangbare implementatieliteratuur. Zij 

herkennen en anticiperen op de sterke punten en de knelpunten die kunnen 

spelen in implementatietrajecten (al dan niet binnen een justitiële of PIJ-

specifieke context). 
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11 Conclusie en beschouwing 

11.1 Inleiding 
Met dit hoofdstuk wordt de studie naar de randvoorwaarden en factoren, die van 

invloed zijn op de implementatie van PIJ-behandelprogramma‟s, afgesloten. De 

voornaamste uitkomsten worden hierin op een rij gezet, waarbij de 

onderzoeksvragen die aan de studie ten grondslag liggen de leidraad zullen vormen 

(zie § 11.3). Als afsluiting van het rapport bevat Paragraaf 11.4 een beknopte 

slotbeschouwing op „Implementatie achter tralies‟. Maar dit hoofdstuk begint met een 

korte terugblik op de uitgevoerde studie in de volgende paragraaf. 

11.2 Korte terugblik op de studie 
Context en opdracht 

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 literatuurstudie heeft to doel in deze leemte te voorzien. De studie moet een 

synthese opleveren van beschikbare kennis over randvoorwaarden en factoren die 

doorgaans bijdragen aan een geslaagde implementatie van (gedrags)interventies in 

de context van de PIJ-maatregel. 

Vergaring van kennis uit literatuur en praktijk 

Langs twee wegen is de beoogde kennis verzameld. In de eerste plaats is de 

literatuur op het gebied van „implementatie‟ geraadpleegd. Dit onderdeel beslaat het 

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

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 

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

                                                   

 

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.  
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Naast de literatuurstudie heeft, in de tweede plaats, een raadpleging plaatsgevonden 

van deskundigen, die in het veld van de justitiële jeugdinrichtingen (JJI'en) opereren. 

In een expert meeting is getracht specifieke kennis over implementatiesucces als het 

ware op te halen bij implementatoren, die betrokken zijn (geweest) bij de invoering 

van (gedrags)interventies in JJI‟en. Deze uitbreiding zou het beeld, dat uit het 

literatuuronderzoek rijst, moeten completeren en articuleren met specifieke 

praktijkkennis over vernieuwingsprocessen in de sector. Terugkijkend is dit doel tot 

op zekere hoogte gehaald. De winst van de bijeenkomst met deskundigen bestaat 

vooral uit de articulatie van min of meer algemene implementatiekennis; door deze 

raadpleging is sterker naar voren gekomen dat bepaalde aspecten van het 

implementatieproces in de context van JJI‟en een groter gewicht lijken te hebben (zie 

daarvoor § 11.3). Tegelijkertijd blijkt de „afgetapte‟ praktijkkennis grotendeels te 

overlappen met de bevindingen uit de implementatieliteratuur. De randvoorwaarden 

en factoren die doorgaans implementatieprocessen in het algemeen beïnvloeden – 

óók de processen in andersoortige organisaties, bijvoorbeeld in het onderwijs en de 

gezondheidszorg – blijken evenzeer van toepassing op de jeugdinrichtingen die 

centraal staan in deze studie. Dit impliceert dat de beoogde completering met kennis 

over JJI-specifieke aspecten mogelijk niet goed uit de verf is gekomen. Het betekent 

evenwel ook dat de uitkomsten van het literatuuronderzoek klaarblijkelijk worden 

ondersteund door experts. Dit werpt belangrijk licht op de validiteit van de 

verzamelde theoretische kennis voor de implementatiepraktijk in JJI‟en, hetgeen 

eveneens als winstpunt mag worden beschouwd. 

Door de bril van de implementator 

Om die complexiteit van het implementatie-

proces te ontleden en te doorgronden is een 

analysemodel gebruikt, dat in Figuur 11.1 

vereenvoudigd is weergegeven (met daarin 

een geaccentueerde plaats voor het beoogde 

procesresultaat). Het model fungeert als een 

soort bril, waardoor naar de opzet en de 

uitvoering van implementatieprocessen is 

gekeken. In deze studie is de analyse 

uitgevoerd „door de bril van de implementator‟. 

Dit perspectief is als uitgangspunt genomen omdat dit onderzoek bruikbare kennis 

dient op te leveren – kennis die door implementatoren kan worden benut voor 

effectieve implementatie van (gedrags) interventies in de context van de PIJ-

maatregel. De keuze brengt een differentiatie met zich mee in meer en minder 

beïnvloedbare randvoorwaarden en factoren. Immers, vanuit het gezichtspunt van de 

implementator is duidelijk te maken welke aspecten van het implementatieproces 

door hem kunnen worden gestuurd en op welke onderdelen hij minder of geen 

invloed kan uitoefenen.  

Maar de toepassing van dit model kent natuurlijk ook beperkingen. Het gekozen 

perspectief draagt het risico van eenzijdigheid omdat andere perspectieven buiten 

haken worden gezet. Daarnaast is „beïnvloedbaarheid‟ gekleurd door het perspectief 

van de implementator. De invalshoek van bijvoorbeeld een bestuurder betekent een 

andere perceptie van sturingsmogelijkheden. Deze kanttekeningen zijn van belang 

bij de interpretatie en appreciatie van de bevindingen van dit onderzoek. 
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11.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Met de verzamelde kennis uit de literatuur en de praktijk is geprobeerd antwoord te 

geven op de onderzoeksvragen die aan deze studie ten grondslag liggen. In het 

onderstaande worden deze vragen successievelijk behandeld.  

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

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 Hoofdstuk 3 is gegeven: 

„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. 

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 Hoofdstuk 3 is ook 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. 

Voor de implementator, die natuurlijk zelf ook aan dit „spel‟ deelneemt, is een deel 

van deze factoren veranderlijk. Zij omvatten gebeurtenissen en omstandigheden 

waarop hij kan aangrijpen en activiteiten die hij kan ontplooien om de beoogde 

veranderingen te realiseren. Op andere factoren zal de implementator niet of 

moeilijker invloed kunnen uitoefenen.  

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? 

De raadpleging van de literatuur (zie Hoofdstuk 4 tot en met 9) en de praktijk 

(Hoofdstuk 10) is uitgemond in een waslijst van randvoorwaarden en factoren die er 

waarschijnlijk toe doen. Tabel 11.1 geeft een samenvatting hiervan, waarbij een 

onderscheid is gemaakt tussen randvoorwaarden en factoren die in het algemeen 
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een rol spelen in implementatieprocessen (dus ook in andere maatschappelijke 

sectoren, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg) en randvoorwaarden en 

factoren die specifiek betrekking hebben op de context van de justitiële 

jeugdinrichting. Tevens is aangegeven of de genoemde invloeden doorgaans een 

bevorderend of belemmerend effect hebben.  

Hierboven werd gesproken van een „waarschijnlijke‟ invloed van de gepresenteerde 

randvoorwaarden en factoren, omdat de kennisinventarisatie een beeld verschaft van 

hetgeen algemeen beschouwd wordt als good practice bij de implementatie van 

interventies. Er is in de literatuur echter geen „harde‟ evidentie gevonden voor die 

veronderstelde effectiviteit. Zou zulke kennis voorhanden zijn, dan ontstaat een beeld 

van een best practice. Een best practice bevat ingrediënten waarvan de effectiviteit 

of werkzaamheid is bewezen en onderscheidt zich zo van een good practice. 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. 

Evidence-based interventie is gunstige randvoorwaarde  

Goed beschreven, deugdelijk onderbouwde en gedocumenteerde interventies 

worden over het algemeen met een grotere mate van succes geïmplementeerd 

(Hoofdstuk 4). Met een bewuste keuze voor solide, evidence-based interventies 

wordt het afbreukrisico in implementatieprocessen aanzienlijk gereduceerd. Sinds 

enige jaren voert het ministerie van Justitie het beleid om erkende (d.w.z. bewezen 

effectieve of evidence-based) gedragsinterventies te gebruiken. In de toekomst 

worden alleen nog interventies gefinancierd die een officiële erkenning hebben. Met 

dit beleid is een gunstige randvoorwaarde geschapen voor succesvolle 

implementatie.  

Determinantenanalyse is noodzakelijk 

In de literatuur is brede consensus over de noodzaak om een  

„determinantenanalyse‟ vooraf te laten gaan aan het implementatieproces. Een 

dergelijke analyse beoogt in kaart te brengen welke randvoorwaarden en factoren 

binnen en rondom een organisatie de implementatie van een interventie kunnen 

beïnvloeden. Deze analyse verschaft de implementator inzicht in de zaken waarmee 

hij rekening moet houden bij de opstelling van een plan van aanpak voor de 

implementatie en bij de keuze van geëigende implementatiestrategieën. Om de kans 

op geslaagde implementatie te vergroten is het eveneens van belang het plan van 

aanpak en de vorderingen gedurende het implementatietraject te evalueren (bijv. met 

instrumenten als  RE-AIM  of Preffi 2.0). De evidentie van deze stappen lijkt groot, 

maar in de praktijk blijkt deze werkwijze weinig te worden gevolgd (zie Hoofdstuk 5). 
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Tabel 11.1  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 (Hoofdstuk 4 en 10) 
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 (Hoofdstuk 5 en 10) 
Algemeen Specifiek 

+ „determinantenanalyse‟ vóór implementatieproces   

+ planmatige en strategische aanpak implementatie   

Kenmerken van de gebruikers (Hoofdstuk 6 en 10) 
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 (Hoofdstuk 7 en 10) 
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 (Hoofdstuk 8 en 10) 
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 (Hoofdstuk 9) 
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 
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Gebruikers hebben een sleutelpositie 

Gebruikers hebben een cruciale rol en plaats in het implementatieproces. 

Kenmerken van de gebruikersgroep (in termen van gedrag, attituden en opvattingen, 

capaciteiten) kunnen de implementatie bevorderen of belemmeren. De balans van 

positieve en negatieve aspecten bepaalt voor een belangrijk deel het welslagen van 

het implementatieproces. Voor een deel zijn gebruikers te beïnvloeden door, 

bijvoorbeeld, informatieverstrekking over de interventie en het invoeringsproces of 

door de aanbieding van opleiding en training om de interventie te kunnen uitvoeren. 

Maar er zijn ook gebruikersgebonden kenmerken die weliswaar een rol spelen, maar 

niet of nauwelijks te veranderen zijn (zoals beroepservaring, opleidingsniveau, 

vernieuwingsgezindheid) (Hoofdstuk 6).  

In aanvulling op het literatuuronderzoek achten de geraadpleegde implementatie-

deskundigen een ongunstig of instabiel werkklimaat voor (beoogde) gebruikers de 

belangrijkste belemmerende factor voor een goed verlopend implementatieproces in 

JJI‟en. Zij bevestigen met klem dat het ontbreken van professionele draagvlak (in 

termen van enthousiasme, commitment, competentie) bij behandelaars, 

groepsleiders en ander inrichtingspersoneel voor de introductie van vernieuwingen in 

de jeugdinrichtingen een obstakel van formaat is (Hoofdstuk 10). 

Specifieke belemmeringen in justitiële jeugdinrichtingen 

Volgens de geraadpleegde experts gelden voor JJI‟en enkele bijzondere omstandig-

heden die implementatieprocessen kunnen bemoeilijken (zie Hoofdstuk 10).  

 Het beveiligings- en veiligheidbeleid van inrichtingen stelt harde eisen en 

duidelijke grenzen aan de werkprocessen. Dus ook aan het gebruik van nieuwe 

(gedrags)interventies. Bij de introductie van nieuwe werkwijzen dienen eerst de 

consequenties voor de beveiliging en de veiligheid in de inrichting te worden 

geëvalueerd. Zelfs kleine aanpassingen in het beleid hebben vaak al tamelijk 

ingrijpende en substantiële logistieke gevolgen. Het komt voor dat als gevolg 

hiervan afgezien wordt van de implementatie van een interventie. 

 Het spanningsveld waarin de uitvoering van de PIJ-maatregel plaatsvindt is een 

mogelijke belemmering voor succesvolle implementatie. Straffen en behandelen 

van jongeren kan conflicterende belangen opleveren. Bovendien lopen de duur 

van de straf en van de behandeling vaak niet synchroon, wat nadelige 

consequenties kan hebben voor de (programma-integere) toepassing van de 

interventie.  

 De fenomenen „behandelmoeheid‟ en „behandeldruk‟ zijn niet bevorderlijk voor 

het behandelklimaat in de JJI in het algemeen. Behandelmoeheid treedt op 

(vooral bij jongeren, maar ook bij behandelaars) wanneer een soort 

verzadigingspunt in de behandeling wordt bereikt. Na verschillende maanden 

blijkt de behandeling geen verbetering meer toe te voegen, maar moeten 

jongeren hun verblijf nog wel uitzitten. Dit effect lijkt te worden versterkt door het 

JJI-regiem, waarin de dagindeling voor een jongere als het ware van minuut tot 

minuut is ingedeeld. Behandeldruk wordt ervaren door behandelaars die 

betrokken zijn bij de uitvoering van meerdere interventies, terwijl tegelijkertijd 

sprake is van therapeutische onderbezetting. 

 De besluitvormings- en afstemmings-procedures (zowel verticaal als horizontaal, 

centraal als decentraal) kan de invoering van interventies vertragen of 

bemoeilijken. Implementatoren en andere betrokken zijn vaak van anderen 
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afhankelijk omdat besluiten veelal op centraal, overkoepelend niveau worden 

genomen en veranderingen in een inrichting moeten worden afgestemd met de 

partners in de keten. 

2b.  Zijn er in aansluiting hierop (i.c. vraag 2a.) 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? 

Geconcludeerd wordt dat er op zijn minst twee belangrijke hiaten bestaan in de 

kennis over effectieve implementatie. Deze hebben niet te maken met een vermoede 

onvolledigheid van hetgeen thans bekend is over implementatie, maar met de aard of 

„hardheid‟ van de kennis, respectievelijk, met de specificiteit van de kennis. Wat het 

eerste punt betreft, met de verzamelde kennis zijn tal van kenmerken 

geïnventariseerd die tezamen good practice constitueren. Over deze kenmerken 

bestaat brede consensus, blijkens de bevestiging in diverse overzichtsstudies en 

kennissyntheses. Wat opvallend genoeg ontbreekt in alle geraadpleegde studies is 

empirische ondersteuning van de relevant geachte randvoorwaarden en factoren. 

Mikolajczak en collega‟s (2009) verzuchten dat noch uit de literatuur, noch uit de 

analyse van onderzoeksprojecten in de jeugdzorg empirisch bewijsbare, 

generaliseerbare factoren en strategieën naar voren komen die de implementatie 

positief dan wel negatief beïnvloeden. Kennis over effectieve implementatie is in zijn 

algemeenheid hard nodig. Empirisch onderbouwde gegevens over effectieve 

implementatie dragen er toe bij dat inzicht in good practice wordt uitgebreid tot 

kennis over best practice.  

In de tweede plaats is een hiaat aangetroffen met betrekking tot specifieke 

implementatiekennis over de invoering van interventies in JJI‟en, althans voor zover 

het om overdraagbare, gedocumenteerde kennis gaat. De meeste inzichten die in 

deze studie zijn gepresenteerd vinden hun herkomst in publicaties over andere 

sectoren en contexten. Verondersteld wordt dat deze generieke implementatiekennis 

evenzeer toepasbaar is in de PIJ-context. Op beperkte schaal heeft de expert 

meeting hiervoor ondersteuning opgeleverd. Dit dient met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd; meer zekerheid hierover vraagt om nader onderzoek. De 

raadpleging van deskundigen heeft ook laten zien dat specifieke 

implementatiekennis voorhanden is, maar dat die kennis vooralsnog in „de hoofden‟ 

van de deskundigen huist. Voor implementatoren in de JJI-sector zou de ontsluiting 

en documentatie van deze, vooral impliciete kennis bruikbare en nuttige 

ondersteuning kunnen bieden bij toekomstige implementatieprocessen.  

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? 

In de literatuur is geen informatie gevonden over randvoorwaarden en factoren die 

de implementatie van behandelingen aantoonbaar zouden belemmeren of 

bevorderen (zie ook hierboven). Dit betekent dat er geen harde aanwijzingen zijn om 

verschillen te verwachten tussen PIJ-jongeren in het algemeen en daarbinnen te 

onderscheiden subgroepen (bijv. extreem laag gemotiveerde jongeren, allochtone 
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subgroepen, middelengebruikende jongeren). Wel worden aan de populatie van PIJ-

jongeren aspecten onderscheiden die het welslagen van het implementatieproces in 

JJI‟en mogelijk onder druk zetten.  

Ten eerste is de lage behandelmotivatie van jongeren, die op een zeer groot deel 

van de PIJ-jongeren van toepassing blijkt, vermoedelijk een belemmering voor 

implementatiesucces. Er zijn geen publicaties gevonden die dit verband, in de 

context van de PIJ-maatregel, hard kunnen maken. Maar in de 

implementatieliteratuur wordt de bereidheid van cliënten om mee te werken aan de 

uitvoering van een (nieuwe) interventie in het algemeen als randvoorwaarde 

beschouwd voor een geslaagde implementatie (Hoofdstuk 7). De resultaten van de 

expert meeting bieden hiervoor aanvullend en in specifieke zin ondersteuning. Door 

de deskundigen wordt de lage behandelmotivatie van PIJ-jongeren als een serieus 

struikelblok ervaren bij de implementatie van interventies in de JJI (Hoofdstuk 10). 

Nader onderzoek zou licht moeten werpen op de omvang waarin dit fenomeen zich 

voordoet en op de wijze waarop deze bedreiging zou moeten worden aangepakt. 

Ten tweede is extreem middelengebruik van jongeren met een PIJ-maatregel een 

potentiële bedreiging van implementatiesucces. Ook voor dit kenmerk geldt dat het 

betrekking heeft op een groot deel van de PIJ-jongeren en dat het doorgaans een 

nadelig effect heeft op de uitvoering van behandelingen (Hoofdstuk 7). Het is niet 

duidelijk in hoeverre het middelengebruik een belemmerende invloed heeft op 

implementatieprocessen in JJI‟en. Studies daarover zijn niet aangetroffen. Uit de 

implementatieliteratuur is echter bekend dat interventies die onvoldoende aansluiten 

op de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënten een slechter 

perspectief op succesvolle implementatie hebben (zie Hoofdstuk 4).Op basis hiervan 

bestaat het vermoeden dat middelengebruik een mogelijk storende invloed heeft op 

het  implementatieproces in een JJI. Onderzoek hiernaar zou hierover helderheid 

kunnen geven.  

Ten derde wordt de PIJ-populatie gekenmerkt door een relatieve toename van het 

aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB-jongeren ; zie Hoofdstuk 

7). Om behandelingen goed uit te kunnen voeren is het van belang dat rekening 

wordt gehouden met de cognitieve capaciteiten van deze subgroep. Bij bijvoorbeeld 

YOUTURN (basismethodiek voor JJI'en) is dat reeds gebeurd en is het materiaal 

geschikt gemaakt voor LVB-jongeren. Hierdoor kan de methodiek, eventueel, in een 

gepast tempo en „op maat‟ worden toegepast. Er zijn echter geen studies gevonden 

die een verband leggen tussen (de toename van) LVB-problematiek en het 

welslagen van de implementatie van (gedrags)interventies in JJI‟en. Hetgeen 

hierboven is gesteld over middelengebruik geldt hier evenzeer: interventies die 

onvoldoende aansluiten op specifieke kenmerken van cliënten hebben een slechter 

perspectief op succesvolle implementatie). Gelet op de genoemde toename en op 

het belang van „maatwerk‟ is aan te bevelen dat bij (gedrags)interventies, die thans 

worden toegepast in JJI‟en, wordt nagegaan in hoeverre aanpassingen voor LVB-

jongeren nodig en mogelijk zijn. 

11.4 „Implementatie achter tralies‟ 
Tot besluit van dit rapport wordt vastgesteld dat er weliswaar veel kennis is over een 

goede opzet en uitvoering van implementatieprocessen, maar dat die kennis 
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hoofdzakelijk beschrijvend is. Empirisch ondersteunde kennis over effectieve 

implementatie blijkt schaars. Het is daarom te verwachten dat nog vele 

(onderzoeks)vragen over de implementatie van interventies zullen moeten worden 

beantwoord – binnen en buiten de context van de justitiële jeugdinrichting. 

Terugkijkend op deze studie rijst de vraag of de implementatie van 

(gedrags)interventies, bestemd voor jongeren met een PIJ-maatregel, wezenlijk 

verschilt van vergelijkbare veranderingsprocessen in andere maatschappelijke 

sectoren, als bijvoorbeeld het onderwijs en de gezondheidszorg. Een belangrijke 

conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat dit verschil niet groot is. 

Implementeren in de geslotenheid van een justitiële jeugdinrichting is minstens zo 

complex en extensief als in „de buitenwereld‟. Met de genoemde randvoorwaarden 

en factoren die in algemene zin implementatieprocessen (lijken te) beïnvloeden is het 

geschetste beeld voor JJI'en tamelijk volledig.  

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

implementatiesucces in JJI‟en onder druk 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. Niet alleen bij 

implementatoren trouwens. Ontwikkelaars van (gedrags)interventies kunnen 

eveneens een wezenlijke bijdrage leveren. Een succesvolle implementatie van hun 

product wordt waarschijnlijk bevorderd als zij in het ontwerp van interventies, of de 

aanpassing daarvan („maatwerk‟), rekening houden met de impact van 

randvoorwaarden en factoren die in het bijzonder voor justitiële jeugdinrichtingen 

gelden. 

Deze specifieke randvoorwaarden en factoren lijken een relatief groot gewicht te 

hebben. Zoals gezegd is dat nog niet met zekerheid te zeggen; de empirische basis 

onder de beschikbare implementatiekennis is in het algemeen gesproken zeer 

bescheiden. Dat geldt a fortiori voor kennis over de invoering van vernieuwingen in 

JJI‟en. Verondersteld wordt dat de relevante kennis voornamelijk impliciet is; 

opgeslagen is „in de hoofden‟ van implementatiedeskundigen en daardoor niet voor 

een breed publiek toegankelijk. De innoverende inrichting is er mee gediend dat deze 

kennis wordt aangeboord, geëxpliciteerd en gesystematiseerd. Uitwisseling en 

benutting, verdieping en onderbouwing van specifieke kennis in de JJI-sector zal 

daarmee worden gestimuleerd (en wellicht ook in verwante sectoren waar „drang en 

dwang‟ een aspect van de verleende zorg is). Implementatoren moeten kunnen gaan 

profiteren van deze extra bagage, van deze aanvulling op het algemene bestand van 

generieke implementatiekennis. Naarmate ook deze kennis „harder‟ is zal het 

ondervonden voordeel in de praktijk groter zijn. Onderzoek naar „effectieve 

implementatie achter tralies‟ zal daarin moeten voorzien.  

De opdracht van dit (literatuur)onderzoek was gericht op de verwerving van kennis 

over randvoorwaarden en factoren. Kennis, die de praktijk zou kunnen benutten voor 

een optimale sturing van het implementatieproces teneinde een maximaal resultaat 

te kunnen behalen, ofwel: de toepassing van de interventie-zoals-bedoeld. Als 

potentiële benutter van die kennis stond de implementator als stuurman van het 
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proces centraal. Maar voor een goed implementatieresultaat mogen twee andere 

partijen, die minder sterk in het middelpunt stonden, niet over het hoofd worden 

gezien. Ten eerste zijn dat de behandelaars, groepsleiders en andere professionals 

die de interventie moeten gaan uitvoeren in de praktijk of daarin ondersteunend zijn. 

De sleutel tot succes ligt voor een aanmerkelijk deel in hun handen. Ten tweede zijn 

dat de jongeren met een PIJ-maatregel (en in toenemende mate ook de 

gezinssystemen waartoe zij behoren), voor wie de interventies bedoeld zijn. Zij zijn 

de eindgebruikers en een minimale medewerking van hen is nodig om de interventie 

te kunnen toepassen. Een constructief samenspel tussen de genoemde partijen voor 

een goed eindresultaat is natuurlijk voor elk implementatieproces van belang, 

ongeacht de sector waarin dit plaatsvindt. Maar vanwege de geslotenheid van de 

setting geldt dit bij „implementatie achter tralies‟ wellicht sterker.  
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Summary 

Context and Research Questions 
For quite some time now, the implementation of the criminal measure of “Placement 

in Institution for Juvenile offenders" (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, PIJ) 

has been criticised in the Netherlands. Youths subject to a PIJ measure are treated 

in a juvenile offenders institution (justitiële jeugdinrichting, JJI) for behavioural 

disorders and/or psychological problems, in order to prevent recidivism. Since 2006 

various policy measures and actions have been taken to improve the practical 

implementation of the PIJ measure. Several evaluations and analyses link the 

bottlenecks established to the way in which new – behavioural and other – 

interventions
1
 are usually implemented in JJIs. Failing knowledge of parameters and 

factors that influence the success of implementation processes are said – at least 

partly – to interfere with effective implementation of the PIJ measure.  

This study intends to increase the knowledge of parameters and factors contributing 

to successful implementation of behavioural and other interventions in the context of 

the PIJ measure. For this purpose the following questions have been answered. 

2. What is the definition of parameters when it comes to implementation of 

behavioural and other interventions? 

2a. What parameters and factors are – based on a multidisciplinary, national and 

international, literature study – supposed to influence the implementation of an 

intervention as envisaged? 

2b. In line with the foregoing and against the background of the analysis model 

used, are there any gaps to be identified in the knowledge on effective 

implementation of interventions in the context of the PIJ measure and, if so, what 

are those gaps? 

4. With respect to parameters and factors affecting implementation of treatments 

based on literature, are any differences to be expected between PIJ youths in 

general and subgroups to be distinguished within that group, such as youths with 

extremely low motivation, Antillean and Moroccan youths, and youths using 

drugs? 

Approach to the Study 
Information to answer the foregoing questions was gathered in two ways. Firstly, 

literature was studied. This aspect covers the larger part of this study. When 

gathering literature, the “snowball” method proved efficient and fruitful. The starting 

point was a number of recently published literature reviews, together giving a good 

impression of the state of the art of the international knowledge on implementation. 

                                                   

 

1
 The term "intervention” is interpreted broadly: in addition to the meaning of behavioural 

intervention, the term includes any initiative (project, process, treatment programme, etc.) aimed 

at methodical and targeted prevention of recidivism in individuals subject to a certain jurisdiction.  
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Based on those publications, relevant additional sources were traced. In addition to 

scientific sources, recent project and process evaluations of implementation 

processes in the Dutch judiciary were involved in the study. 

Secondly, an expert meeting was scheduled with experts who are or have been 

involved in the implementation of behavioural and other interventions in JJIs. The 

purpose of this consultative meeting was to gather information on the implementation 

from those people involved. This way specific insights on innovation processes in the 

JJI sector from actual practice were added to the general knowledge from literature.  

The information gathered was analysed based on a model to dissect the system of 

parameters and factors. The analysis model is the spectacles, as it were, through 

which the setup and execution of implementation processes are reviewed. In this 

study the analysis was carried out from the perspective of the implementator.
2
 Any 

statements in this study about the influenceability of parameters and factors are 

based on that perspective. 

Findings and Conclusions 

The findings will be summarised below for each research question. 

Definition of “Implementation Parameters” (question 1) 

Implementation literature does not directly answer the question as to what is included 

in the definition of “implementation parameter”. A broader exploration reveals that the 

term “parameter” is often strictly defined, as setting a framework (as a conditio sine 

qua non). In that framework the parameters define the playing field within which the 

actor can, may, or should, operate. The Dutch Juvenile Offenders Institutions 

(Framework) Act [Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen] and the availability of 

proven effective behavioural and other interventions for youths subject to a PIJ 

measure are examples of this type of parameter. The implementator cannot influence 

such facts and circumstances, yet has to observe them, because they partly 

determine the result of the implementation process. In everyday speech “parameter” 

seems to be defined somewhat broader. The description given in, e.g., Van Dale‟s 

dictionary presumes that the actor himself can also create the necessary conditions 

and parameters. In the present context, this means that an implementator will, e.g., 

draw up a training programme for the future users of an intervention or schedules 

time off for employees to participate in project group meetings or training sessions. 

The two interpretations are united in the definition used in this study: 

“Implementation parameters” define the playing field within which the implementator 

can operate. They include conditions already set – by third parties – and to be 

considered a “given” by the implementator. The implementator can also partially 

create parameters himself, to restrict or adjust the original framework and try and 

create a context that is as favourable as possible for the implementation of the 

intervention. 

                                                   

 

2
 The implementator is a person or group of persons who, during a limited period of time, is or are 

responsible for preparation and performance of activities intended to result in implementation of 

an intervention. 
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This report intends for a study of implementation success to reach beyond the 

exclusive interest in parameters, for where the parameters define the playing field, it 

will also be necessary to pay attention to processes, events and interactions – the 

game – that occur during the implementation process and partly influence the final 

result. The influence of those factors has also been reviewed.  

Parameters and factors influencing implementation (question 2a) 

Consultation of literature and practice has resulted in a long line of parameters and 

factors that are likely to influence the implementation success (in JJIs and beyond; 

see Table 1 for a summary). The emphasis is on “likely”, for virtually no “hard” 

evidence was found in literature for the presumed effects. With the present 

knowledge it is impossible to identify a collection of parameters and factors that carry 

any demonstrable weight in the implementation of behavioural and other 

interventions in the context of a PIJ measure. 

Against this background the study focuses on several findings that also seem 

relevant to implementation processes in JJIs. 

 An evidence-based intervention is a favourable parameter for successful 

implementation. Solid, proven effective interventions (well substantiated and 

documented) are usually implemented more successfully. Empirical support, as 

an exception to the image just painted, is available on this point. 

 There is a wide consensus in literature on the necessity of a “determinant 

analysis” preceding the implementation process. The analysis gives the 

implementator an insight into the context in which the implementation is to take 

place. Based on the determinant analysis the implementator determines the 

strategies and measures appropriate or necessary for successful implementation. 

 Users play a key role in the implementation process. Enthusiasm, commitment, 

and competence in the collective of professionals that are, or will be, using the 

intervention in actual practice, are important for the success of the 

implementation process. As the professional support base increases, the balance 

will be more likely to tip in favour of the implementation. The implementator can 

influence the support base to a certain extent. 

 Obstructions in JJIs. JJIs are subject to specific parameters that may limit the 

implementation of behavioural and other interventions. Such parameters include 

(a) the safety and security policy; (b) the tension between punishment and 

treatment in the implementation of the PIJ measure; (c) the phenomena of 

“treatment tiredness” and “treatment pressure” that are considered typical of the 

treatment environment; and (d) the complex decision-making and consultation 

processes in the institution sector and the judiciary chain. 
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Table 1 Schedule of parameters and factors considered favourable (+) or adverse (-) for 
implementation of behavioural and other interventions, both in and outside the 
context of the juvenile offenders institution (identified as General or Specific, as 
applicable).  

Characteristics of the intervention 
General Specific 
+ maximum alignment with existing working method – reliance on family system for implementation 

+ well substantiated and documented (solidity) – group approach 

+ room for adjustment to user‟s situation – extramural approach 

+ outcome/results are visible to the user    

+ frequent implement. in actual practice is possible   

+ constant monitoring of implementation and effects    

+ clear description of procedures and methods   

+ clear target, planning and phases   

+ optimally tailored to client‟s age, need for care, 
motivation and living environment 

  

Planning and operationalisation 
General Specific 
+ “determinant analysis” before implement. process   

+ systematic and strategic approach to implement.   

Characteristics of the users 
General Specific 
+ personal or professional engagement/enthusiasm + good insight into problems of PIJ youths  

+ knowledge and skills for implement. of intervention + non-authoritative attitude towards PIJ youths 

+ advantages or usefulness of intervention is visible + realistic expectations of treatment effects 

+ willingness to change (working method) – frustration/disappointm. in working with PIJ youths 

+ support in implement. of intervention (perception) – unsafe working situation/exposure to aggression 

– work-related rather than implementation-related 
stress 

– phenomena of “treatment tiredness” and “treatment 
pressure”  

– ethical problems with the intervention   

Characteristics of the population 
General Specific 
+ cooperation of clients in implement. of intervention + trend: educational situation of PIJ youths improves 

+ clients see health and other advantages of interv. + trend: soc. skills and support of PIJ youths improve 

+ clients‟ confidence in expertise of care provider – Overrep. ethnic min. PIJ youths may make working 
relationship with care providers more difficult   

  – trend: incr. nr. of PIJ youths with cogn. impairment 

  – trend: increasing number of PIJ youths with 
problematic alcohol consumption   

  – phenomena of “treatment tiredness” in PIJ youths 

  – PIJ youths not very motivated to undergo treatment 

Environmental characteristics 
General Specific 
+ funding based on general government policy  – under-qualified educationalist staff  

± implication of laws and regulations  – under-capacity among child and youth psychiatrists  

+ public interest in the intervention – trend: decrease in imposed PIJ measures 

+ management shows commitment by introducing 
implement. process, encourages and supports 
those involved 

+ implementation of YOUTURN basic method 

– high priority for safety and security in JJI  

+ organisation‟s staffing is stable  – field of tension between punishment and treatment 

+ organisation‟s staffing is professionally and  
functionally differentiated 

– complex decision-making and consultation 
processes in the sector/chain 

Innovation supporting measures 
General Specific 
  + general policy to improve quality, training, 

safety and information provision in the judiciary    
  + policy to improve diagn., preparatory phase, care 

and after-care, education of and for PIJ youths 
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Gaps in the knowledge on effective implementation in the PIJ context (question 

2b) 

Two gaps in the knowledge on effective implementation were established. Firstly, the 

nature or “hardness” of the knowledge on implementation gathered. Although there is 

often wide consensus on the influence of relevant parameters and factors in 

literature, there is virtually no empiric evidence to support this. Knowledge of effective 

implementation is urgently needed, both in and outside the context of the PIJ 

measure. Secondly, it was established that, although knowledge on the 

implementation of interventions in JJIs is available, it does not come in a 

transferable, documented form. The specific knowledge of implementation is mainly 

stored “in the minds” of individual experts. This knowledge will have to be made 

explicit to offer useful support in future implementation processes in the context of 

the PIJ measure. 

Implementation and specific characteristics of PIJ youths and subgroups 

(question 3)  

Literature has not provided any hard evidence of parameters and factors that are 

particularly favourable or limiting for the implementation of treatments, either among 

PIJ youths in general or in their various subgroups. Characteristic of many PIJ youths 

is extreme drug use and little motivation to undergo treatment. These aspects usually 

seriously adversely affect the implementation of individual treatments. Literature 

does, however, not provide any certainty as the possible repercussions on the 

implementation process. Furthermore, the percentage of youths with mild mental 

retardation among the PIJ population has increased over the past ten years. A 

tailored approach – offering the treatment at an adjusted pace – could have a 

favourable effect on the implementation of interventions in these youths. Although 

practical examples support such an approach, it cannot be stated with any certainty 

that this will have a favourable effect on the implementation process as a whole.  

“Implementation behind bars” 
It is concluded that the implementation of behavioural and other interventions in PIJ 

youths does not appear to be essentially different from similar change processes in 

other social sectors. Implementation in the closed context of a juvenile offenders 

institution is at least as complex and extensive as “on the outside”.  

Nevertheless, this study also points out several risks and limitations that could put 

pressure on the success of implementation in this sector. The limitations are the 

result of the typical nature of the JJI organisation (in which safety and security 

standards are leading), of the care provided (given the field of tension between 

treatment and punishment), and of the population (PIJ youths with little or no 

motivation to undergo treatment). Therefore, “implementation behind bars” requires 

specific expertise to manage the process properly. That knowledge and skill exists, 

but is not yet generally available and easily accessible. It would be good for the PIJ 

sector to tap this individualistic expertise, make it explicit and systemise it. That 

would be a first step towards “effective implementation behind bars”. 
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1. Deelnemers aan de expert meeting „Succesvol implementeren in de JJI‟, 

Utrecht, 10 juni 2010  

Expert Organisatie/Bureau Expertise 

Mw M. Claes LSG-Rentray FFT Re-Entry 

Dhr J. van der Geest JJI Den Hey-Acker Inhoudelijk directeur 

Dhr B. Groote Schaarsberg JJI De Hunnerberg Basisaanbod en Gedrags-
interventies De Hunnerberg 

Mw L. Hoogsteder  RIJ De Doggershoek Agressie op maat/SoVa op maat 

Mw B. Pannekoek Equip Nederland Equip 

Mw J. Rink Dienst Justitiële 
Inrichtingen 

YOUTURN + Gedragsinterventies 

Dhr H. Spanjaard  PI Research Competentiegericht werken in JJI  

Mw I. van der Veen  Workwise/Rentray WorkWise 

Dhr B. Vogelvang  Bureau van Montfoort / 
Avans Hogeschool 

Nieuwe Perspectieven bij 
Terugkeer 

Dhr B. Bijl PI Research Senior onderzoeker/ projectleider 

Mw R. Eenshuistra PI Research Senior onderzoeker 

 

2. Behandeling van een fictieve casus: De invoering van „Zen-it‟ 

„Zen-it‟ is een vernieuwing voor de praktijk van de JJI en moet het antwoord zijn op 

een probleem waarmee inrichtingen te maken hebben.  

Zen-it is bedoeld voor jongeren – hoofdzakelijk jongens – die ernstige depressieve 

klachten hebben en ernstig gewelddadig gedrag vertonen. Zij hebben een lange 

geschiedenis van tegenslag, teleurstellingen en mislukkingen (op school/werk, in 

relaties e.d.). Deze jongeren staan er vaak al lang alleen voor; zij hebben geen 

sociaal netwerk, veel wisselende woonsituaties en hebben een grondig wantrouwen 

tegen personen en instanties die hun pad kruisen. Zij hebben een levensstijl en een 

gedragspatroon ontwikkeld dat gericht is op „maatschappelijk overleven‟, dat puur 

gericht is op eigen belang en continu balanceert op de grens van illegaliteit, waarbij 

zij uiterst solistisch opereren. 

De behandeling van deze jongeren stelt JJI‟en voor grote problemen. De 

beschikbare gedragsinterventies sluiten niet of slechts ten dele aan bij de 

problematiek van deze jongeren. Verder blijken deze einzelgänger niet te benaderen 

en te handhaven in groepsverband. Zij zijn een permanente storende factor en, 

vanwege hun agressieve gedrag, een bedreiging voor medebewoners en personeel. 

Tot slot geldt voor deze groep sterker dan voor andere PIJ-jongeren dat gangbare 

vormen van nazorg en begeleiding niet voldoen. Hun diepgeworteld wantrouwen, 
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„survivors-gedrag‟ vraagt om intensieve extramurale begeleiding (nazorg) i.s.m. 

ketenpartners. 

Zen-it sluit aan op de ondervonden problemen van jeugdinrichtingen. De vernieuwing 

bestaat uit 3 componenten: (a) een cognitieve gedragstherapie met meditatie voor 

jongeren (2 bijeenkomsten van 1½ uur per week met huiswerkoefeningen), waarbij 

groepsleiders als co-therapeut worden ingezet, (b) de inrichting van een speciale 

behandelunit met momenten (in de dagelijkse routine) en ruimte (in de leefgroep) 

voor meditatie en (c) begeleide uitstroom/nazorg i.s.m. ketenpartners waarin 

ouders/netwerk leert de jongere te ondersteunen bij voortzetting van de meditatie-

oefeningen.  

Zen-it is door de Universiteit van St. Petersburg, Rusland ontwikkeld en in een 

gecontroleerde, maar beperkte studie zijn positieve resultaten gemeld. Jongeren die 

Zen-it geheel hebben doorlopen recidiveren tot een jaar na afsluiting van het 

programma aantoonbaar minder dan jongeren die een reguliere behandeling kregen 

en beschikten significant vaker over een stabiele woonsituatie en werk/opleiding 

(Violentova & Prozacnik, 2008). 

DJI heeft besloten om Zen-it in jeugdinrichting van „De Kuurpolder‟ in te gaan voeren. 

Twee van de zes units van De Kuurpolder dienen daarvoor te worden omgebouwd. 

De Kuurpolder heeft als behandelinrichting een lange staat van dienst en is qua 

bezetting en bestaffing een goede afspiegeling van „de‟ jeugdinrichting in Nederland. 
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