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Samenvatting 

 

Agressie Regulatie op Maat (AR op Maat) is een gedragsinterventie gericht op het beter leren 

omgaan met agressie. De doelgroep van deze interventie zijn jongeren (zowel jongens als 

meisjes) in een residentiële omgeving tussen de 16 en 21 jaar die kampen met zware 

agressieproblematiek. De inhoud van de interventie wordt ‘op maat’ aangepast aan de 

behoeften van de jongeren en verschilt daarom tussen personen. 

Oorspronkelijk doel van het huidige onderzoek was een procesevaluatie van AR op Maat bij 

op strafrechtelijke titel geplaatste jongeren. Tijdens de voorbereidingen voor observaties werd 

duidelijk dat op dat moment landelijk maar zes strafrechtelijk geplaatste jongeren deelnamen 

aan AR op Maat. Door sluiting van de betreffende inrichting zouden ook deze zes jongeren de 

interventie niet afronden. Hierdoor was uitvoering van de originele opzet van de 

procesevaluatie niet mogelijk.  

De zo geringe instroom riep de alternatieve onderzoeksvraag op waarom Agressie Regulatie 

op Maat zo weinig wordt uitgevoerd. Antwoorden op deze vraag zijn gezocht middels 

interviews met trainers en programmaverantwoordelijken. Deze interviews zijn afgenomen in 

de eerste helft van 2010. 

AR op Maat wordt binnen de JJI’s nauwelijks geïmplementeerd. Dit lijkt deels te wijten aan 

lage instroom in de JJI’s en onzekerheid over trajecten die hier het gevolg van is. Daarnaast 

spelen onduidelijke taakverdeling bij de uitvoering van AR op Maat, onduidelijkheid over de 

verhouding tot de basismethodiek en onduidelijkheid over de afstemming met 

vervolgtrajecten na verblijf in de JJI’s een rol. 

De instroom en implementatiekwaliteit van AR op Maat zijn vooralsnog te laag voor 

effectonderzoek. Enige verhoging van de instroom lijkt mogelijk door zorgvuldiger screening 

van alle bij JJI’s instromende jongeren en inclusie van jongeren die slechts een (klein) deel 

van AR op Maat binnen de JJI zullen kunnen volgen. Inclusie blijft echter ook afhankelijk van 

de totale instroom van jongeren op strafrechtelijke titel, die in hoge mate onvoorspelbaar is.  

Implementatie van AR op Maat lijkt te kunnen verbeteren door structurering en inkorting van 

de handleidingen, afstemming met andere methodieken (met name de basismethodiek 

YOUTURN), intensievere opleiding, supervisie en voorwaardelijke certificering van trainers, 

monitoring van instroom en sessies (met de materialen in Appendix B) en heldere keuzes over 

de plaats van AR op Maat binnen de taken van de JJI’s. 
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